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RESUMO
Devido aos grandes desafios encontrados na perfuração de poços, há uma necessidade de se
desenvolver fluidos com propriedades adequadas e capazes de atender todas as exigências da
perfuração. As propriedades físico-químicas e reológicas devem ser cuidadosamente
controladas para que um fluido possa exercer todas suas funções. Nas perfurações onde as
formações são sensíveis à água e “offshore”, torna-se necessária a utilização de fluidos de
perfuração base óleo, porém as argilas bentoníticas não podem ser usadas sem uma prévia
mudança superficial para que suas superfícies se tornem hidrofóbicas. Ultimamente, as
empresas de petróleo no Brasil utilizam argilas organofílicas importadas na preparação de
fluidos de perfuração à base de óleo. Esse trabalho teve por objetivo modificar uma argila
bentonítica cálcica visando aumentar a afinidade da mesma pela fase orgânica de fluidos de
perfuração à base de óleo, aplicando três tensoativos (OCS, CTAB e UTM 150) em diferentes
concentrações. Os resultados indicaram que os tensoativos UTM 150 e CTAB apresentaram
resultados melhores na organofilização da argila quando comparados com OCS. Considerando
o tipo de tensoativo e concentração como variáveis utilizadas na análise estatística, os resultados
indicaram que somente na tensão superficial e na concentração de óxido de cálcio da argila,
apresentaram os efeitos estatisticamente significativos no processo de organofilização. A argila
organofilizada apresenta potencial para aplicação em fluido de perfuração à base de óleo.

Palavras Chave: Modificação superficial, Argila organofílica, Fluido de perfuração.
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ABSTRACT
Due to the great challenges encountered in drilling wells, there is a need to develop fluids with
appropriated properties and able to meet all the requirements of drilling operations. The
physicochemical and rheological properties must be carefully controlled so that a fluid can
exercise all its functions. In perforations sensitive to contact with water and "offshore", it
becomes necessary the use of oil based drilling fluids, but the bentonite clay cannot be used
without a previous surface modification so that their surfaces become hydrophobic. Lately, the
oil companies in Brazil use imported organoclays in the preparation of oil-based drilling fluids.
The study aimed to modify a calcium clay to increase the affinity of the same organic phase of
oil-based drilling fluids, applying three surfactants (OCS, CTAB and UTM 150) at different
concentrations. The results indicated that the surfactants UTM 150 and CTAB showed better
results compared to OCS. Considering the type of surfactant and concentration as variables
used in the statistical analysis, the results indicated that only the surface tension and
concentration of calcium oxide in response to organophilization process showed statistically
significant effects. The organophilizated clay has potential for application in oil-based drilling
fluids.

Keywords: Surface modification, organophilic clay, Drilling fluid.
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Capítulo I: Introdução Geral

1. Introdução
Argilas bentoníticas têm sido usadas há muitos anos como agente disperso na
composição de fluidos de perfuração de poços de petróleo base água, desempenhando diversas
funções durante todo o processo (CAENN & CHILLINGAR, 1996).

Pode-se destacar que um dos principais segmentos consumidores de argila bentonítica
é a indústria petrolífera, na qual ela é usada como agente tixotrópico em fluidos de perfuração
de poços de petróleo, atribuindo aos fluidos características físicas e propriedades químicas e
reológicas específicas.

Essas propriedades físico-químicas e reológicas devem ser cuidadosamente controladas
para que o fluido possa exercer todas as suas funções, tais como resfriar a broca, formar uma
camada de baixa permeabilidade com a formação e manter os sólidos em suspensão, a fim de
garantir o seu bom desempenho na perfuração de poços (CAENN & CHILLINGAR, 1996).

Atualmente, algumas argilas com diferentes capacidades de expansão em água e
formação de géis tixotrópicos se encontram esgotadas e ainda proporciona propriedades
reológicas que restringem sua aplicação em fluidos de perfuração. Nesse cenário, a modificação
superficial de argilas é uma área que tem recebido bastante atenção dos pesquisadores porque
por meio dos diversos tipos de modificação é possível a preparação de novos materiais e novas
aplicações.
Nas perfurações sensíveis ao contato com a água e “offshore”, normalmente torna-se
necessário a utilização de fluidos de perfuração à base de óleo (BYBEE, 2004). Nestes casos,
as argilas bentoníticas perdem suas propriedades tixotrópicas e não podem ser usadas sem um
prévio tratamento orgânico para que suas superfícies se tornem hidrofóbicas, uma vez que
naturalmente seu estado é hidrofílico (SILVA e FERREIRA, 2008). Após o tratamento, quando
hidrofóbicas, as argilas organofílicas quando dispersas no meio oleofílico permite a capacidade
de gelificação do fluido de perfuração, em virtude da recuperação de suas propriedades.

O sucesso das operações de perfuração e seu custo dependem fundamentalmente, da
qualidade dos fluidos de perfuração, o qual possibilite o processo de produção do petróleo mais
Rhaul Phillypi da Silva
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prático, rápido e eficiente. O Brasil se destaca em exploração de petróleo em águas profundas,
onde são utilizados fluidos de perfuração à base de óleo (SILVA,2014).

Ultimamente, as empresas de petróleo no Brasil utilizam argilas organofílicas
importadas na preparação de fluidos de perfuração à base de óleo. Logo, há necessidade de
estudos para a obtenção de argilas organofílicas nacionais de custo acessível. Pensando nisso,
este trabalho teve por objetivo modificar uma argila bentonítica, visando aumentar a afinidade
da mesma pela fase orgânica de fluidos de perfuração à base de óleo, utilizando tensoativos
iônicos e não-iônicos em concentrações a partir da c.m.c (concentração micelar crítica).

Este trabalho está dividido em seis capítulos. No Capítulo II são apresentados os
aspectos teóricos que fundamentam a compreensão do trabalho. Diversos estudos relacionados
ao tema e as respectivas metodologias e técnicas utilizadas se encontram no Capítulo III,
referente ao estado da arte. O Capítulo IV mostra os aspectos relacionados à metodologia do
trabalho (ao processo de modificação superficial, planejamento experimental, ensaios
realizados e técnicas de caracterização). No Capítulo V, têm-se os resultados e discussões
referentes aos experimentos realizados. As principais conclusões obtidas neste trabalho e as
recomendações para trabalhos futuros são citadas no Capítulo VI.

Rhaul Phillypi da Silva
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2. Aspectos teóricos
Neste capítulo, estão apresentados os principais aspectos teóricos que fundamentam a
compreensão deste trabalho.

2.1. Argilas Bentoníticas
Segundo MORGADO (1998), a bentonita tem como argilomineral predominante a
montmorilonita que, por sua vez, pertence ao grupo das esmectitas dioctaédricas e tem uma
estrutura em camadas 2:1. Os espaçamentos entre as camadas são ocupados por cátions
trocáveis, tipicamente Na+ e/ou Ca2+, que balanceiam a deficiência de carga resultante da
substituição isomórfica nos sítios tetraédricos provenientes da troca do Si4+ pelo Al3+ e nos sítios
octaédricos do Al3+ pelo Mg2+ ou do Mg2+ pelo Li+. As diferenças em carga nas camadas, sua
origem e os cátions interlamelares provocam diferenças nas propriedades físicas, químicas e
tecnológicas.

A bentonita confere aos fluidos de perfuração propriedades tixotrópicas. Na sua
estrutura, as folhas de tetraedros de lamelas diferentes encontram-se adjacentes, ficando os
átomos de oxigênio em posições opostas, levando a uma fraca ligação entre as camadas, como
pode ser visto na Figura 2.1.
Figura 2. 1: Estrutura da esmectita.

Fonte: COSTA FILHO, 2005.
Rhaul Phillypi da Silva
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Além disso, existe forte potencial repulsivo na superfície das lamelas resultante do
desbalanceamento elétrico. Estes dois fatores contribuem para o aumento da distância entre as
camadas quando em presença de água. A esmectita, então, possui uma rede capaz de sofrer
expansão, na qual todas as superfícies das camadas estão disponíveis para a hidratação e troca
de cátions, sendo esta a sua principal característica (MOORE e REYNOLDS, 1989).

2.2. Classificação das Bentonitas
As bentonitas classificam-se segundo seus cátions trocáveis presentes em:
homocatiônica: quando há predominância de um tipo de cátion trocável como sódio ou cálcio,
sendo chamadas de bentonitas sódicas ou cálcicas, respectivamente; policatiônica: quando não
há predominância de um tipo de cátion trocável, como sódio, cálcio, magnésio, potássio e outros
que podem estar presentes neste tipo de bentonita em teores equivalentes (VALENZUELA
DÍAZ et al.,1992; SILVA e FERREIRA, 2008).

Para uso industrial existem dois tipos de argilas bentoníticas: as que não incham em
presença de água, que são geralmente policatiônicas ou preponderantemente cálcicas e as que
incham em presença de água, nas quais o sódio é o cátion interlamelar preponderante
(VALENZUELA DÍAZ, SOUZA SANTOS e SOUZA SANTOS, 1992; SILVA e FERREIRA,
2008).

2.2.1. Bentonitas que não incham em presença de água
As bentonitas que não incham em presença de água são aquelas que não têm sódio como
cátion interlamelar preponderante. São geralmente cálcicas ou policatiônicas e quando expostas
à umidade atmosférica adsorvem água até uma quantidade que correspondente a três camadas
moleculares de água (SOUZA SANTOS, 1992).

2.2.2. Bentonitas que incham em presença de água
As bentonitas sódicas quando expostas à umidade adsorvem água na quantidade
correspondente a uma camada monomolecular em torno de cada partícula. Essas argilas
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adsorvem continuamente várias camadas de moléculas de água, inchando e aumentando seu
volume em até três vezes, em meio aquoso (VALENZUELA DÍAZ, 1999).

2.3. Argilas Organofílicas
As argilas bentoníticas naturalmente não são organofílicas. Argilas organofílicas são
argilas que contém moléculas orgânicas intercaladas entre as camadas estruturais. Porém, as
argilas bentoníticas podem ser modificadas através de tratamentos específicos com tensoativos
e serem transformadas em argilas organofílicas. As argilas mais utilizadas na preparação de
argilas organofílicas são as do grupo da esmectita, em função das pequenas dimensões dos
cristais e a elevada capacidade de troca de cátions, faz com que a intercalação de compostos
orgânicos utilizados na síntese seja rápida e, teoricamente, 100% completa (FERREIRA, 2009).

2.4. Tensoativos
2.4.1. Definição e Generalidades

Os tensoativos são moléculas cuja estrutura química contém grupos com afinidades
distintas e interligados, ou seja, uma cabeça polar ou hidrofílica ligada a uma cauda apolar ou
hidrofóbica (Figura 2.2).
Figura 2. 2: Representação esquemática de uma molécula tensoativa.

Fonte: SANTANNA, 2003.
A presença na mesma molécula de duas regiões com afinidades diferentes caracteriza o
termo anfifílico (MITTAL, 1979). Os tensoativos possuem propriedades, dentre as quais,
destacam-se: capacidade de formar bolhas e espumas na superfície de um líquido e a se adsorver
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nas superfícies ou interfaces líquido-líquido, líquido-gás e sólido-líquido, promovendo a
redução significativa da tensão superficial ou interfacial.
O termo interface indica o limite entre duas fases imiscíveis, enquanto o termo superfície
denota a interface onde uma das fases é um gás, usualmente o ar (DELNUNZLO, 1990).

2.4.2. Classificação dos Tensoativos
Os tensoativos podem ser classificados de acordo com a região polar ou hidrofílica, em:
tensoativos iônicos (catiônicos, aniônicos e anfóteros) e tensoativos não-iônicos. A Figura 2.3
expressa de forma esquemática esta classificação.

Figura 2. 3: Representação esquemática dos tipos de tensoativo.

Fonte: SANTANNA, 2003.

2.4.2.1.

Tensoativos catiônicos

Os tensoativos catiônicos possuem, em meio aquoso, um ou vários grupos ionizáveis
que produzem íons carregados positivamente na superfície ativa. Estes tensoativos são
normalmente utilizados para tratamentos de água, formulação de desinfetantes e cosméticos,
devido a sua efetiva ação microbiológica. Exemplos comuns deste tipo de tensoativo são os sais
quaternários de amônio de cadeia longa (SANTANNA, 2003).
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Tensoativos aniônicos

Os tensoativos aniônicos possuem, em meio aquoso, um ou vários grupos ionizáveis que
produzem íons carregados negativamente na superfície ativa. Os tensoativos mais difundidos
deste grupo são os sabões, aminas, compostos sulfonados e os sulfonatados (SANTANNA,
2003).

2.4.2.3.

Tensoativos anfóteros

Os tensoativos anfóteros possuem em sua estrutura tanto o radical ácido como o radical
básico. Quando em solução aquosa, esse composto exibe características aniônicas ou catiônicas,
dependendo das condições de pH da solução. São exemplos deste tipo de tensoativo as betaínas
e os fosfolipídeos (SANTANNA, 2003).

2.4.2.4.

Tensoativos não-iônicos

Os tensoativos não-iônicos são constituídos por substâncias cujas moléculas, em solução
aquosa, não se ionizam. Devido à presença, em suas moléculas, de grupamentos funcionais que
possuem forte afinidade pela água, esses tensoativos possuem alta solubilidade em água
(SANTANNA, 2003).

2.5. Micelização
As micelas são agregados moleculares, de tamanho coloidal, em equilíbrio com as
moléculas de monômeros das quais são formadas (DELNUNZLO, 1990). Em soluções aquosas
os monômeros de tensoativos orientam-se preferencialmente na interface, de modo que as
cabeças polares estejam direcionadas para a solução e as caudas apolares orientadas para o ar,
reduzindo a tensão interfacial (Figura 2.4). À medida que se eleva a concentração de tensoativo
no diluente, ocorre uma saturação da interface permitindo que os monômeros iniciem a
formação espontânea das micelas, as quais encontram-se em permanente equilíbrio dinâmico.
A concentração em que ocorre a micelização, numa dada temperatura, é denominada
concentração micelar crítica ou simplesmente c.m.c que é uma característica de cada tensoativo
(MINATTI, 2014).
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Figura 2. 4: Representação esquemática da agregação molecular em solução aquosa.

Fonte: SANTANNA, 2003.

A Figura 2.5 ilustra o comportamento teórico do tensoativo entre as fases fluida e
superficial, em função da tensão superficial.
Figura 2.5: Comportamento de um tensoativo entre as fases fluida e superficial, em função da
tensão superficial, indicando a c.m.c.

Fonte: Manual do tensiômetro K100C, Krüss.
A adição de tensoativos à água tende a saturar todas as interfaces (situação B e C) de
modo que a partir de uma concentração denominada concentração micelar crítica (c.m.c) temse a saturação do meio e a formação de micelas (situação D). A micela é a configuração das
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moléculas de tensoativo com melhor estabilidade na solução, com as cadeias hidrofóbicas
agrupadas e a parte hidrofílica das moléculas voltada para a água (SANTOS, 2009).

2.6 Molhabilidade
Segundo Brisolari,2008, molhabilidade é a capacidade que um líquido tem de molhar
uma superfície sólida com a qual esteja em contato. Valores baixos de θ indicam que o líquido
espalha, ou molha, bem como altos valores indicam pouca molhabilidade. De forma geral,
temos que, para água:


se θ = 0 a superfície é altamente hidrofílica



se θ < 90° a superfície é hidrofílica



se θ ≥ 90° a superfície é hidrofóbica



se θ >160° são super hidrofóbica
A Figura 2.6 ilustra o comportamento do ângulo de contato em função da molhabilidade

de superfície, no nosso caso, a argila.
Figura 2.6: Ângulo de contato e molhabilidade da superfície.

Fonte: alfaconnection.pro.br,2015.

2.7. Tensão Superficial
A tensão superficial é a força exercida no plano de uma superfície por unidade de
comprimento. É medida perpendicularmente à direção da força e, portanto, sua unidade no SI
é N/m (DEBACHER, 2009).

Rhaul Phillypi da Silva

10

Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN

Capítulo II: Aspectos Teóricos

A adsorção é o fenômeno que provoca a variação na concentração interfacial de um
componente de uma dada fase. Os tensoativo se adsorvem na superfície atuando no sentido de
diminuir a tensão superficial (RABOCKI, 1979).

2.8. Propriedades Reológicas
2.8.1. Viscosidade
A viscosidade de um líquido mede a resistência interna oferecida ao movimento relativo
de diferentes partes desse líquido, ou seja, mede a resistência de um líquido em fluir (escoar)
(MINATTI, 2014).

Se o gráfico da tensão de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento à temperatura
e pressão constantes for linear, a viscosidade será constante e igual ao coeficiente angular da
reta, sendo denominados líquidos newtonianos (MINATTI, 2014).

Muitas soluções e dispersões apresentam desvio deste comportamento e são
denominadas de sistemas não-newtonianos. As principais causas do fluxo não-newtoniano em
sistemas coloidais são a formação de uma estrutura organizada através do sistema e a orientação
de partículas assimétricas na direção do fluxo provocadas pelo gradiente de velocidade
(HOTZA, 1997).

O comportamento reológico de um líquido é frequentemente representado pela sua
curva de fluxo (tensão de cisalhamento x taxa de cisalhamento). Os perfis de alguns tipos de
comportamento de fluxo frequentemente observados são apresentados na Figura 2.7 (HOTZA,
1997).
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Figura 2. 7: Representação gráfica do comportamento newtoniano e não-newtoniano de uma
substância.

Fonte: AMORIM, 2007.
Na Figura 2.7 as letras de (a) a (f) representam:
(a) Comportamento tipo newtoniano;
(b) Comportamento pseudoplástico;
(c) Comportamento dilatante;
(d) Comportamento newtoniano com limite de escoamento;
(e) Comportamento pseudoplástico com 𝜏0 ;
(f) Comportamento dilatante com 𝜏0 .
A Tabela 2.1 apresenta as equações que regem o comportamento dos fluidos ilustrados
na Figura 2.7.
Tabela 2.1. Equações dos modelos de fluidos.

Modelo de Fluido
Newtoniano
Pseudoplástico
Dilatante
Bigham
Pseudoplástico com 𝜏0
Dilatante com 𝜏0

Equação
𝜏 = 𝜇𝛾
𝜏 = 𝑘𝛾 𝑛 com 𝑛 > 1
𝜏 = 𝑘𝛾 𝑛 com 𝑛 < 1
𝜏 = 𝜇p 𝛾 + 𝜏1 + 𝜇p 𝛾1
𝜏 0,5 = (𝜇∞ 𝛾)0,5 + 𝜏00,5
𝜏 = 𝑘𝛾 𝑛 + 𝜏0

Na Tabela 2.1 estão apresentadas as equações dos modelos de fluidos, onde:
τ: Tensão de Cisalhamento (Pa)

μ: Viscosidade Newtoniana (Pa.s)
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γ: Taxa de deformação (s-1)
k: Índice de consistência (Pa.sn)
n: Índice de comportamento de Fluido
τ0: Tensão de cisalhamento inicial (Pa)

2.9. Fluido de Perfuração
De acordo com API (1991), o fluido de perfuração é considerado como qualquer fluido
circulante capaz de tornar a operação de perfuração viável.
Segundo Fam e Dusseault (1998), “os fluidos de perfuraç ão sã o misturas de
diferentes componentes utilizados em uma perfuraç ão de poç o, em que cada um
deles é adicionado para acrescentar certas propriedades aos fluidos, como por
exemplo: suportar a parede do maciç o, limpeza do poç o, evitar a invasã o do
filtrado e os danos na formaç ão e para o controle da pressã o e do teor de
cascalhos em suspensã o”.

2.9.1. Funções do fluido de perfuração
Os fluidos de perfuração podem realizar diversas tarefas durante o processo de extração
de petróleo. Segundo o Drilling Fluids Engineering Manual (1998), as principais funções dos
fluidos de perfuração são:
 Resfriamento e lubrificação da broca;
 Manutenção da estabilidade do poço;
 Remoção dos resíduos formados durante a perfuração e o transporte destes para a
superfície;
 Garantia de uma adequada avaliação da formação geológica;
 Controle das pressões de formação;
 Minimização dos danos no reservatório;
 Forma reboco;
 Lubrificar a coluna.
2.9.2. Classificação dos Fluidos de Perfuração
Os fluidos de perfuração são divididos em dois tipos gerais: lamas de perfuração de base
água (WBMs – Water Based Muds) e lamas de perfuração de base óleo (OBMs – Oil Based
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Muds), dependendo da característica da fase contínua da lama. Entretanto, WBMs podem
conter óleo e OBMs podem conter água (CAENN et al., 2014).

O tipo de fluido usado depende das necessidades da perfuração e da formação, bem
como dos requisitos para o descarte do fluido depois que ele não mais é necessário.

2.9.2.1.

Fluidos à Base de Água

Segundo CAENN et al., essas lamas têm água como fase contínua. A água pode conter
várias substâncias dissolvidas, entre elas, álcalis, sais e tensoativos, polímeros orgânicos em
estado coloidal, gotas de óleo emulsionado e várias substâncias insolúveis, como barita, argila
e cascalhos em suspensão.

Frequentemente, a composição da lama selecionada para uso depende das substâncias
dissolvidas na água de reposição mais economicamente disponível ou dos materiais solúveis ou
dispersíveis nas formações a serem perfuradas.
Apesar da sua aceitação ambiental, as lamas de base água (water-based muds – WBMs)
convencionais apresentam deficiências consideráveis em relação às lamas de base óleo (oilbased muds – OBMs), quanto á sua capacidade relativamente baixa de inibição de folhelhos,
lubricidade e estabilidade térmica. Para superar essas deficiências, aditivos específicos podem
ser adicionados às formulações de WBMs para proporcionar propriedades próximas ao
desempenho OBMs/NADFs, minimizando o impacto ambiental.

Consequentemente, para atender às novas regulações ambientais e ao mesmo tempo
ampliar o desenvolvimento técnico dos fluidos de perfuração de base água, uma nova geração
de fluidos de base água também chamados de fluidos de perfuração inibidos, foi desenvolvida
para concorrer com os OBMs. Além disso, para minimizar os danos à formação, novos tipos de
fluidos de perfuração não danosos, denominados fluidos drill-in, foram desenvolvidos para
perfurar formações produtoras.
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Fluidos à Base de Óleo

Para CAENN et al., esses fluidos contêm óleo como a fase contínua. Os óleos mais
frequentemente selecionados são óleo diesel, óleo mineral e óleo mineral de baixa toxicidade.
Como alguma quantidade de água sempre está presente, a lama de base óleo (OBM) precisa
conter agentes emulsificantes de água. Se água for intencionalmente adicionada (por questões
econômicas) a OBM será chamada de lama de emulsão inversa. Vários agentes de espessamento
e suspensão, bem como barita, são adicionados. A água emulsionada pode conter álcalis e sais.

Devido à sua fase contínua, OBMs são famosas por proporcionar atributos de
desempenho inigualáveis quanto à taxa de penetração, inibição de folhelhos, estabilidade de
poço, alta lubricidade, alta estabilidade térmica e alta tolerância a sal. Entretanto, elas são
sujeitas à regulação ambiental rigorosa em relação à descarga e à reciclagem.

Atualmente, OBMs estão sendo substituídas por lamas sintéticas. O óleo diesel é
prejudicial para o meio ambiente, principalmente para o meio ambiente marinho, em aplicações
offshore. A utilização de derivadas de óleo de palma poderia ser considerada como um fluido
de base óleo alternativo que é inofensivo ao meio ambiente (YASSIN, KAMIS e MOHAMAD
, 1990).

2.9.3 Aditivos utilizados nos fluidos de perfuração
Nesta sessão estão apresentados os principais aditivos usados em fluidos de perfuração.

2.9.3.1 Afinantes de Bentonita
Os afinantes são representados por polímeros de baixo peso molecular, apresentam
ótima dispersão das argilas no fluido de perfuração por meio de ação química. Estes aditivos
também protegem a broca contra aprisionamentos e entupimentos (SHIERADA, 2013).

2.9.3.2 Antiespumantes
Estes produtos promovem a redução da ação espumante nos fluidos de perfuração,
especialmente naqueles à base de água saturada com sal (SHIERADA, 2013).
2.9.3.3. Bactericidas
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Os agentes responsáveis pelo controle da deterioração dos fluidos de perfuração causado
pela presença de micro-organismos são chamados de bactericidas. Os principais bactericidas
são os compostos organoclorados, a soda cáustica e a cal (SHIERADA, 2013).

2.9.3.4 Controladores de pH
Estes aditivos realizam o controle do teor de dureza nos fluidos de perfuração como
principal atividade. Outras funções dos controladores de pH são a redução dos índices de
corrosão e a estabilização das emulsões. São representados pelos hidróxidos de sódio ou de
potássio, ácido acético e carbonato de sódio (SHIERADA, 2013).
2.9.3.5 Defloculantes
Os aditivos defloculantes são aplicados com a finalidade de impedir que os sólidos
ativos presentes no fluido de perfuração fiquem em suspensão. Poliacrilatos de sódio, cálcio e
potássio são exemplos de defloculantes (BISPO, 2014).
2.9.3.6 Dispersantes
Os dispersantes são responsáveis por executar a dispersão dos sólidos contidos no fluido
de perfuração, reduzindo a atração das partículas de bentonitas. Os lignosulfonatos, os lignitos
e os fosfatos são os representantes dos agentes dispersantes (BISPO, 2014).

2.9.3.7 Espumantes
Os agentes espumantes têm a função de criar uma espuma estável em fluidos de
perfuração à base de água. Os tensoativos são exemplos de espumantes (BISPO, 2014).

2.9.3.8 Fixadores de Reboco
Fixadores agem sobre as paredes do poço recobrindo-o com um reboco flexível e
plastificado. É recomendado o uso destes aditivos para a perfuração de rochas inconsolidadas e
quebradiças. São vários os aditivos que vem sendo usados para este fim, incluindo amidos,
polímeros à base de celulose, lignosulfonatos, lignitos, taninos, polifosfatos e dispersantes
poliméricos (SHIROMA, 2012).
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2.9.3.9 Floculantes
Os agentes floculantes, representados pela soda cáustica, pela cal e pelo cloreto de sódio,
são encarregados de elevar a viscosidade do fluido, promovendo a limpeza do poço e garantir
a formação do reboco (SHIROMA, 2012).
2.9.3.10 Inibidores de Argila Expansiva
Os inibidores são sais inorgânicos sem a presença de cloretos, cuja função é inibir a
expansão das argilas oriundas das formações perfuradas quando hidratadas. Tais aditivos
aumentam a velocidade de penetração em formações com argilas plásticas (SHIROMA, 2012).
2.9.3.11 Lubrificantes
Os lubrificantes, compostos formados por ésteres ou por polipropilenoglicol, são os
aditivos responsáveis pela redução do atrito da lama ao fluir entre as paredes do poço e coluna
de perfuração (SHIROMA, 2012).
2.9.3.12 Redutores de Filtrado
Ao se perfurar um poço de petróleo, ocorrem perdas de fluido, sobretudo em formações
fraturadas. Para evitar tais perdas, utilizam-se redutores de filtrado, os quais promovem a
melhoria do reboco nas paredes dos poços. O amido é o componente mais utilizado como
redutor de filtrado (SHIROMA, 2012).

2.9.3.13 Selantes
O selante é um aditivo, geralmente polimérico, utilizado para preencher e fechar fendas
em um poço, prevenindo o desmoronamento do mesmo. É bastante utilizado em formações
geológicas bastante permeáveis e em aquíferos fraturados, onde existem perdas de circulação
do fluido de perfuração (SHIROMA, 2012).

2.9.3.14 Viscosificantes
Os viscosificantes são os aditivos usados com o objetivo de elevar viscosidade ao fluido,
garantindo o carreamento dos detritos gerados pela perfuração, além de conferir uma melhor
limpeza do poço. Argilas e polímeros naturais ou sintéticos são os viscosificantes mais
utilizados (BISPO, 2014).
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2.9.4. Formulação do Fluido à base de óleo
Inicialmente, no preparo de fluidos de perfuração à base de óleo para ensaios em
laboratório, o viscosificante é adicionado ao óleo para hidratar. Coloca-se a mistura sob
agitação por 15 minutos no agitador mecânico. Em seguida, o fluido permanece em repouso
por 24 horas.

Passado o tempo de repouso, adiciona-se a fase aquosa e o emulsificante e agita-se
novamente a mistura por 5 minutos, antes de ser pesada para o cálculo da massa de baritina
(adensante) a ser adicionada para elevar até a densidade do fluido desejada (FILHO, 2015)

Para o cálculo da massa de baritina é utilizada a Equação 1.
𝜌𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝜌𝑏𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑎 𝑉𝑏𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑎 = 𝜌𝑑𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎 𝑉𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

(1)

Onde:
ρinicial é a massa específica do fluido obtido,
Vinicial é o volume do fluido obtido,
ρbaritina é a massa específica da baritina (34,9 lb/gal; 4,2 g/cm3),
Vbaritina é o volume de baritina necessário,
ρdesejada é a massa específica desejada do fluido (8,5 lb/gal),
Vvolume final é o volume total do fluido.

Com o volume da baritina (Vbaritina) obtido da equação acima, calcula-se a sua massa
pela fórmula:
𝑚𝑏𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑎 = 𝜌𝑏𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑎 𝑉𝑏𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑎

(2)

Adicionada a massa de baritina no fluido, coloca-se sob agitação por 15 minutos antes
da análise reológica.
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2.10. Modificação Superficial
As reservas de bentonitas existentes no Brasil são basicamente sódicas e cálcicas, o que
significa que elas devem passar por um processo de modificação estrutural a fim de conferi-las
as propriedades apropriadas para o uso como aditivos em fluidos de perfuração à base de óleo,
principalmente como viscosificante (SOUZA SANTOS, 1976).

Os viscosificantes são os aditivos usados com o objetivo de elevar a viscosidade do
fluido, garantindo o carreamento dos detritos gerados pela perfuração, além de conferir uma
melhor limpeza do poço. Argilas e polímeros naturais ou sintéticos são os viscosificantes mais
utilizados. Argilas hidrofílicas, quando utilizadas em fluidos de perfuração à base óleo, perdem
sua capacidade de inchamento e, consequentemente, viscosificante do fluido.

A modificação superficial através do uso de tensoativo visa adsorvê-lo na superfície da
argila como ilustra a Figura 2.8.

Figura 2. 8: Tensoativo adsorvido na superfície da argila.

Fonte:Autor, 2015.

Além do tensoativo poder adsorver-se entre as camadas da argila, de modo que, devido
à sua estrutura com partes polar e apolar, a argila antes hidrofílica passa, então, a ser
hidrofóbica, conforme ilustra a Figura 2.9.
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Figura 2.9: Tensoativo adsorvido entre as camadas da argila.

Fonte: (MARTINS, 2007 – Modificado).

2.11 Planejamento e Otimização de Experimentos

Normalmente, a estatística é lembrada quando se têm grandes quantidades de
informação, e a atividade estatística mais importante não é a análise dos dados e sim os
planejamentos dos experimentos em que esses dados devem ser obtidos. Por isso, um bom
planejamento consiste em projetar experimentos de forma tal que ele seja capaz de oferecer a
informação que se está procurando (BARROS NETO et al., 2003).

No planejamento de qualquer experimento o primeiro que deve ser realizado é decidir
quais os fatores e as resposta de interesse no estudo. Os fatores normalmente podem ser as
variáveis que podem ser controladas ou atributos de incerteza de um sistema, e podem ser
qualitativos ou quantitativos. As respostas são as variáveis de saída do sistema nas quais se tem
interesse, e que poderão ser afetadas por modificações devido às mudanças nos fatores, estas
respostas também podem ser qualitativas ou quantitativas.

Os experimentos composto central são os mais populares dentre os planejamentos de
experimentos de segunda ordem. Basicamente, estes experimentos são compostos de um ponto
central, que será executado com réplicas e dará uma estimativa interna do erro puro e de pontos
axiais, que irão determinar os termos quadráticos.
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A Tabela 2.2 apresenta todos os experimentos realizados para o processo de
organofilização. Os experimentos foram realizados de forma aleatória e a coluna da direita
indica a ordem dos experimentos. O ponto central está em destaque, assim como os níveis do
planejamento experimental.

Tabela 2.2: Experimentos realizados.

Tensoativo

Concentração

Ordem do experimento

OCS (-1)

30% acima da c.m.c (1)

(3)

OCS (-1)

Na c.m.c (0)

(1)

OCS (-1)

30% abaixo da c.m.c (-1)

(5)

CTAB (0)

30% acima da c.m.c (1)

(2)

CTAB (0)

Na c.m.c (0)

(7)

CTAB (0)

30% abaixo da c.m.c (-1)

(4)

UTM 150 (1)

30% acima da c.m.c (1)

(6)

UTM 150 (1)

Na c.m.c (0)

(8)

UTM 150 (1)

30% abaixo da c.m.c (-1)

(10)

CTAB Réplica 1 (0)

Na c.m.c (0)

(9)

CTAB Réplica 2 (0)

Na c.m.c (0)

(11)

2.11.1 Parâmetros Estatísticos
Nesta subseção estão apresentados os parâmetros estatísticos ANOVA e Diagrama de
Pareto utilizados para verificar a respostas das variáveis tensoativo e concentração.

2.11.1.1.Análise da Variância (ANOVA)
A Análise de Variância (ANOVA) foi um procedimento utilizado para comparar três ou
mais tratamentos. É importante para avaliar a qualidade do ajuste de qualquer modelo.

Para a construção da ANOVA, foram necessários os dados das somas quadráticas de
todos os parâmetros, com eles foi possível obter a soma quadrática da regressão, resíduos, a
média quadrática e o F. Para obter os valores das somas quadráticas da regressão foram somados
apenas os parâmetros significativos, já para os resíduos foram somados os parâmetros não
significativos e o erro.
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Os graus de liberdades da regressão foram obtidos através da soma de cada grau de
liberdade dos parâmetros significativos e para os resíduos a soma refere-se a cada grau de
liberdade dos parâmetros não significativos. A média quadrática é obtida dividindo-se a soma
quadrática pelo grau de liberdade, tanto para regressão como para resíduos. O valor de F referese a razão entre a média quadrática da regressão e a média quadrática dos resíduos.
O R² (% de variação explicada) é o coeficiente de determinação do modelo. O valor
máximo de R² é 1, e só ocorrerá quando não houver resíduo, portanto toda variação em torno
da média é explicada pela regressão. Para o valor obtido de R² (99,99%) significa que 99,99%
da variação total em torno da média é explicada pela regressão. Para os resíduos, ficam apenas
0,01%. O valor de R² mostra que o modelo foi bem ajustado.
A soma quadrática residual, representa a parte da variação das respostas em torno da
média que um modelo não consegue reproduzir. Dividindo pelo grau de liberdade obtem-se a
média quadrática residual, que é uma estimativa, da variância dos pontos em torno da equação
de regressão, isto é, em torno do modelo ajustado (BARROS NETO et al., 2003).

2.11.1.2 Diagrama de Pareto

O diagrama de Pareto tem por objetivo saber se o efeito é significativo, o qual usa a
distribuição de t-Student. Além disso, o diagrama mostra a significância e efeito de interação
entre dois parâmetros. As barras à direita da linha divisória (p=0,05) são estatisticamente
significativas a um nível de confiança de 95% e o valor ao lado corresponde ao cálculo da
significância através da distribuição t-Student (BARROS NETO et al., 2003).
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3 . Estado da Arte
As argilas organofílicas apresentam uma vasta aplicação na indústria, incluindo a de
petróleo. Diversos trabalhos já foram realizados ao longo das últimas décadas no sentido de
compreender o efeito de diversas substâncias nas mudanças físico-químicas da argila
posteriormente ao processo de organofilização. Nesse contexto, o estado da arte do presente
trabalho apresenta apenas algumas contribuições mais recentes sobre o tema.

SANCHEZ et al, em 2007, avaliou a adsorção de três tensoativos de natureza diferentes,
Triton X-100 (TX100) (não iônico), dodecilsulfato de sódio (SDS) (aniônico) e brometo de
octadeciltrimetilamônio (ODTMA) (catiônico), em diferentes tipos de argila. Foi observado um
aumento na adsorção do SDS e ODTMA, em todos os tipos de argila, até a c.m.c do tensoativo
em equilíbrio com a solução. Entretanto, houve uma adsorção do TX100 muito maior quando
a concentração estava bastante acima da c.m.c. As constantes de adsorção das equações de
Langmuir e Freundlich foram utilizadas para comparar a adsorção destes tensoativos nas argilas
estudadas. Essas constantes indicaram que a adsorção dos tensoativos seguem esta ordem
ODTMA>TX100>>SDS. A adsorção do TX100 e ODTMA foram maiores em montmorilonita
e ilita, já o SDS em kaolinita e sepiolita. Os resultados obtidos mostram a influência da estrutura
da argila e da natureza do tensoativo na capacidade de adsorção. Isso mostra a importância de
considerar a composição mineralógica quando for realizada a escolha do tensoativo.

LEITE (2008) utilizou uma bentonita natural codificada como ASCN oriunda da
Bentonit União Nordeste, PB, sob forma de pó, com granulometria inferior a 0,074 μm. A
bentonita ASCN foi modificada organicamente através de troca iônica com o sal brometo de
cetiltrimetilamônio (Cetremida) e denominada ASCM. Para obter bentonitas organofílicas,
inicialmente, dispersões aquosas de bentonita/sal Cetremida foram mantidas sob agitação
mecânica constante a aproximadamente 80ºC por 30 min. Em seguida, o sistema foi mantido
em repouso por 24 h, sendo então lavado e filtrado. Por fim, a argila foi seca a 60ºC e então
desagregada e passada em peneira de mesh 200 para serem caracterizadas. Como parâmetro de
comparação, foi utilizada uma bentonita importada organofílica Cloisite 30 B (Southern Clay
Products, Texas, EUA). Ambas as argilas foram caracterizadas estruturalmente por análise
química, capacidade de troca de cátions, espectroscopia no infravermelho por transformada de
Fourrier (FTIR), difração de raios X e análise termogravimétrica. A análise química mostrou a
Rhaul Phillypi da Silva

29

Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN

Capítulo III: Estado da Arte

presença de óxidos característicos da estrutura do alumino silicato e eventual redução na
maioria dos óxidos metálicos quando as bentonitas foram organofilizadas, ASCM e Cloisite
30B, característico do processo de troca dos cátions metálicos por moléculas do sal orgânico.
Mediante os espectros de FTIR, verificou-se a presença de bandas características das moléculas
do sal nas bentonitas e através da análise de difração de raios X observou-se um aumento no
espaçamento basal pela inserção das cadeias do sal entre as lamelas da bentonita, confirmando
assim a obtenção de bentonitas organofílicas. A curva termogravimétrica das bentonitas
organofílicas indicou que a bentonita Cloisite 30 B apresentou-se mais estável termicamente
que a bentonita ASCM.
FERREIRA, em 2009, realizou um estudo detalhado das variáveis envolvidas no
processo de dispersão das argilas bentoníticas (velocidade de agitação, tempo e temperatura de
cura), e também no processo de organofilização (tempo e temperatura de cura) procurando
relacionar as viscosidades aparente e plástica das dispersões argilosas com a eficiência do
processo de organofilização, bem como, observar a influência de outras variáveis envolvidas
diretamente no processo de organofilização (tipo de argila, tipo de tensoativo e presença de
defloculante sódico). O processo de organofilização foi otimizado observando-se resultados de
difração de raios X, termogravimetria, inchamento de Foster e viscosidade aparente dos fluidos.
Observou-se através deste trabalho que as variáveis de processo tanto envolvidas na dispersão
das argilas quanto na organofilização, do ponto de vista da caracterização, não têm grande
influência na intensidade e nem na posição dos deslocamentos dos picos referentes à distância
interplanar basal provocados pela incorporação do tensoativo às argilas bentoníticas, sendo
influentes o tipo de argila e tensoativo e a presença de sódio como agente defloculante. Nas
propriedades reológicas também são influentes o tipo de argila e tensoativo.

Já em 2010, LIMA desenvolveu um processo de organofilização para a bentonita Coral
oriunda da região de Namaacha, Moçambique, utilizando dois tipos de sais: o Cloreto de
Alquildimetilbenzil Amônio (Cloreto de Benzalcônio) e o Brometo de Cetiltrimetilamônio
(Brometo de Cetrimônio) em quatro concentrações diferentes: 30, 50, 80, 100 meq. A bentonita
Coral in natura e as amostras de bentonitas organofilizadas foram caracterizadas inicialmente
por difração de raios-X (DRX) para obtenção das fases mineralógicas constituintes e análise do
aumento da distância interlamelar. Em seguida, foram realizados inúmeros outros ensaios com
a amostra in natura e com as organofílicas preparadas com 50 meq de Cloreto de Benzalcônio
e 80 meq de Brometo de Cetrimônio. Os resultados das técnicas de caracterização utilizadas
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neste trabalho mostraram a inserção do sal de amônio entre as camadas da bentonita Coral que
por sua vez passou a apresentar caráter hidrofóbico, principal característica de argilas
organofílicas, comprovando a eficiência do processo de organofilização.

Em 2013, OUELLET -PLAMONDONA estudou a modificação de bentonita variando
a concentração de cloreto de hexadecetiltrimetilamônio (HDTMA), como referência de
tensoativo catiônico, polipropileno glicol (PPG) 1200 e 2000, como tensoativos não iônicos e
lecitina e topcitina como tensoativos anfifílicos, de acordo com a capacidade de troca de cátion
(CEC). A modificação da bentonita foi caracterizada através da difração de raios-x, análise
termogravimétrica (TGA), transformada de Fourier espectômetro de infravermelho (FTIR),
superfície específica e volume poroso. Três regiões de intercalação foram identificadas
dependendo do tensoativo. O tensoativo não iônico causou somente a expansão cristalina entre
as camadas da bentonita, enquanto o tensoativo iônico uma intercalação osmótica. O anfifílico
derivado da lecitina intercalou intensamente com a matriz da bentonita. O TGA e o FTIR
mostraram que em concentrações baixas, o PPG e o HDTMA adotaram um arranjo que requeria
maior energia para degradar, enquanto às concentrações maiores os tensoativos foram
ordenados nos espaços entre as camadas da bentonita. O tensoativo derivado de lecitina obteve
grande estabilidade térmica e de conformação. A área específica reduziu com o crescimento da
concentração dos tensoativos.

Em 2014, SILVA estudou o uso de bentonitas organofilicas como aditivo de fluidos de
perfuração base óleo focando na modificação superficial dessas argilas com tensoativos não
iônicos. O processo de organofilização foi analisado por difração de raios x e termogravimetria
e a interação das argilas com o solvente foi medida a partir do indicador de inchamento da argila
e da determinação da viscosidade aparente da dispersão contendo argila. Os resultados
indicaram efetiva intercalação de tensoativo não iônico em argilas organofílicas, além de ser
quantificado o conteúdo de tensoativo incorporado. O resultado do inchamento demonstrou
compatibilidade química entre diesel e querosene orgânico e a argila organofílica produzida.
Do ponto de vista reológico, parte da argila organofilica apresentou potencial para uso em
fluidos base óleo, enquanto foi considerada de baixa qualidade quando analisada para fluidos
base água.

Ainda em 2014, PAROLO estudou a modificação orgânica de uma bentonita natural
usando dois métodos: alterando os cátions entre as camadas com hexadeciltrimetilamônio
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(VTMS)

e

y-

metacriloiloxipropiltrimetoxissilano (TMSPMA) na superfície da montmorilonita. A
caracterização físico-química dos materiais foi realizada através de difração de raios x,
espectroscopia, análise termogravimétrica (TGA) e técnicas de área superficial de BrunauerEmmet-Teller (BET). Cátions HDTMA e organosilanos foram intercalados nos espaços entre
as camadas da montmorilonita, conforme deduzido o aumento do espaçamento basal. A
espectroscopia, TGA e BET indicaram que a modificação orgânica foi bem sucedida. O estudo
mostrou um decréscimo na intensidade de adsorção a 3465 𝑐𝑚−1 com tensoativo de
modificação, e também um decréscimo de perda de massa em razão da absorção de água
observada nas duas amostras: a argila orgânica e bentonita funcionalizada, que são evidências
de uma baixa hidrofílica entre as camadas.

Considerando os estudos já realizados e visando aprofundar os conhecimentos sobre o
assunto, o presente trabalho propõe, não só a realização do processo de organofilização de
bentonita cálcica com diferentes tensoativos, como também um estudo estatístico através de um
planejamento experimental, discutindo e propondo uma otimização da composição.
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4.Materiais e métodos
Neste capítulo estão apresentados os principais materiais e métodos utilizados no
desenvolvimento deste trabalho. Foi utilizado para o processo de organofilização uma bentonita
cálcica e três diferentes tensoativos. Os métodos de ensaios foram apenas citados e descritos de
maneira sucinta.

4.1 Materiais
4.1.1 Argila Bentonítica
A argila utilizada para o estudo é proveniente do estado da Paraíba/PB. É uma bentonita
cálcica, cuja escolha deve-se ao fato de apresentar bons resultados quando de sua transformação
em organofílica para uso em fluidos de perfuração à base de óleo.
4.1.1.1 Análise Granulométrica
Previamente ao processo de organofilização, a argila foi agitada mecanicamente durante
10 minutos em uma peneira vibratória, conforme ilustra a Figura 4.1. A amostra de 786 gramas
foi colocada sobre a peneira de maior abertura de malha e montado o conjunto de peneiras
padronizadas de mesh 100, 140, 230, 325, 400 e +400, uma sobre as outras, em ordem
decrescente de abertura. Em seguida, as amostras coletadas em cada peneira foram pesadas e
classificadas.

Rhaul Phillypi da Silva

34

Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN

Capítulo IV: Materiais e Métodos

Figura 4. 1. Peneira Vibratória.

Fonte: Autor, 2015.

A distribuição granulométrica foi representada em um gráfico do diâmetro médio dos
sedimentos (mm) versus massa retida (g) em termos da distribuição mássica.

4.1.2 Tensoativos utilizados no processo de organofilização
4.1.2.1 Óleo de coco saponificado – OCS
O Óleo de Coco Saponificado (OCS) é um tensoativo aniônico, cuja composição é uma
mistura de ácidos graxos em diferentes porcentagens, provenientes do coco. A Tabela 4.1
apresenta os ácidos graxos, precursores do tensoativo iônico OCS, uma vez que se trata de um
tensoativo natural, sendo necessária a síntese em laboratório. Já a Tabela 4.2 apresenta a
porcentagem, em média, dos ácidos graxos que compõem o tensoativo iônico OCS.
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Tabela 4.1: Fórmulas moleculares dos ácidos graxos mais comuns.

Nome do
ácido
Cáprico
Láurico
Mirístico
Palmítico
Esteárico
Oléico
Linoléico

Número de
carbonos
10
12
14
16
18
18
18

Fórmula molecular
H3C – (CH2)8 – COOH
H3C – (CH2)10 – COOH
H3C – (CH2)12 – COOH
H3C – (CH2)14 – COOH
H3C – (CH2)16 – COOH
H3C – (CH2)7 – CH = CH -(CH2)7 – COOH
H3C – (CH2)4 – CH = CH -CH2 – CH = CH -(CH2)7COOH

Fonte: (SANTOS, 2009 Adaptado)

Tabela 4.2: Composição percentual média em ácidos graxos.

Ácido
Cáprico
Láurico
Mirístico
Palmítico
Esteárico
Oléico
Linoléico

Óleo de Coco
6%
47%
18%
9%
3%
6%
2%

Fonte: (Adaptado de SANTOS, 2009)
4.1.2.1.1 Síntese do OCS
A obtenção do tensoativo segue a seguinte metodologia: preparou-se uma solução de
NaOH (hidróxido de sódio), quantidade determinada pelo índice de saponificação, que expressa
a proporção reacional entre o óleo (ácido) e o hidróxido (base), que pode ser de sódio ou
potássio. Depois, em um balão de fundo redondo, colocou-se o óleo, álcool etílico e a solução
de NaOH. Este balão foi acoplado a um condensador de refluxo e aquecido por 2 horas, até que
a reação se completasse, conforme ilustra a Figura 4.2.
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Figura 4.2: Balão de fundo redondo e condensador para síntese do OCS.

Fonte: (Autor, 2015)
Após a reação completar-se, a mistura do balão foi levada a um becker, o qual foi
mantido em uma placa aquecedora sob agitação constante, com a finalidade de evaporar todo o
álcool e promover a solidificação do sabão (SANTOS, 2009).
4.1.2.2 Brometo de Hexadeciltrimetilamônio – CTAB
O Brometo de Hexadeciltrimetilamônio é um tensoativo de caráter catiônico, cujo
fornecedor é a Sigma Aldrich. Sua fórmula molecular é 𝐶19 𝐻42 𝑁𝐵𝑟 e sua estrutura molecular
está ilustrada na Figura 4.3.

Figura 4.3: Brometo de Hexadeciltrimetilamônio.

Fonte: mdpi.com
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4.1.2.3 UTM 150
O UTM 150 é uma amina graxa de sebo com 15 graus de etoxilação (tensoativo nãoiônico), fornecido pela Oxiteno. É obtida a partir da reação de amina graxa de sebo ou amina
graxa de coco com óxido de eteno (EO). A Figura 4.4 ilustra a estrutura do tensoativo UTM
150.

Figura 4.4. Representação da estrutura da UTM 150.

FILHO, 2015

Onde:
n = grau de etoxilação, que neste trabalho é 15
R = cadeia carbônica média da amina graxa

4.2 Métodos
Os ensaios foram realizados de acordo com o fluxograma apresentado na Figura 4.5.
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Figura 4.5: Fluxograma do processo.

4.2.1 Tensão superficial
A tensão superficial dos filtrados, após o processo de organofilização das argilas, foi
determinada utilizando o equipamento Sensa Dyne Tensiometer (Figura 4.6). O método foi o
da pressão máxima da bolha, o qual trabalha com dois capilares de diâmetros diferentes por
onde é bombeado um gás inerte (nitrogênio). Os capilares são imersos no fluido e a frequência
de borbulhamento do gás é determinada. O bombeamento do nitrogênio através desses dois
capilares produz um diferencial de pressão (ΔP) que é diretamente relacionado com a tensão
superficial do fluido.
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Figura 4. 6: Tensiômetro SensaDyne.

Fonte: Autor, 2015.
4.2.1.1 Determinação da concentração das amostras de filtrado
Depois de medidas as tensões superficiais das amostras de filtrado, as concentrações
de tensoativo foram determinadas através da equação da reta da c.m.c.

4.2.1.2 Obtenção das curvas da c.m.c. para os tensoativos
Para a obtenção das curvas da c.m.c. de cada tensoativo estudado, inicialmente utilizouse o tensiômetro (SensaDyne) já descrito no subitem 3.4.2. A partir desse equipamento foi
possível medir as tensões superficiais para diferentes concentrações de tensoativo.
A partir dos valores do logaritmo neperiano da concentração do tensoativo (ln Ce) versus
as tensões superficiais medidas (γ), construiu-se um gráfico onde o ponto de intersecção das
duas retas corresponde à c.m.c. do tensoativo.

4.2.2 Técnicas de caracterização
4.2.2.1 Fluorescência de raios X – FRX
O espectrômetro de fluorescência de raios X determina, semi quantitativamente, os
elementos presentes, na forma de óxidos, em uma determinada amostra, através da aplicação
de raios X na superfície da amostra e a posterior análise dos raios X fluorescentes emitidos por
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cada um dos elementos químicos presentes na amostra. O equipamento utilizado foi o EDX 720
da Shimadzu (FERREIRA, 2009).

As análises de fluorescência de raios X foram realizadas no Departamento de
Engenharia de Materiais, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

4.2.2.3 Difração de raios X – DRX
A argila in natura e as argilas organofílicas obtidas foram submetidas à análise por
difração de raios X, em equipamento XRD 6000 da Shimadzu. A radiação utilizada foi a 𝐾𝛼 do
Cu (40 kV/30 mA): a velocidade do ganiômetro de 2º/min e passo de 0,02º. Esse ensaio serve
para quantificar o aumento do espaçamento basal entre as camadas da argila em virtude da
presença do tensoativo após o processo de organofilização.
As análises por difração de raios X foram realizadas no Laboratório de Peneiras
Moleculares (LABPMOL), no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte.
4.2.2.4 Microscopia eletrônica de varredura – MEV
O princípio da microscopia eletrônica de varredura (MEV) consiste em utilizar um feixe
de elétrons de pequeno diâmetro para explorar a superfície da amostra, ponto a ponto, por linhas
sucessivas e transmitir o sinal do detector a uma tela catódica cuja varredura está perfeitamente
sincronizada com aquela do feixe incidente. Por um sistema de bobinas de deflexão, o feixe
pode ser guiado de modo a varrer a superfície da amostra segundo uma malha retangular. O
sinal de imagem resulta da interação do feixe incidente com a superfície da amostra. O sinal
recolhido pelo detector é utilizado para modular o brilho do monitor, permitindo a observação
(DEDAVID et al., 2007). Este ensaio permite visualizar a estrutura da argila (morfologia), antes
e após o processo de organofilização.
As análises por Microscopia eletrônica de varredura foram realizadas no NUPRAR –
Núcleo de Processamento Primário e Reuso de Água Produzida, na Universidade Federal do
Rio Grande do Norte.
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4.2.2.5 Análise termogravimétrica – TG
A análise termogravimétrica é útil em processos de produção cerâmica para indicar as
faixas de temperaturas onde ocorrem as perdas de massa e as temperaturas em que ocorrem as
transformações endo e exotérmica. As curvas térmicas foram obtidas por meio do Analisador
termogravimétrico e calorímetro simultâneo, modelo SDTQ600, da TA Instruments, com razão
de aquecimento de 20ºC/min, atmosfera de nitrogênio e cadinho de platina. A temperatura
máxima para ambos os casos foi de 1000ºC.

Os ensaios foram realizados no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte.

4.2.3 Ângulo de contato
O ângulo de contato é definido como o ângulo formado entre a interface sólido/ líquido
e a interface sólido/gás, sendo a medição do ângulo de contato a melhor medição da
molhabilidade em condições ideais de superfícies e fluidos. Os ensaios foram realizados no
equipamento Tensiômetro Kruss, modelo K100C, conforme ilustra a Figura 4.7.

Figura 4.7: Tensiômetro Kruss, modelo K100C.

Fonte: Autor, 2015.
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Para o ensaio, foram elaboradas pastilhas com a argila modificada e in natura, através
de uma prensa hidráulica. Cada pastilha foi feita com, aproximadamente, 4 gramas de argila,
conforme ilustra a Figura 4.8. Como os ensaios foram realizados em duplicata para água e para
o óleo, foram elaboradas 48 pastilhas. Esse ensaio tem por objetivo verificar, através dos
ângulos medidos, a molhabilidade das argilas in natura e modificadas por organofilização.
Figura 4.8: Pastilhas obtidas pela prensa hidráulica.

Fonte: Autor, 2015.

As pastilhas foram então colocadas em posição horizontal e uma gota de água e de nparafina foi cuidadosamente transferida pelo equipamento para a superfície através de uma
seringa, sendo esta gota projetada na tela do computador e o ângulo de contato medido através
de um software. Os ensaios foram realizados em duplicata, tanto para a análise com água,
quanto para o óleo.

4.2.4 Análise reológica
Na análise reológica foi utilizada no reômetro Mars da ThermoScientific (Figura 4.9)
para a determinação da viscosidade plástica, limite de escoamento e grau de tixotropia. Os
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ensaios foram realizados à temperatura ambiente (26oC). A viscosidade plástica e o limite de
escoamento foram determinados variando-se a taxa de cisalhamento de 1 a 1010 s-1. O grau de
tixotropia foi determinado utilizando-se o método do ciclo de histerese, que consiste na
determinação da área existente entre as curvas geradas pelo aumento até um determinado valor
de taxa (1010 s-1), permanecendo nesta taxa de cisalhamento por um determinado tempo (60 s)
até que haja um decréscimo da tensão de cisalhamento (curva de volta).

Figura 4.9: Reômetro Mars da ThermoScientific.

Fonte: Autor, 2015.
A análise reológica tem como objetivo verificar a afinidade da argila modificada como
viscosificante em fluido à base de óleo. Nesse sentido, foi utilizado um fluido à base de óleo
para testar as argilas modificadas, conforme a composição listada na Tabela 4.3. A porcentagem
de 2% de viscosificante corresponde ao valor colocado após a mistura das demais fases
(FILHO, 2015).
Tabela 4.3: Composição do fluido teste.

Componente
N – Parafina (fase óleo)
RNX – 40 (emulsificante)
Solução Salina – 35000 ppm
NaCl (fase aquosa)
Viscosificante (argila)
Baritina (Adensante)
Rhaul Phillypi da Silva
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4.2.5 Processo de organofilização
Para a modificação superficial, foi utilizada uma bentonita cálcica proveniente do estado
da Paraíba e três tipos de tensoativo em diferentes concentrações: 30% acima da c.m.c.
(concentração micelar crítica), 30% abaixo da c.m.c. e na c.m.c. A Figura 4.10 ilustra a argila
e um dos tensoativos utilizados.

Figura 4.10: Bentonita cálcica e tensoativo, respectivamente.

Fonte: Autor, 2015.
Para facilitar à solubilização do tensoativo na água, antes de adicionar a argila, a solução
com tensoativo foi levemente aquecida, como mostra a Figura 4.11.

Figura 4.11: Solução água + tensoativo sendo aquecida previamente.

Fonte: Autor, 2015.
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Em seguida, foram adicionados 4,16% (FERREIRA, 2009) em volume de argila (41,6
g) em cada uma das soluções de 1 litro. A Tabela 4.4 mostra a configuração das soluções
preparadas.
Tabela 4.4: Concentração do tensoativo.

Tensoativo

Concentração

OCS 30% acima da c.m.c

5,171 g/l

OCS na c.m.c

3,978 g/l

OCS 30% abaixo da c.m.c

2,784 g/l

CTAB 30% acima da c.m.c

0,815 g/l

CTAB na c.m.c

0,627 g/l

CTAB 30% abaixo da c.m.c

0,439 g/l

UTM 150 30% acima da c.m.c

1,278 g/l

UTM 150 na c.m.c

0,983 g/l

UTM 150 30% abaixo da c.m.c

0,688 g/ l

Os valores da concentração do tensoativo foi obtido de CURBELO (2006) como mostra
Figura 4.12.
Figura 4. 12: Curvas de tensão superficial versus concentração para o tensoativo OCS.

OCS

Tensão Superficial (mN/m)

80
y = -17,953x - 56,063
R² = 0,9906

70
60

y = -1,8526x + 33,033
R² = 0,9836

50
40
30
-8,0

-7,0

-6,0

-5,0
-4,0
Ln C (g/mL)

-3,0

-2,0

Fonte: Curbelo,2006.
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Os valores da concentração do tensoativo CTAB foi obtido de GALVÃO (2014) como
mostra Figura 4.13.

Figura 4.13: Curvas de tensão superficial versus concentração para o tensoativo CTAB.

CTAB
Tensão Superficial (mN/m)

80

y = -24,04x + 38,522
R² = 0,9952

70

60

y = -4,3627x + 42,504
R² = 0,9985

50

40

30
-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

Ln C (g/mL)

Fonte: Galvão,2014.

Os valores da concentração do tensoativo UTM foi realizada em laboratório.

Figura 4. 14: Curvas de tensão superficial versus concentração para o tensoativo UTM 150.

Tensão Supereficial (mN/m)
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75
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65
60

y = -2,2791x + 52,496
R² = 0,9963

55
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45
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-4
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0
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2

3

Fonte: Autor, 2016.
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Preparadas as soluções, cada uma delas foi colocada em agitação na velocidade de 750
rpm, durante 20 minutos, na temperatura de 80ºC (FERREIRA, 2009), como ilustra a Figura
4.15.
Figura 4.15: Solução sendo agitada a 750 rpm, durante 20 minutos, a 80ºC.

Fonte: Autor, 2015.
Após essa etapa, a solução ficou em repouso por 24 horas. Passado o tempo de repouso,
a solução foi filtrada em papel de filtro, como mostra a Figura 4.16. O filtrado foi reservado
(para análise da tensão superficial) e a argila retida no papel de filtro. Em seguida, a argila foi
colocada para secagem durante 48 horas em uma estufa a 60ºC.

Figura 4.16: Solução sendo filtrada.

Fonte: Autor, 2015.
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A argila seca está ilustrada na Figura 4.17.
Figura 4.17: Argila obtida após 48 h de secagem na estufa.

Fonte: Autor, 2015.
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5. Resultados e Discussões
Neste capítulo serão apresentados os principais resultados obtidos após o processo de
organofilização da argila bentonítica.
5.1 Análise Granulométrica
Os dados da granulometria da argila são apresentados na Tabela 5.1. Na Figura 5.1 é
mostrado o gráfico da distribuição da massa retida em função do diâmetro das partículas.

O diâmetro médio dos grãos obtidos em cada peneira foi determinado pela média
aritmética entre a abertura da peneira nos quais estes ficaram retidos e a peneira antecedente.
Tabela 5.1: Dados granulométricos da bentonita.

#Mesh
100
140
230
325
400
+400

Abertura (mm)
0,150
0,105
0,063
0,045
0,038
Menor que 0,019

Massa Retida (g)
2,24
2,82
325,4
159,09
213,63
89,22

% Retida
0,2826
0,3557
41,060
20,076
26,959
11,259

Figura 5.1: Massa retida x Mesh das peneiras.
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De acordo com os dados obtidos (Tabela 5.1 e Figura 5.1) é possível perceber que a
argila possui pouca variedade de tamanho, sendo predominante a presença de partículas finas,
cuja predominância encontra-se retidas nos meshs 230 (0,063 mm de abertura) e 400 (0,038
mm de abertura). Para o processo de organofilização, foi utilizada a bentonita retida na peneira
de mesh 400, ou seja, que passou pela peneira de mesh 325, em virtude de proporcionar
quantidade suficiente para os experimentos e possuir pequeno diâmetro médio das partículas,
favorecendo a organofilização.

5.2 Tensão Superficial
Foram medidas as tensões superficiais dos filtrados das soluções através de um
tensiômetro. Os filtrados foram obtidos do processo de organofilização das argilas. Os
resultados estão listados na Tabela 5.2.
Tabela 5.2: Tensão superficial dos filtrados.

Tensoativo

Concentração

Tensão (dina/cm)

OCS

30% acima da c.m.c

40,7

OCS

Na c.m.c

47,1

OCS

30% abaixo da c.m.c

69,0

CTAB

30% acima da c.m.c

71,9

CTAB

Na c.m.c

71,9

CTAB

30% abaixo da c.m.c

71,9

UTM 150

30% acima da c.m.c

71,8

UTM 150

Na c.m.c

71,9

UTM 150

30% abaixo da c.m.c

71,8

CTAB Réplica 1

Na c.m.c

72,0

CTAB Réplica 2

Na c.m.c

72,0

Considerando que a tensão superficial da água é de aproximadamente 72,1 dina/cm a
25ºC, valores próximos a este indicam que praticamente todo o tensoativo utilizado no processo
de organofilização foi adsorvido na argila, restando pouco no filtrado. Nesse sentido, valores
altos de tensão são desejados, como os obtidos com os tensoativos UTM 150 e CTAB.
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A análise e aplicação das equações da reta da c.m.c. dos tensoativos usados neste
trabalho foram essenciais para a determinação da concentração final de tensoativo em cada
filtrado.

A partir das equações das retas das Figuras 4.12, 4.13 e 4.14 foi possível determinar a
concentração final e, de posse das concentrações iniciais já citadas na Tabela 4.4, tem-se a
quantidade de tensoativo adsorvido na argila. As equações utilizadas para o calculo da tensão
estão apresentadas na Tabelas 5.3 e os resultados da quantidade de tensoativo adsorvido estão
apresentados na Tabela 5.4

Tabela 5. 3: Equações utilizadas para o cálculo da concentração do filtrado em função da tensão

Tensoativo

Equação

OCS

Y = - 17,953x - 56,063

CTAB

Y = - 24,04x + 38,522

UTM 150

Y = - 5,6641x + 52,439

Tabela 5. 4: Quantidade de tensoativo adsorvido na bentonita organofilizada.

Experimento

OCS

30% acima

Concentração Concentração Concentração
%
inicial (g/l)
final (g/l)
adsorvida
Adsorvida
(g/l)
5,1714
4,5600
0,6114
11,82

da c.m.c
OCS

Na c.m.c

3,978

3,1900

0,7880

19,80

OCS

30% abaixo

2,7846

0,9400

1,8446

66,24

0,8156

0,0408

0,7748

95,00

da c.m.c
CTAB

30% acima
da c.m.c

CTAB

Na c.m.c

0,6275

0,0408

0,5667

90,31

CTAB

30% abaixo

0,4392

0,0408

0,3984

90,71

da c.m.c
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1,2782

0,0327

1,2454

97,43

da c.m.c
UTM 150

Na c.m.c

0,9833

0,03219

0,9511

96,72

UTM 150

30% abaixo

0,6884

0,0327

0,6557

95,25

Na c.m.c

0,6275

0,0408

0,5667

90,31

Na c.m.c

0,6275

0,0408

0,5667

90,31

da c.m.c
CTAB
Réplica 1
CTAB
Réplica 2
De fato, valores altos de tensão superficial indicaram maior quantidade de tensoativo
adsorvido na argila, como observado para o CTAB e UTM150, os quais apresentaram grande
adsorção em qualquer concentração. Já o OCS, apresentou resultado desejável apenas na
concentração 30% abaixo da c.m.c. Esse comportamento do OCS deve-se ao seu caráter
aniônico, mesmo da superfície da argila, dificultando a adsorção devido à repulsão das cargas.
Além das análises experimentais foram realizadas análises estatísticas com o intuito de
verificar quais parâmetros (tensoativo e concentração) eram significativamente estatísticos,
bem como analisar se o modelo adotado apresentou bom ajuste. A Tabela 5.4 representa a
ANOVA para a tensão superficial.
Tabela 5.5 – ANOVA para a tensão superficial.
Fonte de Variação

Soma
Quadrática

Grau de liberdade

Média
Quadrática

Regressão

1248,656

8

156,08

Resíduos
Falta de Ajuste
Erro Puro
Total
R² % de variação explicada
% de variável máxima
explicável

32,885
32,878
0,007
1281,547
97,43

2

16,4425

F
9,49

0,99999

Comparando o 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 com o 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 , temos:
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156,08

= 16,4425 = 9,49

F tabelado: 19,37 (Tabela A.4 – pg 405, Barros Neto et al. (2003)).

Para que a regressão seja significativa o F calculado deve ser no mínimo 10 vezes
maior que o F tabelado.
Fcalculado > Ftabelado*10
9,49/19,37 < 1 não é significativa
Através do resultado obtido pode-se perceber que a regressão é significativa, pois o
resultado do calculado deu mais de 10 vezes o valor do F tabelado.
O valor obtido de R² (97,43%) significa que 97,43% da variação total em torno da média é
explicada pela regressão. Para os resíduos, ficam apenas 0,0257%. O valor de R² mostra que o
modelo foi bem ajustado.

Na Figura 5.5 apresenta o Diagrama de Pareto para a tensão superficial, na qual foram
analisadas as variáveis tensoativo e concentração.
Figura 5.5: Diagrama de Pareto para a Tensão Superficial.
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No diagrama de Pareto para a tensão superficial todos os parâmetros são
estatisticamente significativos, são eles: Tensoativo, concentração e a interação entre o
tensoativo e a concentração. O parâmetro tensoativo é o mais influente positivamente na tensão
superficial apresentando um efeito estimado de 415,07, logo uma mudança do tensoativo OCS
para CTAB ou UTM 150 proporciona o incremento na tensão superficial (L), indicando a
presença de menor quantidade de tensoativo no filtrado sugerindo sua adsorção na argila. O
parâmetro Concentração (L) influencia negativamente na tensão superficial com efeito
estimado de 200,11, logo a alteração da concentração de tensoativo não é favorável para o
sistema em virtude da natureza do tensoativo. Vale ressaltar que os valores dos efeitos
estimados no Diagrama são a média das respostas nos níveis divido pelo erro padrão, o que
proporciona um aumento significativo no resultado.

A interação entre o tensoativo (L) e a Concentração (L) apresentou influencia positiva
com efeito estimado de 245,08 na tensão superficial, assim para se obter melhores resultados
na tensão superficial faz-se necessário a mudança de ambos os parâmetros para o nível
intermediário o máximo.

Fez-se o uso da superfície de resposta com o objetivo de identificar a máxima e mínima
resposta sobre a tensão superficial e escolher o melhor experimento utilizado. A Figura 5.6
apresenta a superfície de resposta para a tensão superficial.

Figura 5.6: Superfície de resposta para a Tensão Superficial.
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O gráfico de superfície de resposta confirma, de fato, o efeito na tensão superficial do
filtrado em função do tensoativo utilizado, mostrando que o tensoativo OCS (-1) na
concentração maior (1) proporcionou uma redução na tensão superficial, correspondente a
região verde no gráfico, mudando para vermelho à medida que diminuímos a sua concentração,
ou seja, causando o aumento na tensão superficial. Valores baixos de tensão indicam pouco
tensoativo adsorvido na argila. Valores desejados, como para o CTAB e UTM150 são
observados na região mais vermelha do gráfico, onde as mudanças na concentração desses dois
últimos tensoativos não proporcionaram mudanças significativas no comportamento.
A função que descreve a curva da superfície de resposta pode ser representada por:
𝑧 = 71,966 + 12,4𝑥 − 12,466𝑥 2 − 1,623 ∗ 10−15 𝑦 − 0,066𝑦 2 + 7,075𝑥𝑦 − 3,925𝑥𝑦 2 − 7,075𝑥 2 𝑦
+ 3,891𝑥 2 𝑦 2
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5.3 Fluorescência de raios X - FRX
A Tabela 5.6 apresenta as composições químicas da argila in natura e da argila organofilizada com os tensoativos em diferentes concentrações.
Tabela 5.6: Composição químicas da argila organofilizada.

Amostra

SiO2
(%)

Al2O3
(%)

Fe2O3
(%)

CaO
(%)

MgO
(%)

Na2O
(%)

K2O
(%)

Outros
Óxidos*
(%)

In natura

41,91

25,71

22,53

4,120

2,025

0,431

0,580

2,69

OCS 30% acima da c.mc
OCS na c.m.c

40,44

25,21

23,69

4,32

2,03

1,6

0,68

2,03

40,20

25,09

23,89

4,32

1,92

0,84

1,13

2,61

OCS 30% abaixo da c.m.c

40,10

24,96

23,56

5,15

1,89

0,92

0,59

2,83

CTAB 30% acima da c.m.c

42,50

26,72

21,80

3,61

2,03

0,31

0,54

2,49

CTAB na c.m.c

43,56

27,23

19,86

3,85

2,17

0,32

0,54

2,47

CTAB 30% abaixo da c.m.c

42,43

26,45

21,75

3,90

2,07

0,35

0,56

2,49

42,25

26,16

22,34

3,93

2,0

0,32

0,54

2,46

41,73

26,0

22,73

4,10

2,12

0,30

0,58

2,44

42,65

26,48

20,87

4,08

2,10

0,60

0,58

2,64

41,99

26,16

22,19

3,98

2,10

0,28

0,56

2,74

44,03

27,30

18,76

4,09

2,15

0,53

0,57

2,74

Óxidos

UTM 150 30% acima da
c.m.c
UTM 150 na c.m.c
UTM 150 30% abaixo da
c.m.c
CTAB na c.m.c R1
CTAB na c.m.c R2

Outros óxidos* = TiO2 , MnO, Cr2O3
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Analisando os resultados da Tabela 5.6, observou-se que o teor de SiO2 e Al2O3 é
similar em todas as amostras de argila, tanto na in natura como nas organofilizadas. Os
teores de Fe2O3 tiverem diferenças, na argila organofilizada com o tensoativo CTAB.
Essa redução se deve ao processo de organofilização.
Os teores elevados de CaO evidenciaram a origem cálcica da argila e, as mudanças
devido ao processo de organofilização, que ocorre em meio aquoso, deve-se,
possivelmente, à substituição do íon Ca+2 nas camadas da argila pelo tensoativo.
Mudanças no teor de Na2O também deve-se possivelmente a este fenômeno. Variações
no teor de Na2O podem ter ocorrido em virtude da maior capacidade de troca de cátion
(CTC) do íon Na+1, quando comparado ao Ca+2, entre as camadas da argila, fato esse que
explica mudanças mais significativas nos teores de Na2O no que no de CaO.
O K2O e outros óxidos apresentaram-se em baixos teores e presentes em todas as
amostras de forma similar. Uma vez que o ensaio identifica apenas os óxidos presentes
nas amostras, não foi possível quantificar os tensoativos de cada ensaio. De maneira
global, verificou-se que a argila possui composição típica de argilas bentoníticas
identificada também por SANTOS (1992).
Adicionalmente, foi elaborada a Tabela ANOVA para a concentração de óxido de
cálcio como resposta. A escolha dessa variável deve-se ao fato de que, o processo de
organofilização tende a trocar o íon cálcio entre as lamelas, reduzindo sua concentração,
como mostra a Tabela 5.7.

Tabela 5. 7: ANOVA para teor de óxido de cálcio.
Fonte de Variação
Regressão
Resíduos
Falta de Ajuste
Erro Puro
Total
R² % de variação explicada
% de variável máxima
explicável

Rhaul Phillypi da Silva

Soma
Quadrática
1,609108
0,028217

Grau de
liberdade
3
7

Média
Quadrática
0,2011385
0,0141085

F
14,25

0,00065
0,028867
1,637974
0,982376
0,964753
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Uma vez que o 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 14,25 não é pelo menos 10x maior que o
𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 =19,37, a regressão não é significativa e o modelo não pode ser utilizado para
predizer.
A Figura 5.7 apresenta o Diagrama de Pareto para a concentração de óxido de
cálcio.
Figura 5. 7: Diagrama de Pareto para a concentração de CaO.

No diagrama de Pareto para a concentração de CaO o parâmetro estatisticamente
mais significativo foi o tensoativo. O parâmetro tensoativo é o mais influente
negativamente para a concentração de CaO apresentando um efeito estimado de -6,2, logo
uma mudança do tensoativo OCS para CTAB ou UTM 150 proporciona uma redução na
concentração de CaO, indicando que não está ocorrendo a substituição do íon cálcio pelo
tensoativo.

A Figura 5.8 apresenta a superfície de resposta para a concentração de óxido de
cálcio.
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Figura 5. 8: Superfície de resposta para a concentração de óxido de cálcio.

Na Figura 5.8 temos a superfície de resposta para a concentração de CaO,
mostrando que a concentração de tensoativo influencia na resposta, sendo a natureza do
tensoativo mais relevante, como foi visto no Diagrama de Pareto. O parâmetro tensoativo
foi o que apresentou influência no sistema, mostrando que a mudança no tipo do
tensoativo do nível (-1) para o (0) foi a melhor resposta obtida (região verde),
proporcionou o resultado desejado, pois concentrações baixas de CaO sugerem a sua
substituição pelo tensoativo no argilo mineral.
A função que descreve a curva da superfície de resposta pode ser representada
por:

𝑧 = 3,973 − 0,11𝑥 + 0,236𝑥 2 − 0,145𝑦 − 0,218 ∗ 𝑦 2 + 0,17𝑥𝑦 − 0,255𝑥𝑦 2 − 0,1𝑥 2 ∗ 𝑦 + 0,378𝑥 2 𝑦 2
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5.4 Difração de Raios X – DRX
Na Figura 5.9 está apresentado o resultado da difração de raios X da argila
utilizada no processo de organofilização.
Figura 5.9: DRX da argila in natura.

Analisando-se o difratograma da Figura 5.9, foi possível identificar a presença de
dióxido de silício, caracterizado pela distância interplanar de 33,3877 Å e 7,2036 Å nas
posições de 2,64º e 12,28º, respectivamente. Além disso, foi identificada a presença de
silicato de alumínio na posição 19,92º com distância interplanar de 4,4562 Å e de olivina
na posição 24,8º com 3,5896 Å.

Os difratogramas das argilas organofilizada estão apresentados em anexo, os quais
indicam ligeiro aumento interplanar para os mesmos ângulos, quando comparado com a
argila in natura.

A Tabela 5.8 apresenta o aumento no espaçamento basal em função da posição
angular e do tensoativos utilizados. Para os experimentos com o OCS, nas concentrações
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mais elevadas, não existe mudança significativa no espaçamento, indicando que,
possivelmente, o tensoativo não se adsorveu entre as camadas do argilomineral.
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Tabela 5. 8: Distância interplanar obtidas pela Difração de raios –X.

Experimento

𝜽(º)

d(Â)

𝜽(º)

d(Â)

𝜽(º)

d(Â)

𝜽(º)

d(Â)

In natura

2,65

33,3887

12,28

7,2036

19,92

4,4562

24,80

3,5896

OCS 30% acima da c.m.c

2,53

34,8568

12,39

7,1409

19,89

4,4623

24,92

3,5720

OCS na c.m.c

2,67

33,0584

12,38

7,1476

19,79

4,4845

24,79

3,5916

OCS 30% abaixo da c.m.c

-----

-----

12,37

7,1535

19,96

4,4479

24,68

3,5810

CTAB 30% acima da c.m.c

2,65

33,2898

12,27

7,2105

19,86

4,4692

-----

-----

CTAB na c.m.c

2,54

34,6786

12,92

7,2010

20,10

4,4178

24,86

3,5813

CTAB 30% abaixo da c.m.c

2,48

35,5725

12,30

7,1954

19,91

4,4591

24,85

3,5827

UTM 150 30% acima da c.m.c

2,60

33,9265

12,31

7,1854

19,92

4,4567

24,77

3,5931

UTM 150 na c.m.c

2,61

33,8165

12,29

7,1988

19,79

4,4857

24,82

3,5866

UTM 150 30% abaixo da c.m.c

2,55

34,5251

12,52

7,1651

19,88

4,4654

24,81

3,5885

CTAB na c.m.c R1

2,53

34,7989

12,32

7,1840

19,92

4,4557

24,83

3,5845

CTAB na c.m.c R2

2,60

33,9822

12,29

7,1875

20,17

4,4022

24,87

3,5800
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Porém, no experimento na concentração de 30% abaixo da c.m.c, houve mudança
interplanar e a não existência de um dos picos, aproximadamente na posição de 2,64º,
quando comparado com a argila in natura. O tensoativo, neste caso, proporcionou uma
mudança na fase cristalina nessa posição. Possivelmente, apesar da sua dificuldade em
adsorver-se na argila em concentrações maiores, como foi observado nos resultados de
tensão superficial (Tabela 5.2), a baixa concentração favoreceu o OCS, neste caso, a
alterar uma das fases e adsorve-se na argila.

Tanto para o tensoativo CTAB como o UTM 150 proporcionaram ligeiro aumento
no espaçamento basal, apesar de muito pequeno.

De fato, como a argila utilizada no processo de organofilização é de natureza
cálcica, possui menor capacidade de troca catiônica (CTC), quando comparada com a
Bentonita sódica. O cálcio, por estar presente entre as camadas e ser bivalente,
proporciona uma força resultante maior quando interage com as camadas, atraindo-as e
desfavorecendo o processo de organofilização. Assim, as camadas mais estreitas em
virtude do cálcio e da força resultante, tem pouca chance de ter o íon do argilomineral
substituído pelos tensoativos utilizados.

5.5 Microscopia eletrônica de varredura – MEV
A imagem obtida por microscopia eletrônica de varredura (MEV), apresentada na
Figura 5.10, mostra a bentonita in natura, ou seja, antes do processo de organofilização.
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Figura 5.10: MEV da bentonita in natura.

A partir Figura 5.10, foi possível observar a que argila in natura apresenta
morfologia moderadamente não agregada, com aspecto de “sólido disperso”.

Na Figura 5.11 é apresentado o MEV da argila organofilizada com o tensoativo
OCS em diferentes concentrações.

Figura 5.11: MEV da bentonita organofilizada com OCS nas concentrações: a) 30% acima
da c.m.c, b) na c.m.c e c) 30% abaixo da c.m.c.

Como observado na Figura 5.11, o processo de organofilização não causou
substanciais mudanças na morfologia da argila, porém aumentou a tendência à formação
de aglomerados.

Na Figura 5.12 é apresentado o MEV da argila organofilizada com o tensoativo
CTAB em diferentes concentrações.
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Figura 5. 12: MEV da bentonita organofilizada com CTAB nas concentrações: a) 30%
acima da c.m.c, b) na c.m.c e c) 30% abaixo da c.m.c.

Os resultados para o tensoativo CTAB também indicaram pouca mudança na
estrutura do argilomineral.
Na Figura 5.13 ilustra o MEV da argila organofilizada com o tensoativo UTM 150
em diferentes concentrações.

Figura 5. 13: MEV da bentonita organofilizada com UTM 150 nas concentrações: a) 30%
acima da c.m.c, b) na c.m.c e c) 30% abaixo da c.m.c.

De fato, também para o UTM 150, não ocorreu mudanças significativas no
processo de intercalação da argila.

5.6 Análise Termogravimétrica e Térmicas Diferenciais – TG e DTA
A Figura 5.14 apresenta as curvas de análises termogravimétricas (TG) e térmicas
diferenciais (DTA) da argila bentonítica estudada.
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Figura 5.14: TG e DTA da argila in natura.

Analisando-se as curvas de DTA (derivada da TG) da argila, foi possível observar
as seguintes transformações térmicas: grande banda endotérmica com máximo de 150℃
característica da presença de água livre e adsorvida; banda endotérmica com máximo de
500℃ característica da presença de hidroxilas da folha octaédrica; banda endotérmica
com máximo em 680℃ característica da destruição do retículo cristalino e banda
exotérmica com máximo em 860℃ da nucleação da mulita, resultados que também foram
observados por FERREIRA (2009).

Na Figura 5.15 estão ilustradas as curvas de análise térmica para a argila
organofilizada com tensoativo OCS em diferentes concentrações, além de apresentar a
curva da argila in natura, permitindo uma comparação direta entre os resultados.
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Figura 5.15: Curvas de TG e DTA para bentonita in natura (a) e organofilizada com OCS (b) 30% acima da c.mc (c) na c.mc (d) 30% abaixo da c.m.c.

.
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Na Figura 5.15, pode-se observar a existência dos mesmos eventos característicos
já citados para a argila in natura, sendo observado uma pequena mudança na faixa de
temperatura até 200℃, possivelmente em virtude da presença do tensoativo que, por se
tratar de um composto orgânico, degrada-se em baixas temperaturas podendo,
possivelmente, interagir com as hidroxilas da folha octaédrica (CAENN, 2014).

Este resultado também foi observado para os tensoativos CTAB e UTM 150, os
quais também promoveram mudanças nessa faixa de temperatura. Nesse sentido, os
gráficos da análise térmica e diferencial para estes tensoativos estão apresentados em
anexo.
A Tabela 5.9 apresenta a variação na perda de massa das argilas organofilizadas
para os experimentos realizados, em comparação com a argila in natura. Foi considerado,
nesta análise, apenas as temperaturas de 100℃ e 200℃, nas quais houveram mudanças
mais significativas.

Para a variação na perda de massa foi utilizada a seguinte equação:

∆𝑇𝐺 =

𝑇𝐺𝑖𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 − 𝑇𝐺𝑐𝑜𝑚 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑜𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑥 100%
𝑇𝐺𝑖𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎

Valores positivos indicam aumento na perda de massa, assim como valores
negativos indicam redução.

Tabela 5.9: Variações na perda de massa (TG) em virtude da presença de tensoativo.

Experimento
In natura
OCS 30% acima da c.m.c
OCS na c.m.c
OCS 30% abaixo da c.m.c
CTAB 30% acima da c.m.c
CTAB na c.m.c
CTAB 30% abaixo da c.m.c
UTM150 30% acima da c.m.c
UTM150 na c.m.c
UTM150 30% abaixo da c.m.c

TG 𝟏𝟎𝟎℃ (%)
6,8512
6,9923
3,755
5,6534
5,8993
5,9745
2,1914
5,2585
6,1846
5,811

TG 𝟐𝟎𝟎℃ (%)
7,4872
7,3487
4,0789
5,9772
6,7586
6,6375
2,8231
5,5876
6,7351
6,543

∆ TG
𝟏𝟎𝟎℃ (%)
--2,0594
-45,1920
-17,4830
-13,8939
-12,7962
-68,0143
-23,2470
-9,7296
-15,1827

∆TG
𝟐𝟎𝟎℃
(%)
---1,8498
-45,5216
-20,1677
-9,7312
-11,3487
-62,2943
-25,3713
-10,0451
-12,6108

CTAB na c.m.c R1
CTAB na c.m.c R2

5,2449
6,4579

5,9541
7,0566

-23,4455
-5,7406

-20,4762
-5,7511

A partir da Tabela 5.9, observa-se que, devido à presença de tensoativo, houve
mudanças significativas na perda de massa do argilomineral. Para todos os tensoativos
estudados, houve perda de massa com o aumento da temperatura. Fato esperado, visto
que temperaturas mais altas favorece a degradação dos tensoativos.

Para o OCS, observa-se uma redução na perda de massa para as concentrações
mais baixas do tensoativo no processo de organofilização. De fato, devido ao seu caráter
aniônico, o tensoativo apresenta dificuldade em adsorver-se no argilomineral em função
da predominância de forças repulsivas. Assim, baixas concentrações favorecem sua
adsorção, como verificado na análise de tensão superficial (Tabela 5.2), e interação com
os elementos da argila, como as hidroxilas presentes nas folhas octaédricas e,
consequentemente, mudanças na temperatura de degradação do material.

Para o CTAB, houve um comportamento parecido ao do OCS. No entanto, nas
concentrações 30% acima da c.m.c e na c.m.c, as perdas de massa foram muito próximas,
mostrando menor interação do tensoativo, em concentrações mais altas, com a superfície
da argila. Na concentração 30% abaixo da c.m.c, a perda de massa foi menor, mostrando
maior interação do tensoativo com a superfície quando o mesmo encontra-se na forma de
monômeros (abaixo da c.m.c).

Por fim, para o tensoativo UTM 150, houve pouca variação na perda de massa.
Apesar de ter ocorrido boa adsorção desse tensoativo na argila, como visto na análise de
tensão superficial (Tabela 5.2), o tensoativo é não-iônico, fazendo com que a interação
com a superfície da argila seja mais fraca, favorecendo a sua degradação com a
temperatura.

5.7 Ângulo de contato
Com o objetivo de verificar o potencial da argila organofilizada em alterar seu
estado de molhabilidade, de molhável à água para molhável ao óleo, medidas de ângulo

de contato para o óleo e para a água foram realizadas nas argilas in natura e
organofilizadas. A Tabela 5.10 apresenta os valores medidos.
Tabela 5.10: Medidas dos ângulos de contato.

Amostra de Bentonita

𝜃1
Água

𝜃2
Água

Média

Desvio

𝜃1
Parafina

𝜃2
Parafina

In natura
OCS 30% acima da c.mc
OCS na c.m.c
OCS 30% abaixo da c.m.c
CTAB 30% acima da c.m.c
CTAB na c.m.c
CTAB 30% abaixo da c.m.c
UTM 150 30% acima da c.m.c
UTM 150 na c.m.c
UTM 150 30% abaixo da c.m.c

17,7
35,9
39,7
37,3
38,7
42,2
37,3
30,5
28,7
35,7

20,2
38,6
33,8
39.1
43,9
38,9
31,0
22,8
24,3
22,7

18,95
37,25
36,75
38,2
41,3
40,55
34,15
26,25
26,5
29,2

1,76
1,90
4,17
1,27
3,67
2,33
4,45
5,44
3,11
9,19

0
21,8
17,5
17,6
0
0
0
0
0
0

0
26,2
22,0
23,9
0
0
0
0
0
0

A Tabela 5.10 indica que a bentonita in natura apresenta molhabilidade mista, ou
seja, é molhável à água e ao óleo. No entanto, observa-se que houve um aumento para
molhável ao óleo, mostrado no aumento do ângulo de contato obtido com a água, quando
utilizados os tensoativos na modificação superficial.

A estrutura química dos tensoativos tem um impacto muito importante sobre a
capacidade de modificar a molhabilidade da bentonita. No geral, para esse ensaio, podese perceber que o tensoativo catiônico (CTAB) e não-iônico (UTM 150) apresentaram
melhores resultados que o tensoativo aniônico (OCS).

Os tensoativos catiônico e não-iônico apresentaram um potencial maior de
modificar o estado de molhabilidade da bentonita, sendo as interações mais intensas no
processo de adsorção na superfície da argila (carregada negativamente), onde a parte polar
fica orientada para as camadas da argila e a parte apolar em contato com o óleo na
interface argila/fluidos, tornando a bentonita mais molhavél ao óleo.

Apesar de não possuir carga e as interações químicas, nesse caso, serem fracas,
do tipo forças de Van der Waals – uma vez que a carga presente na argila induz polaridade
na molécula apolar do tensoativo – o tensoativo UTM 150 indicou também poder
significativo de se adsorver na argila.

Já o tensoativo OCS não apresentou resultados satisfatórios, cujas medidas dos
ângulos não indicaram alta/total alteração na molhabilidade da argila organofilizada,
através das medidas com a fase óleo. Esse resultado, possivelmente, deve-se ao caráter
aniônico do tensoativo, em que as forças que predominam entre a argila e o tensoativo
são de caráter repulsivo, em virtude da carga do argilomineral. Assim, o potencial de
melhor modificação da molhabilidade para este ensaio segue a seguinte ordem: CTAB ≈
UTM 150 > OCS.

5.8 Análise Reológica
Na análise reológica, todos os fluidos preparados com as argilas organofilizadas
se ajustaram ao modelo de fluido de Bingham, em que se caracteriza pelo fato do fluido
inicialmente se comportar como sólido em valores baixos de tensão de cisalhamento e
como um fluido newtoniano quando a tensão de cisalhamento ultrapassa um valor crítico.
Independentemente da concentração do tensoativo utilizado na modificação
superficial das argilas, todos os fluidos apresentaram esse comportamento, inclusive o
fluido preparado com a argila cálcica sem modificação (in natura), sugerindo uma
afinidade da argila pela fase óleo, embora ainda pequena. A Tabela 5.11 apresenta os
resultados reológicos de viscosidade aparente (µa), viscosidade plástica (µp), limite de
escoamento (LE) e magnitude tixotrópica, cujos gráficos encontram-se em anexo e as
propriedades reológicas já apresentadas na Tabela 4.2.

Tabela 5.11: Resultados Reológicos.

Experimento

In natura
OCS 30% acima da c.m.c
OCS na c.m.c

µa
(501 𝒔−𝟏)
(cP)
19,45
20,41
19,33

µp
(cP)

LE
(Pa)

18,52 0,3927
19,42 0,4919
17,93 0,5886

Magnitude
Tixotrópica
(Pa/s)
555,1
574,7
632,2

OCS 30% abaixo da c.m.c
CTAB 30% acima da c.m.c
CTAB na c.m.c
CTAB 30% abaixo da c.m.c
UTM150 30% acima da c.m.c
UTM150 na c.m.c
UTM 150 30% abaixo da c.m.c

20,18
20,87
20,15
19,40
18,36
18,67
18,77

18,62
19,34
19,31
18,38
18,13
18,19
18,31

0,6822
0,6353
0,3440
0,4551
0,1080
0,2471
0,2628

622,1
726,1
478,6
453,7
271,1
150,1
104,2

Na Tabela 5.11, observa-se um pequeno aumento nos parâmetros com o aumento
da concentração dos tensoativos OCS e CTAB, em relação à argila in natura.
O tensoativo UTM150 proporcionou uma pequena redução nas propriedades
reológicas. Isso pode ter ocorrido, possivelmente, ao fato de que no preparo do fluido
para o teste, o tensoativo que inicialmente estava adsorvido na argila, possa ter passado
para o fluido teste (dessorvido), diminuindo a afinidade da argila pela fase óleo.

Adicionalmente, foi elaborada a Tabela ANOVA (Tabela 5.12) para a viscosidade
plástica.

Tabela 5. 12: ANOVA para a viscosidade plástica.
Fonte de Variação
Regressão
Resíduos
Falta de Ajuste
Erro Puro
Total
R² % de variação
explicada
% de variável máxima
explicável

Soma
Quadrática
2,712638
0,436253

Grau de
liberdade
8
2

Média
Quadrática
0,33908
0,16954

F
0,99999

0,191786
0,244467
3,148891
0,8614
0,9223

Uma vez que o 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 2,77 não é pelo menos 10x maior que o 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 =
9,37, a regressão não é significativa e o modelo não pode ser utilizado para predizer.

A Figura 5.16 mostra o Diagrama de Pareto para a viscosidade plástica.

Figura 5.16: Diagrama de Pareto para a viscosidade plástica.

A Figura 5.16 mostra que nenhum dos parâmetros tensoativo e concentração
foram estatisticamente significativos para a viscosidade plástica, logo não influenciam na
resposta. De fato, houve mudanças nas propriedades físico-químicas, porém elas não
foram suficientes para promoverem mudanças na reologia. Como explicado
anteriormente, a natureza do tensoativo influencia diretamente na resposta, bem como a
natureza da argila que, no presente trabalho, não possui facilidade em ser organofilizada.
Portanto, o processo de organofilização mostrou que o OCS apresentou menor
poder de adsorção na superfície da argila, quando comparado ao CTAB e UTM 150.
Apesar disso, o OCS se sobressaiu nos resultados reológicos.
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6. Conclusões e Recomendações


O processo de modificação superficial apresenta-se como uma alternativa
aceitável da utilização de argila hidrofílica em fluido de perfuração base óleo,
após modificação.



Os tensoativo CTAB e UTM150 apresentaram grande adsorção em qualquer
concentração, em virtude dos valores elevados de tensão superficial no filtrado,
os quais permitiram quantificar o tensoativo adsorvido. Já o OCS, apresentou
resultado desejável apenas na concentração 30% abaixo da c.m.c em virtude do
seu caráter aniônico, o mesmo da superfície da argila, o que desfavorece a
adsorção devido à repulsão das cargas.



O teor de óxido de cálcio teve uma redução mais significativa para os tensoativos
CTAB e UTM 150, sugerindo potencial facilidade de penetração no espaçamento
basal e facilidade de promover a troca do íon cálcio.



A difração de raios X indicou pouca mudança no espaçamento basal, em virtude
da baixa capacidade de troca catiônica da argila estudada, porém houve mudanças,
seja mais ou menos significativas.



A microscopia eletrônica de varredura indicou pouca ou inexistente mudança na
morfologia da argila após o processo de organofilização, porém sugeriu a
formação de aglomerados, independentemente do tensoativo e concentração
utilizados.



A análise termogravimétrica apresentou como resposta pequenas mudanças nas
perdas de massa, indicando interação do tensoativo adsorvido com a estrutura e
elementos que compõem o argilomineral, como por exemplos, as hidroxilas das
folhas octaédricas.



Os resultados para o ângulo de contato sugerem que a argila organofilizada
apresenta molhabilidade mista, porém mais expressiva ao óleo, quando
comparada à água, para todos os tensoativos.
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O tensoativo OCS proporcionou melhores resultados reológicos quando utilizado
na concentração mínima.



Os resultados indicaram, independente da concentração do tensoativo utilizado,
que houve mudanças, seja menos ou mais significativa em cada caso, da afinidade
da argila, passando ela a ser hidrofóbica.



O poder de organofilização dos tensoativos, no geral, seguem a ordem OCS >
CTAB ≈ UTM 150

RECOMENDAÇÕES

Com o intuito de aprimorar os resultados obtidos neste projeto, sugere-se a adoção
das seguintes medidas para que ocorra uma melhoria nas propriedades reológicas dos
fluidos de perfuração formulados.
 Estender o estudo para misturas de diferentes argilas.
 Estudar outros tensoativos no processo de modificação.
 Estudar mistura de tensoativos.
 Estudar quantidades diferentes de tensoativo.
 Estudar o uso de aditivos emulsificantes para melhorar a estabilidade das
dispersões.
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ANEXOS

ANEXOS
Figura 1: DRX para bentonita in natura (a) e organofilizada com OCS (b) 30% acima da c.mc (c) na c.mc (d) 30% abaixo da c.m.c.

Figura 2: DRX para bentonita in natura (a) e organofilizada com CTAB (b) 30% acima da c.mc (c) na c.mc (d) 30% abaixo da c.m.c.

Figura 3: DRX para bentonita in natura (a) e organofilizada com UTM 150 (b) 30% acima da c.mc (c) na c.mc (d) 30% abaixo da c.m.c.

Figura 4: TG para bentonita in natura (a) e organofilizada com CTAB (b) 30% acima da c.mc (c) na c.mc (d) 30% abaixo da c.m.c.

Figura 5: TG para bentonita in natura (a) e organofilizada com UTM 150 (b) 30% acima da c.mc (c) na c.mc (d) 30% abaixo da c.m.c.

Figura 6: Magnitude Tixotrópica para bentonita in natura (a) e organofilizada com OCS (b) 30% acima da c.mc (c) na c.mc (d) 30% abaixo da c.m.c.

Figura 7: Magnitude Tixotrópica para bentonita in natura (a) e organofilizada com CTAB (b) 30% acima da c.mc (c) na c.mc (d) 30% abaixo da c.m.c.

Figura 8: Magnitude Tixotrópica para bentonita in natura (a) e organofilizada com UTM 150 (b) 30% acima da c.mc (c) na c.mc (d) 30% abaixo da
c.m.c

