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RESUMO
As propriedades n::ológicas e a ca pacidade de formar uma camada que estabili za as paredes dos furos de perfuração fazem
co m que a b<.:ntonita seja um mat e rial de grand e uso nas ati vidadçs dç perfuração de poços. O conhec imento das propried ades
de filtra ge m e. cm particu lar. a permea bilidade da torta pod ç det erminar se um a argil a é adequada ao uso em fluidos d e perfuração. O objdivo d<.:stc trabalho foi estudar o efeito da temperatura c pressão nas propriedades de filtragem e viscosi dade. cm s uspensões de bentonita . As amostras de ben tonit as foram provenientes do s es tados da Paraíba e Bahi a. Nos testes
de filtragem foi aplicada uma pressão constantç de 690 kPa (I 00 psi), por 30 minutos. Nos processos de filtragem e enve lheci ment o . as s uspen sões das argilas fé.mt m çstudadas nas temperaturas ambiente (27"C) c 90"C. Os lestes de filtragem fora m
reali zad os nos filtros-prensa Fann. mod e los 1213 e IIPHT, série 3g7. Para se avaliar o e feito da temperatura na viscosidade,
as s us pensões foram condicionadas cm estufa , com ro los rotativos , por períodos que vari ara m e ntre 6 c 12 horas. As leituras
de v iscos idad<.:, apús o condicionamento. f(mtm reali zadas cm temperatura ambiente, usando um vis cos ímetro Fann 35-A. As
norm as da API f(J ra m usadas no s testes de filtra gem c de viscosidade. As sus pensões com amostras pro veni entes da Para íba
apresentaram melh o res propried ades imperm cab ilizantcs que as amostras da Bah ia. Com rel ação à temperatura, verificou -se
um aumento da viscos idade com o aumento do tempo c da temperatura de condicionamento. O aumento na temperatura c
a diminuição da concc ntraçi\o de benton ila nas suspensões au ment aram a pcm1 cabilidadc da torta de filtragem.
PALAVRAS-CHAVE: b..:ntonita: filtrage m: viscosi dade.

ABSTRACT
Bcntonitç clays are materiais o f g reat use in thc activity of drilling wclls du e to the rhcological propcrties a nd thc ability
to form a layc r th at stabilizcs the walls of lhe hoks for drilling. Thc knowlcdgc of filtration propcrtics and particularly,
o f pcrmcability, can dct e rminç if a cl ay is suitabk for use in drilling fluids. Thc objective of thi s work was to study thc
ctTcct of t<.:m pc rat ure and pressurc in the filtration and viscos it y prop crtics of aqucous suspcnsí ons of crude bentonitcs.
Samplcs of bentonile clay wcre iss ucd from th c statcs of Paraíba and Bahia (Brazil). Filtratio n tests were carricd out at a
consta nt prcss urc of 690 kl'a (I 00 psi), for 30 minutes. ln thc processes of filtration and aging, th e cl ay s uspcns ions wcrc
st udi cd at room tcmpcraturc (2 7"C ) and 90"C. Thc tcsts werc pcrfo rmcd in thc Fann filter- prcss cs, models 128 a nd HPHT,
scri cs 387. Thc suspcn s ions wcrc conditioncd in thc oven with rotating rollcrs, fo r pcr iods ran gi ng from 6 to 12 ho urs
in ord cr to cvaluatc the effcct of lcmpcrature on viscosity. Afkr thc conditioning, thc rcadings of viscosity wcrc carricd
o ut at room tcmpçraturc us in g a Fann v iscometcr, modcl 35-i\ . Thc A PI standards wcrc used in tests o f filtranti on and
viscosi ty. The suspcnsions with bentonite samplcs from Paraíba showcd bcttcr watcrproofin g prop crties than th e sampl es
o f Bah ia. i\n increasc of thc viscosi ty was observcd w ith th c incrcasc of thc tim e and lhe tcmpcraturc o f cond iti o nin g. Thc
inc rcasc of lhe tcm pcrat ure and lhe dccn:asc of lh e conccntration o f bcnt o nitc in thc sus pcn sions incrcascd the pcrmeability
o fthç filtcr ca kc .
KEY WORDS: bcnlonitc: filtration: viscosity.
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L INTRODUÇÃO
As bentonitas são constituídas, principalmente, por argilominerais do grupo das csmcctitas. Suas estruturas são
compostas basicamente de duas camadas tetraédricas de sílica envolvendo uma camada octaédrica de alumina (Grim,
1968). São usadas comumcnte cm fluidos de perfuração, dev ido às suas propriedades tix otrópicas ( Darlcy c Gray, 1988).
Quando expostas à água, expandem consideravelmente c fonnam uma camada impcnncávcl na parede do furo (Benna c outros, 200 I). Assim, as bentonitas são usadas, como aditivos cm fluidos de perfuração, para controles de viscosidade e filtragem.
A adição de Na2CO, é usada para aumentar a viscosidade c melhorar as propriedades tixotrópicas de suspensões de
bentonita (Odon, 1984). Machado c Araújo (2002) estudaram a influência do carbonato de sódio cm dispersões de diversos
tipos de bcntonitas brasileiras. A adição de Na 2C0 1 aumentou a viscosidade c a tixotropia para todas as amostras estudadas.
As suspensões de bentonita também são atctadas por outros fatores como, por exemplo: concentração de argila, tamanho e
fmma das partículas, propriedades eletrostáticas, íons trocáveis c tipo de bcntonita ( Luckham c Rossi, 1999).
Uma das propriedades desejadas em um fluido de perfuração é a minimização da perda de fluido do furo para a vizinhança. Isto é obtido pela fonnação de uma camada de baixa pcnncabilidadc na superfície das paredes do furo. A perda
de fluido através de tal camada (filtcrcake) é geralmente medida em laboratório a uma pressão simples (frcqücntemente I 00 psi). Entretanto, durante a perfuração, as variações de pressão c composição do fluido influenciam no comportamento da camada fonnada (Sherwood e Mectcn, 1997).
Em perfurações de pequena profundidade, onde há pouca variação de temperatura c pressão, as propriedades reológicas dos fluidos são consideradas independentes dessas variáveis ( Rommetviet c Bjorkcvoll, 1997). Quando a perfuração atinge maiores profundidades, o comportamento rcológico do fluido varia com as mudanças de temperatura c pressão. Nessas condições, pode ocorrer uma viscosidade excessiva do fluido, especialmente cm sistemas de alta densidade,
então a quantidade de bcntonita deve ser minimizada (Plank c outros, 1992).
O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito da temperatu ra c pressão nas propriedades de filtJ·agcm c viscosidade,
em suspensões de vários tipos de bentonitas brasileiras.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Neste estudo foram usad as bcntonitas prove nientes dos municípios de Boa Vista-PB (CH, YL c CB) e
Anagé-B A (A, B e C). As caracteri zações dessas amostras foram apresentadas cm trabalhos anteriores (Aranha c
outros, 2002; Baltar e outros, 2002; Machado c Araújo, 2002). A preparação das amostras foi feita atra vés de secagem, desagregação e pcneiramcnto a 74 micrometros (200 #).
Nos testes para estudo da viscosidade, as amostras fo ram tratadas com 5,0'% cm peso de Na2CO" p.a. As suspensões foram preparadas com água bidcstil ada c 6,9% cm peso de bentonita. Após 24 horas de repouso, foram
realizadas as medidas de viscosidade, no viscosímctro Fann , mod. 35A. Em seguida, as suspensões fo ram transferidas para um cilindro (190m!) e agitadas na estufa Fann , modelo Ro lcn Ove n. Os tempos de envelhecimento
variaram de 6 a 12 horas. Após o envelhecimento, as su spensões foram resfriadas por 30 minutos c, a seguir, realizadas novas medidas de viscosidade. Os testes de envelhecimento foram realizados nas temperaturas ambiente ( ~27°C) e 90°C.
Nos ensaios de filtragem simples foram utilizadas suspensões com 3,0 c 5,0'Y., cm peso de bcntonita. Foi estudada a influência da quantidade de argila na permeabilidade da torta. O processo consistiu de agitação das suspensões por 20 minutos, repouso por 24h, nova agitação por 5 minutos c filtragem por 30 minutos. Os testes foram realizados com 280m! de suspensão usando um filtro-prensa Fann , model o 128. As filtragens ocorreram cm temperatura ambiente, sob uma pressão de 690KPa (I OOpsi). A pressão foi obtida com o auxílio de cilindros de dióxido
de carbono. A água recolhida na filtragem fo i expressa como porcentagem de perda de água. Após o término dos
testes de filtragem, as tortas obtidas foram medidas cm s uas espessuras centrais com o auxílio de um paquímetro.
Para os ensaios onde toi estudada a influência da temperatura na filtragem, f(Jram usadas suspensões com 6,9%
em peso de bentonita. O processo de filtragem fo i o mesmo já descrito aci ma. O volume de suspensão cm cada
teste foi de 140 mi. Os testes foram rea lizados na temperatura ambiente (27"C) c a 90"C. Fo i usado o ti ltro-prensa
HPHT (high press urc high tempcrature) Fann, série 3X7, para 175 m!.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Influência da Temperatura na Viscosidade
A influência da temperatura na viscosidade aparent e foi estudada cm apenas dois tipos de bcntonita da Paraíba (CH e VL). As suspensões de bentonita que foram submetidas a aq uecimento por intervalos de tempo de 6,
8, I O e 12 horas . A Figura I apresenta os resultados obtidos nos testes .
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Figura I: Efeito da temperatura c envelhec imento na viscosidade aparente das suspensões de bentonita.

A suspensão da bentonita VL teve um aumento de viscosidade aparente superior a 60,0%, em apenas 6 horas de
aquecimento na cstulà, c hegando a mais de I í\0%, após 12 horas. Quando a suspensão foi envelhecida na temperatura ambie nte, a variação da viscos idade foi inferior a 6 %. A suspensão da bentonita CH apresentou um aumento na
viscosidade aparente superior a 40'%, cm 6 horas, chegando próximo de 140,0%, após 12 horas na estufa a 90"C. No
envelhecimento cm temperara ambiente, a variação de viscosidade aparente foi superior a 40'Yo após 12 horas.
Nas condições estudadas, a temperatura influenciou marcantemcnte a viscosidade. O tempo de contato também
influenciou na viscosidade das soluções. Nas duas amostras, esse aumento na viscosidade deve estar relacionado à
continuação de troca de cátions, pois as bcntonitas estudadas são policatiônicas. O aumento da temperatura favorece
o processo de troca dos íons. No caso de uma bcntonita do Wyoming (a lta qualidade, montmorilonita sódica), a variação na viscosidade não é significativa.

3.2 Estudos de Filtragem
Nos resultados dos ensaios de ti ltragcm , cm temperatura ambiente, pode-se comparar o comportamento da
fi ltragcm cm função do tempo, para suspensões com 3 c 5 % cm peso de bentonita (Figura 2) . As suspensões com
bcntonitas da Paraíba (CB, VL c CH) apresentaram menor perda de água durante todo o processo de filtragem.
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Figura 2: Perda de água cm funç ão do tempo de filtragem para suspensões com diferentes
quantidades de argila: (a ) 3% cm peso c (b) 5'Vo cm peso.
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Na Figura 3 é apresentada uma comparação entre as suspensões com diferentes quantidades de bcntonita. após
filtragem por 30 minutos. Segundo Shctwood e Mectcn ( 1997), a lama de perfuração deve evitar perdas de fluido.
Por isso, as suspensões de bentonita da 8ahia tiverem um desempenho inferior às da Paraíba, devido a maior perda de água obtida nos testes. As suspensões de bcntonita da Paraíba chegaram a filtrar 3 vezes menos, comparando
seu maior volume de filtrado com o menor volume filtrado das suspensões de bentonita da 8ahia. Para bcntonitas do
Wyoming a perda de água é 2,5 vezes menor que o melhor resultado obtido com as bentonitas estudadas.
No estudo da influência da temperatura no processo de filtragem (Figura 4 ). podemos verificar que em
todas as amostras houve um aumento na permeabilidade da torta com o aumento da temperatura. O aumento
na temperatura reduz a viscosidade do filtrado, c. assim. o volume do flltrado aumenta proporcional à raiz quadrada da relação entre às viscosidades do filtrado nas temperaturas estudadas ( Darlcy c Gray. 1988).
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As espessuras das tortas de filtragens simples variaram de acordo com o tipo de amostra (Tabela I). As tortas obtidas
com amostras da 8ahia foram as mais permeáveis c apresentaram maiores espessuras. 1.75 mm (8). Com o aumento da %
em peso das suspensões houve um aumento na espessura da camada. As amostras da Paraíba apresentaram a formação de
tortas com pequenas espessuras, O, 15mm (VL c CH). 8entonitas do Wyoming apresentam espessuras de 0,08mm.
Tabela I : Espessuras das tortas das suspcnsôcs de bentonita após secagem de nh.

Tipo de bentonita
A

8

c
C8

CH
VL

552

Espessura (mm)
5'% cm peso
3 '% cm peso
1,50
I , 15
0,50
I ,75
1, 15
1,6
0,25
0.15
0,15
0.15
0 , 15
0,15
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4. CONCLUSÕES
Nos testes de envelhecimento, a temperatura c o tempo de contato com o carbonato de sódio modificaram a
viscosidade aparente das suspensões de bcntonita.
A quantidade de bcntonita na suspensão c a temperatura influenciaram no processo de filtragem. Houve uma
diminuição na permeabilidade da torta com o aumento da porcentagem cm peso de bcntonita na solução. Por
outro lado, a elevação da temperatura aumentou a pcnncabilidadc.
A espessura da t011a tendeu a ser maior quanto maior o volume de filtrado. As suspensões das amostras de
bcntonita provenientes da Paraíba foram mais eficientes que as amostras da Bahia, por apresentaram menor volume de filtrado c menores espessuras da torta.
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