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RESUMO 

 
O uso de tensoativos não iônicos vem substituindo os tradicionais tensoativos 

iônicos dentre outros pelo seu elevado potencial de resistência a degradação 
térmica. Assim, este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de argilas 
organofílicas através da adição de tensoativos não iônicos para uso em fluidos de 
perfuração de poços de petróleo base óleo. A argila bentonítica foi organofilizada e 
em seguida caracterizada por difração de raios X e inchamento de Foster, visando a 
escolha dos tensoativos mais adequados aos meios líquidos orgânicos dispersantes: 
éster, diesel e parafina. Com as dispersões obtidas foram determinadas as 
viscosidades aparentes e plásticas. Os resultados evidenciaram que incorporações 
dos tensoativos utilizados na argila aumentaram significativamente o espaçamento 
interlamelar e que as dispersões apresentaram propriedades reológicas dentro das 
especificações da Petrobrás, para uso de argilas organofílicas em fluidos de 
perfuração em base não aquosa. 
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INTRODUÇÃO 
 

Uma definição aceita atualmente no Brasil para a bentonita é de uma argila 

constituída essencialmente por um ou mais argilominerais do grupo das esmectitas 

especialmente a montmorilonita, não importando qual seja a origem geológica(1,2).  

As argilas bentoníticas não podem ser usadas sem um prévio tratamento 

orgânico para que suas superfícies se tornem hidrofóbicas, pois naturalmente seu 

estado é hidrofílico.  Uma vez tratadas, somente podem ser dispersas em meios 

orgânicos, não interagindo com água. Estas argilas depois de tratadas são 

chamadas de argilas organofilicas(1-3).  

Argilas organofílicas são argilas que contém moléculas orgânicas intercaladas 

entre as camadas estruturais. Essas argilas são obtidas pela troca iônica dos cátions 

interlamelares de argilas catiônicas por cátions orgânicos, principalmente 
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tensoativos quaternários de amônio; sendo assim, a superfície das lamelas 

individuais de argila torna-se hidrofóbica. A hidrofobização das lamelas também 

pode ser obtida pela adsorção de tensoativos não-iônicos etoxilados sobre suas 

superfícies, via interação eletrostática com os cátions interlamelares(1-3). 

A introdução dos tensoativos não iônicos na obtenção de argilas organofílicas 

para uso em fluidos de perfuração de poços de petróleo base óleo constitui-se no 

fator mais importante relativo a este estudo.  

O uso de tensoativos não iônicos vem substituindo os tradicionais tensoativos 

iônicos principalmente os sais quartanários de amônio, em virtude de seu elevado 

potencial de degradabilidade e sua melhor resistência a degradação térmica. Os 

mecanismos de intercalação apresentam princípios teóricos totalmente diferentes 

dos tensoativos iônicos, onde predomina a troca de cátions, sendo o sódio presente 

na camada interlamelar basal substituído pelo cátion orgânico do agente 

organofilizante. No caso dos tensoativos não iônicos tem-se que o principal 

mecanismo de intercalação é governado por fenômenos de adsorção, 

principalmente na camada tetraédrica do argilomineral pertencente ao grupo das 

esmectitas(4). 

Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de argilas organofílicas 

através da adição de tensoativos não iônicos visando o uso em fluídos de perfuração 

de poço de petróleo base óleo.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Cloisite Na+® – Argila bentonítica industrializada importada, naturalmente 

sódica, proveniente da empresa “Southern Clay” localizada em Gonzáles-TX nos 

Estados Unidos.   

Ultramina 20 – TA20 - Amina Etoxilada TA20®, com 100% de matéria ativa, 

gentilmente cedida pelo fabricante OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 

localizada em São Paulo - SP – Brasil. 

Ultramina 50 – TA50 - Amina Etoxilada TA50®, com 100% de matéria ativa, 

gentilmente cedida pelo fabricante OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 

localizada em São Paulo - SP – Brasil.                         

Imidazolina Oleica Vegetal – IMI - Produzida em escala experimental, 

gentilmente cedida pelo fabricante OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 

localizada em São Paulo - SP – Brasil. 
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Meios Líquidos Orgânicos Dispersantes - Foram utilizados três líquidos 

orgânicos como meios dispersantes: 1) óleo diesel tipo D, produzido especialmente 

para a utilização em motores de embarcações marítimas que apresenta-se com 

cadeia carbônica de 6 a 30 átomos sendo composto por hidrocarbonetos 

parafínicos, oleofínicos e aromáticos; 2) éster, que possui estrutura química 

complexa sendo derivado da reação entre vários ácidos graxos, mono e di 

funcionais com cadeia entre três a doze carbonos e álcoois mono, di e tri funcionais 

e 3) parafina, composta de uma mistura de hidrocarbonetos (principalmente alcanos) 

de alto peso molecular, formada predominantemente, por 13 átomos de carbono e 

organizada de forma linear, não possuindo uma composição química definida(2), 

gentilmente cedidos pela Petrobrás e Oxiteno e utilizados para fluidos de perfuração. 

 
Caracterização 

 
A amostra e as amostras organofilizadas foram caracterizadas por difração de 

raios x (equipamento Shimadzu D 6000) com radiação Kα do Cu (40kV/30mA); a 

velocidade do goniômetro de 2o/min e passo de 0,02º, com faixa de 1,5° a 30° para a 

amostra pura e com faixa de 2° a 10° para as amostras organofilizadas.  

A seguir será mostrada na Tab. 1 as legendas associando as combinações dos 

tensoativos, suas misturas e porcentagens com a argila closite Na+. 
Tab. 1: Legenda de associação entre porcentagem dos tensoativos e a argila closite Na+. 

Tensoativos, misturas e 
porcentagens 

Argila closite na+ associada as 
porcentagens de tensoativos 

TA20_20% CL_Na_TA20_20% 
TA20_30% CL_Na_TA20_30% 
TA50_20% CL_Na_TA50_20% 
TA50_30% CL_Na_TA50_30% 
IMI_20% CL_Na_IMI_20% 
IMI_30% CL_Na_IMI_30% 

TA20+TA50_20% CL_Na_TA20+TA50_20% 
TA20+TA50_30% CL_Na_TA20+TA50_30% 
TA20+IMI_20% CL_Na_TA20+IMI_20% 
TA20+IMI_30% CL_Na_TA20+IMI_30% 
TA50+IMI_20% CL_Na_TA50+IMI_20% 
TA50+IMI_30% CL_Na_TA50+IMI_30% 

 
Organofilização 
 
Em 3,615L de água deionizada foi adicionou-se 150g da argila a ser 

organofilizada, agitou-se por 20min e foi adicionado o tensoativo não iônico (Tab. 1) 
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onde foi ajustado o pH até 7,0, com uma solução de HCL a 2N; após o ajuste do pH, 

a agitação foi mantida por mais 20min; realizou-se a filtração e em seguida foi 

levado a estuda a 60°C, onde permaneceu entre 24h e 96h; por fim a argila 

oganofilizada foi beneficiada no moinho de bolas e peneirada em peneira ABNT no 

200 (0,074mm). A concentração de tensoativo utilizada na organofilização foi de 

20% e de 30%, sendo traduzidas em massa por 30g e 45g, respectivamente(2,5). 

 
Inchamento de Foster 

 
As medidas do inchamento de Foster(6) foram realizadas utilizando os meios 

líquidos orgânicos dispersantes mencionados e as classificações consideradas para 

o inchamento foram: Valores iguais ou inferiores a 2mL/g foram considerados como 

“não inchamento”; de 3 a 5mL/g como “inchamento baixo”; de 6 a 8mL/g como 

“inchamento médio” e acima de 8mL/g como “inchamento alto”.  Este método mostra 

a compatibilidade do meio estudado com a argila organofílica obtida(2,7,8). 

 
Preparação dos fluidos não aquosos 

 
Os fluidos de perfuração não aquosos foram preparados da seguinte forma: em 

um copo do agitador Hamilton Beach N5000 adicionou-se 336mL do meio líquido 

orgânico e 84mL de uma solução saturada de NaCl (0,395g/mL) agitando-se por 

5min. Esta emulsão é chamada de lama base. Depois foi adicionada a argila 

organofílica nos teores de 2,4g, 6,0g, 9,6g e 13,2g de argila organofílica/420 mL de 

lama base, respectivamente, e a agitação foi mantida por 20min. Depois de 

preparado, o fluido foi depositado em um “roller over” (estufa rotativa) aquecida a 

66°C, permanecendo no seu interior por 16h para ocorrer o envelhecimento(2,9). 

 
Viscosidade aparente dos fluidos não aquosos 

 
As viscosidade aparente (VA) e plástica (VP) foram determinadas de acordo 

com as normas Petrobrás(10). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na Fig. 1 está apresentado o resultado de difração de raios X da argila 

bentonítica estudada Closite Na+ (a). 
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Figura 1 - Difração de raios X da argila Cloisite Na+ (a) 
 

Analisando-se o difratograma da Fig. 1 (a), verificou-se as seguintes fases 

mineralógicas: presença do argilomineral esmectitico, caracterizada pelas distâncias 

interplanares de 12,33Å, 4,47Å e 3,12Å. 

Na Fig. 2 (a) e (b) estão apresentados os difratogramas de raios x da argila 

Closite Na+ com tensoativos não iônicos Ultramina50 – TA50 e Ultramina20 + 

Ultramina50 - TA50. 
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Fig. 2(a): Difração de raios X da argila Closite Na+ com o tensoativo TA50 a 20% e 
a 30%. 
Fig. 2(b): Difração de raios X da argila Closite Na+ com os tensoativos TA20+TA50 

a 20% e 30%. 

                   

Analisando os difratogramas de melhores resultados, observou-se que a 

distância interplanar basal original da Cloisite Na+ aumentou de cerca de 12Å da 

argila pura para uma considerável diferença nas distâncias interplanares basais de 

(56,22Å) a 20% para (45,97Å) a 30%, já o tratamento com a mistura de tensoativos 

TA20+TA50 a 30% apresentou uma semelhante capacidade de incorporação 

(a)

(a) (b) 
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tensoativo/argila de 12Å da argila pura para (58,8Å) a 20% e de (55,16Å) a 30%, 

mostrando-se nos dois casos, eficácia no processo de intercalação dos tensoativos 

mencionados na argila, aumentando de forma notável a distância interplanar basal. 

Na Tab. 2 estão apresentados os melhores resultados do inchamento de Foster 

da argila Closite Na+ organofilizada com tensoativos e misturas nos meios 

dispersantes orgânicos: éster, parafina e diesel. 

 
Tab. 2: Inchamento de Foster da argila Closite Na+ organofilizada nos meios 

dispersantes orgânicos: éster, parafina e diesel 
CLOSITE NA+

 Ester (mL) Parafina (mL) Diesel (mL) 
Tensoativos (%) 24h 48h 24h 48h 24h 48h 

CL_Na_TA50_30% 3,5 4,75 1,75 1,75 3,0 4,0 
CL_Na_TA20_TA50_30% 4,0 5,0 1,05 1,75 3,0 4,0 

 
Analisando os valores da Tab. 2 de inchamentos de Foster, verificou-se que os 

melhores resultados foram obtidos para o meio dispersante orgânico éster e o 

segundo o diesel. Em uma análise geral para esses dois meios, os melhores 

resultados foram observados nas amostras CL_Na_TA50_30% e 

CL_Na_TA20+TA50_30%, com valores próximos a 5mL/g indicando “inchamento 

baixo”, indicando uma melhor compatibilidade do meio estudado com a argila 

organofílica obtida. Para o meio dispersante orgânico parafina, todos os resultados 

foram inferiores a 2mL/g, indicando “não inchamento”. 

Nas Tab. 3 e 4 estão apresentados os melhores resultados da viscosidade 

aparente do meio dispersante orgânico éster e diesel com a argila Closite Na+ 

organofílica.  

 
Tab. 3: Resultados da viscosidade aparente (VA) do meio líquido orgânico 

dispersante éster com a argila Closite Na+ organofilizada com os tensoativos e 
misturas. 

Argila organofilizada a 
20% de tensoativo 

VA 
(cP) 

VP 
(cP) 

Argila organofilizada a 30% 
de tensoativo 

VA 
(cP) 

VP 
(cP) 

CL-TA50-30%* 8,5 8,0 CL-TA20+TA50-30%* 8,0 9,0 
CL-TA50-30%* 9,5 9,0 CL-TA20+TA50-30%* 8,5 9,0 
CL-TA50-30%* 12,0 9,0 CL-TA20+TA50-30%* 12,0 9,0 
CL-TA50-30%* 17,0 12,0 CL-TA20+TA50-30%* 16,0 10,0 

*Teores de argila de 2,4; 6,0; 9,6; e 13,2 correspondentes aos requisitos mínimos de viscosidade 
aparente para fluidos de perfuração base óleo estabelecidos pela Petrobrás(10). 

 

Analisando os valores das viscosidades aparente (VA) e plástica (VP) para o 

meio dispersante orgânico éster, contidos na Tab. 3, verificou-se que os melhores 
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resultados foram encontrados na argila incorporada com tensoativo TA50 a 30%, 

com valores máximos de viscosidades aparente e plástica de 17cP e 12 cP, 

respectivamente e a argila incorporada com os tensoativos TA20+TA50-30%, com 

valores máximos de viscosidades aparente e plástica de 16cP e 10cP, 

respectivamente. Comparando esses valores com as especificações da Petrobrás(10) 

verificou-se que os resultados se encontram de acordo com a norma para uso em 

fluido de perfuração base óleo.  
 

Tab. 4: Resultados da viscosidade aparente (VA) do meio líquido orgânico 
dispersante diesel com a argila Closite Na+ organofilizada com as concentrações dos 

tensoativos e misturas. 
Argila organofilizada a 

20% de tensoativo 
VA 
(cP) 

VP 
(cP) 

Argila organofilizada a 
30% de tensoativo

VA 
(cP) 

VP 
(cP) 

CL-TA50-30%* 6,5 6,0 CL-TA20+TA50-30%* 5,5 5,0 
CL-TA50-30%* 8,5 6,5 CL-TA20+TA50-30%* 6,5 6,0 
CL-TA50-30%* 11,5 7,0 CL-TA20+TA50-30%* 10,5 6,5 
CL-TA50-30%* 16,5 8,0 CL-TA20+TA50-30%* 15,0 7,0 

*Teores de argila de 2,4; 6,0; 9,6; e 13,2 correspondentes aos requisitos mínimos de viscosidade 
aparente para fluidos de perfuração base óleo estabelecidos pela Petrobrás(10). 
 

Analisando os valores das viscosidades aparente (VA) e plástica (VP) para o 

meio dispersante orgânico diesel, contidos na Tab. 4, verificou-se que os melhores 

resultados foram encontrados na argila incorporada com tensoativo TA50 a 30%, 

com valores máximo de viscosidade aparente e plástica de 16,5cP e 8cP, 

respectivamente. Comparando esses valores com as especificações da Petrobrás(10) 

verificou-se que o resultado se encontra de acordo com a norma para uso em fluido 

de perfuração base óleo.  

 
CONCLUSÕES 
 

Após estudos com tensoativos não-iônicos no desenvolvimento de argila 

organofílica visando uso em perfuração de poços de petróleo, conclui-se que argila 

estudada apresenta propriedades reológicas adequadas para uso em perfuração de 

poços de petróleo base óleo, sendo os melhores resultados para a argila 

incorporada com o tensoativo TA50 a 30% e a mistura de tensoativos TA20+TA50 a 

30% nos meios dispersante orgânico éster e diesel. 

 
AGRADECIMENTOS 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

350

350



8 
 

Ao CNPq, pela concessão da bolsa de estudo, à Oxiteno Indústria e Comércio, 

pelo fornecimento dos aditivos estudados e ao Laboratório de Reciclagem da 

UAEMa/CCT/UFCG, pelo uso de suas instalações físicas. 

 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
1. Souza Santos, P., Tecnologia de argilas, Ed. Edgard Blücher, Vol. 3, São Paulo, 
1992. 
2. Ferreira, H. S., Otimização do Processo de Organofilização de Bentonitas 
Visando seu Uso em Fluidos de Perfuração não Aquosos, Tese de Doutorado 
em engenharia de processos, UFCG, Campina Grande, PB, 2009. 
3. Silva, A. R. V. e Ferreira, H. C., Argilas bentoníticas: conceitos, estruturas, 
propriedades, usos industriais, reservas, produção e produtores/fornecedores 
nacionais e internacionais, Revista Eletrônica de Materiais e Processos, v.3.2 
(2008a) 26-35. 
4. Shen,Y.H., Determination of the Surface Area of Smectite in Water by 
Ethylene Oxide Chain Adsorption, Journal of Colloid and Interface Science, 
285,pp.443-447,2005 
5. Campos, L. F. A., Composições de argilas bentoníticas para utilização em 
fluidos de perfuração de poços de petróleo, Tese de Doutorado apresentada ao 
Curso de Engenharia de Processos/CCT/UFCG, 2007. 
6. Foster, M. D., Geochemical studies of clay minerals. (II) Relation between 
ionic substitution and swelling in montmorillonite. Amer.  Miner. 38, 994, 1953. 
7. Valenzuela Díaz, F. R., Souza Santos, P.; Souza Santos, H., A Importância das 
argilas industriais brasileiras, Química Industrial, 42, 33-37, 1992. 
8. Ferreira, H. S., Menezes, R. R., Ferreira, H. S., Martins, A. B., Neves, G. A., e 
Ferreira, H. C., Análise da influência do tratamento de purificação no 
comportamento de inchamento de argilas organofílicas em meios não 
aquosos, Cerâmica 54 (2008c)77-85. 
9. Amorim, L. V., Melhoria, proteção e recuperação da reologia de fluidos 
hidroargilosos para uso na perfuração de poços de petróleo, Tese de Doutorado 
apresentada ao Curso de Engenharia de Processos/CCT/UFCG, Dezembro de 2003 
10. Petrobras, Ensaio de argila organofílica para fluidos de perfuração à base     
de óleo, N-2259, 1997A, 1997B 
 

 
ORGANOPHILIZATION OF BENTONITE CLAYS WITH NON-IONIC 

SURFACTANTS AIMING THEIR USE IN DRILLING FLUIDS BASE OIL 
 

ABSTRACT 
 

The use of nonionic surfactants has been replacing the traditional ionic 
surfactants among others by its high potential for resistance to thermal degradation. 
This work aims at the development of organoclay by the addition of nonionic 
surfactants for use in drilling fluids for oil wells based oil. The bentonite clay was 
organophilizated and then characterized by X-ray diffraction and swelling Foster, 
seeking the most appropriate choice of surfactant to liquid organic dispersing media: 
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ester, diesel and paraffin. With the obtained dispersions were measured apparent 
viscosities and plastic. The results showed that incorporation of surfactants used in 
the clay interlayer spacing increased significantly and that the dispersions showed 
rheological properties within the specifications of Petrobrás, for the use of 
organophilic clays in drilling fluids in a non-aqueous base.  

 
 
 

Keywords: organophilization, bentonite clays, non-ionic surfactants 
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