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RESUMO 
 

A Paraíba possui grandes reservas de argilas bentoníticas, sendo as maiores 
jazidas no município de Boa Vista, PB. Recentemente foram descobertos novos 
depósitos nos municípios de Cubatí e Pedra Lavrada-PB, criando uma grande 
expectativa de ampliação das novas reservas para produção industrial.O objetivo 
deste trabalho é o estudo das argilas esmectíticas do município de Pedra Lavrada, 
PB para uso em fluidos de perfuração base água. A caracterização foi feita através 
da análise granulométrica por difração de laser (AG), análises termogravimétrica e 
térmica diferencial (TG e ATD), composição química por fluorescência de raios X 
(EDX), difração de raios X (DRX), capacidade de troca de cátions (CTC) e área 
específica (AE). Os resultados obtidos até o momento evidenciaram que as 
amostras estudadas apresentaram na sua composição mineralógica esmectita, 
caulinita e quartzo. Em relação às propriedades reológicas verificou-se que a 
amostra Argila Bentonítica Escura apresenta características promissoras para uso 
em fluidos de perfuração base água. 

 
Palavras-chave: Argilas bentoníticas, fluidos de perfuração, caracterização. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

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

plástica constituída essencialmente por um ou mais argilominerais do grupo das 

esmectitas especialmente a montmorilonita, não importando qual seja a origem 

geológica, embora frequentemente seja originada da alteração química de cinzas 

vulcânicas depositadas sobre lagos ou rios de baixa turbulência (Souza Santos, 

1992; Ferreira, 2009).  

O grupo das esmectitas, o qual este argilomineral faz parte, é uma família de 

argilas com propriedades semelhantes. As argilas bentoníticas pode ser cálcica ou 

sódica, e apresenta uma característica física muito particular: expande várias vezes 
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o seu volume quando em contato com água, formando géis tixotrópicos (Souza 

Santos, 1989; Sousa, 2010; Silva e Ferreira, 2008a).  

Dentre os principais usos industriais da bentonita podemos citar: como 

viscosificante mineral nos fluidos de perfuração de poços de petróleo, aglomerantes 

de areia de moldagem usadas em fundição, pelotização de minério de ferro, 

absorvente sanitário para animais de estimação, descoramento de óleos, entre 

outros (Porto e Aranha, 2010; Amorim, 2003; Campos 2007). Em relação ao uso 

para fluidos de perfuração de poços de petróleo, a Unidade Acadêmica de 

Engenharia de Materiais da UFCG tem realizado inúmeras pesquisas, dentro delas 

podemos destacar: Amorim (2003) estudou amostras de argilas bentoníticas  

naturais e argila sódicas industrializadas provenientes de jazidas de Boa Vista,PB 

com objetivo de melhorar o seu comportamento reológico e obter fluidos à base de 

água e argila resistentes a contaminação. Os resultados evidenciaram que os 

diferentes comportamentos apresentados pelas dispersões, após tratamentos de 

proteção e recuperação, podem ser de grande utilidade para otimizar suas 

aplicações em fluidos de perfuração. Campos (2007) estudou composições de 

argilas bentoníticas disponíveis nos jazimentos do município de Boa Vista, PB, 

visando potencializar a utilização das argilas de qualidade inferior em fluidos de 

perfuração de poços de petróleo. Os resultados mostraram que os estudos de 

composições de argilas poderão trazer inúmeros benefícios aos mineradores e 

indústria beneficiadora das argilas de Boa Vista, como também ao setor do petróleo, 

visto a possibilidade do uso das argilas de qualidade inferior, disponíveis em maior 

quantidade nos jazimentos, em fluidos de perfuração de poços de petróleo. Sousa 

(2010) estudou composições de argilas organofílicas para fluidos de perfuração base 

orgânica contendo aditivos meio dispersantes, emulsificantes, salmoura, ativador, 

redutor de filtrado, adensante, com o objetivo de avaliar o comportamento reológico, 

filtração e estabilidade elétrica. Os resultados mostraram que dentre as composições 

desenvolvidas, duas apresentaram composições promissoras que atendiam as 

especificações da Petrobrás. Ferreira (2009) estudou a organofilização de argilas 

bentoníticas de Boa Vista, PB, para uso como agente viscosificante na obtenção de 

fluidos de perfuração base óleo. Os resultados evidenciaram a importância das 

variáveis de processo no processo de organofilização e na reologia das dispersões 

para uso em fluido se perfuração. 
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O objetivo deste trabalho é o estudo das argilas esmectíticas do município de 

Pedra Lavrada, PB para uso em fluidos de perfuração base água. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Materiais 

Foram utilizadas as seguintes amostras de argilas: Argila Cinza, Argila Clara, 

Argila Verde e Argila Bentonítica Escura, provenientes de jazidas localizadas no 

município de Pedra Lavrada – PB. 

 

2.2 Métodos 

As amostras foram secas em temperatura ambiente por um período de 

aproximadamente quatro dias. Em seguida foram beneficiadas em um moinho de 

bolas, com revestimento interno de material cerâmico de elevada dureza, para 

cominuição. Após a cominuição, o material foi passado em peneira ABNT Nº 200 

(0,074mm) utilizando um peneirador elétrico modelo I-3007, marca Pavitest. Foram 

retiradas alíquotas para as diferentes etapas de caracterização física, química e 

mineralógica. 

 

2.2.1 Caracterização das Argilas 

A caracterização das argilas foi realizada através das seguintes técnicas: 

análise granulométrica por difração de laser (AG) (equipamento Cilas, Modelo 1064); 

análises termogravimétrica e termodiferencial (ATG e ATD) (equipamento de análise 

térmica Modelo RB – 3000 – 20); composição química por fluorescência de raios X 

(EDX) (equipamento de espectroscopia de fluorescência de raios-X por energia 

dispersiva, Modelo EDX-720, Marca Shimadzu);  Difração de Raios X (DRX) ( 

equipamento Modelo XRD-6000, Marca Shimadzu);  capacidade de troca de cátions 

(CTC) e a área específica ( método de adsorção de azul de metileno, descrito em 

Souza Santos, 1992). 

Após os ensaios de caracterização, as argilas bentoníticas policatiônicas foram 

transformadas em sódicas, utilizando-se soluções concentradas de carbonato de 

sódio (Na2CO3) nos seguintes teores: 75, 100, 125, 150 e 175 meq/100g de argila 

seca para as amostras. Em seguida foi determinado o grau de finura e teor de 

umidade.  As propriedades reológicas determinadas foram: viscosidade aparente 
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(VA) e viscosidade plástica (VP) utilizando viscosímetro Fann modelo 35A. Volume 

de filtrado foi realizado em filtro prensa da marca Fann e o pH em phmetro eletrônico 

da marca Hanna. Todos os ensaios foram realizados de acordo a norma N-2605 da 

Petrobrás(1998). 

 
RESULTADOS PARCIAIS 

 

Na Figura 1 e na Tabela 1 estão apresentados os resultados da distribuição do 

tamanho de partículas das argilas: Cinza (a), Clara (b), Verde (c) e Bentonítica 

Escura (d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Análises Granulométricas das argilas: Cinza (a), Clara (b), Verde (c) e Bentonítica Escura (d). 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Tabela 1: Distribuição de tamanhos de partículas das amostras estudadas. 

Argilas 
Diâmetro 

 a 10% (μm) 
Diâmetro 

a 50% (μm) 
Diâmetro 

a 90% (μm) 
Diâmetro 

Médio (μm) 

Massa acumulada 
(%) – diâmetro 
abaixo de 2 μm 

Cinza 0,40 2,24 7,47 3,29 45 

Clara 1,16 5,26 16,47 7,35 20 

Verde 0,31 2,21 17,68 6,27 48 

Bentonítica 
Escura 

2,10 8,03 29,02 12,25 10 

 

Analisando a Figura 1 e Tabela 1, verifica-se que as argilas apresentaram uma 

curva de distribuição de partículas modal onde é possível observar uma 

concentração de partículas entre 2 e 9μm, sendo obtido um diâmetro médio de 

partícula menor de 3,29μm para a Argila Cinza e maior de 12,25μm para a Bentonita 

Escura. Também foi possível observar umelevado percentual de volume acumulado 

com diâmetro médio abaixo de 2,0μm equivalente a 48% para a Argila Verde 

(correspondente a fração argila) e de apenas 10% para a Argila Bentonítica Escura. 

Comparando os resultados de distribuição de tamanho de partículas 

determinado por Ferreira (2009) para a argila bentoníticas Chocolate de Boa Vista, 

PB, com a argila Clara de Pedra Lavrada, verifica-se que os resultados 

apresentados são similares, evidenciando assim que, provavelmente estas amostras 

terão características semelhantes às esmectíticas de Boa Vista, PB. 

A Figura 2 apresenta as curvas de análises termogravimétricas e 

termodiferenciais das argilas: Cinza (a), Clara (b), Verde (c) e Bentonita Escura (d). 
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Figura 2: Análise Térmica das argilas: Cinza (a), Clara (b), Verde (c) e Bentonita Escura (d). 

 

 Analisando as curvas da Figura 2, observou-se as seguintes transformações 

térmicas: pico endotérmico em torno de 150oC, caracterizando a presença de água 

livre e adsorvida; banda exotérmica entre 200 e 500oC, correspondente a combustão 

de matéria orgânica; pico endotérmico em torno de 520oC, caracterizando a 

presença de hidroxilas e pico exotérmico em torno de 930oC, caracterizando a 

nucleação da mulita. Com relação as curva ATG da Figura 2, as perdas de massa 

total foram de 17,6%, 19,2%, 18,8% e de 19,5% respectivamente, correspondente 

às perdas de água, de matéria orgânica e de hidroxila. Comparando os resultados 

dos termogramas com os valores encontrados por Batista (2010) para as argilas de 

Cubatí – PB, observa-se que são similares. 

Tabela 2 apresenta as composições químicas das amostras estudadas neste 

trabalho. 

Tabela 2: Composições químicas das amostras estudadas 

Oxidos Argila Cinza Argila Clara Argila Verde Argila Bentonítica 
Escura 

PF 8,0 7,3 18,8 19,5 

SiO2 49,4 55,0 44,3 45,2 

Al2O3 31,4 30,0 25,0 27,8 

Fe2O3 6,9 3,2 7,0 3,9 

MgO 1,8 2,2 1,9 2,0 

CaO 0,1 0,5 0,0 0,4 

K2O 0,6 0,5 1,7 0,3 

TiO2 1,3 1,0 0,8 0,9 

Outros 0,6 0,3 0,6 0,1 

PF – Perda ao fogo 

Analisando os resultados da Tabela 2, verificou-se que as argilas apresentaram 

elevados teores de SiO2 (> 45%) e Al2O3 (> 25%). Para o teor de Fe2O3 observou-se 

que as Argilas Cinza e Verde apresentaram teores de 6,9 e 7,0% em relação às 

(c) (d) 
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demais, com teores inferiores a 5,0%. De acordo com Amorim (2003), os teores de 

ferro em torno de 7,0% são típicos das argilas do Município de Boa Vista – PB. 

Segundo Souza Santos (1992), estes teores são provenientes do reticulado dos 

argilominerais do grupo da esmectita, que contém cerca de 4,0 a 6,0% de Fe2O3. Os 

valores de K2O e o TiO2 apresentaram-se relativamente baixos, inferiores a 

2%.Comparando os valores determinados por Amorim (2003) e Souza Santos 

(1992), verificou-se que as argilas possuem composição química típica das argilas 

bentoníticas. 

A Figura 3 apresenta os resultados de difração de raios X das argilas 

estudadas. 
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Figura 3: Difração de Raios X das argilas estudadas. 

 

Analisando a Figura 3 observa-se que as amostras apresentam as seguintes 

fases mineralógicas: esmectita, caracterizado por 15,201Å, 4,48Å e 3,050Å; 

caulinita, caracterizada pelas distâncias interplanares de 7,15Å, 3,566Å, 3,365Å, 

2,553Å, 2,331Å e 1,892Å e quartzo, caracterizado por 4,26Å, 2,166Å, 1,817Å e 

1,672Å. A presença da esmectita foi confirmada pelo uso do etileno glicol pela 

expansão da distância interplanar basal para 17Å. 

Segundo estudo de Batista (2010) as argilas bentoníticas do Município de 

Cubatí – PB apresentam com fases mineralógicas: esmectita, caulinita e quartzo, 

sendo similares as argilas do município de Pedra Lavrada. De maneira geral 
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verificou-se que as Argilas Cinza, Clara, Verde e Bentonítica Escura apresentaram 

difratogramas típicos das argilas bentoníticas (Souza Santos, 1992; Ferreira, 2009). 

Na Tabela 3 estão apresentados os resultados de capacidade de troca de 

cátions, determinada através do método de azul de metileno das amostras 

estudadas. 

 
Tabela 3: Capacidade de troca de cátions das amostras estudadas. 

Argilas 
Capacidade de troca de cátions 

(meq/100g) 

ArgilaCinza 56 

Argila Clara 60 

Argila Verde 64 

Argila Bentonítica 
Escura 

64 

 

Analisando os valores da Tabela 3, verifica-se que as amostras apresentaram 

valores de CTC praticamente similares, com exceção da amostra cinza, sendo 

inferiores a faixa dos argilominerais do grupo das esmectitas (80 a 150meq/100g) 

(Souza Santos, 1992). Porém, em comparação com as argilas do Município de Boa 

Vista, PB, cujo valor de CTC é de 56 meq/100g de argila conforme Ferreira (2009), 

verifica-se que os resultados foram praticamente semelhantes aos das argilas em 

estudo, cujo valor de CTC é de 60 a 64 meq/100g de argila.  

Na Tabela 4 estão apresentados os resultados da área específica das 

amostras estudadas. 

 
Tabela 4: Área específica das amostras estudadas. 

Amostras Area específica (m2/g) 

ArgilaCinza 437,04 

Argila Clara 468,26 

Argila Verde 499,47 

Argila Bentonítica 
Escura 

499,47 

 
Analisando os valores da Tabela 4, observa-se que os resultados da área 

específica de todas as amostras estudadas apresentaram-se dentro dos valores 

típicos de argilas montmoriloniticas. De acordo com Ferreira (2009), a área 
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específica da argila esmectítica do tipo chocolate é de 437,04 m2/g. Comparando-se 

este valor com as argilas do Município de Pedra Lavrada, PB, verifica-se que as 

argilas Verde e Bentonita Escura tem valores de área específica superiores. 

A Tabelas 5 apresenta propriedades reológicas de viscosidade aparente (VA), 

viscosidade plástica (VP), pH, volume de filtrado, grau de finura e umidade. 

 

Tabela 5: Resultados de viscosidade aparente (VA), viscosidade plástica (VP), volume de filtrado, 
grau de finura e umidade das amostras estudadas. 

AMOSTRAS Na2CO3 

meq/100g 
VA 
(cP) 

VP 
(cP) 

pH Filtrado 
(mL) 

Resíduo 
(n°200) 

Umidade 
% 

 
 

Argila Cinza 

75 7 3 10,45 39,2 0 4,7 

100 6 2 10,49 45,6 0 4,7 

125 6 3 10,60 48,7 0 4,7 

150 6 4 10,59 51,52 0 4,7 

 
 

Argila Clara 

75 5,5 2 10,24 32,34 0 4 

100 3 2 10,40 31,2 0 4 

125 6 2 10,43 32,63 0 4 

150 6 2 10,41 35,77 0 4 

 
 

Argila Verde 

75 1,5 1 10,68 39,50 0 6,7 

100 05 0 10,61 52,38 0 6,7 

125 1 1 10,61 51,23 0 6,7 

150 1,5 1 10,57 58,67 0 6,7 

 
 

Argila 
Bentonítica 

Escura 

75 23 2 9,84 35,77 0 7,3 

100 22 1 10,22 38,35 0 7,3 

125 17 2 10,26 38,64 0 7,3 

150 19,5 2 10,52 41,50 0 7,3 

 

Analisando os valores da Tabelas 5 verifica-se que os melhores resultados de 

viscosidade aparente (VA) foi para bentonita escura, sendo esses valores de 23 cP, 

22 cP  e 19,5 cP para VA com teor de 75, 100 e 150meq/100g de argilas seca. 

Comparando esses valores com as normas da Petrobras (1998), verifica-se que os 

valores de VA foram superiores ao mínimo especificado que é de 15,0 cP. Para os 

valores de viscosidade plástica, que segundo as especificações da Petrobras (1998) 

é de no mínimo 4,0Cp, verificou-se que os melhores resultados foram para a 

concentração de 150meq/100g da argila Cinza. Para o valor de pH, todos os os 

valores estão um pouco mais elevados do que a especificação da Petrobras (1998) 

que é  no máximo 10,0. Os resultados de volume de filtrado foram superiores a 

18,0mL que é especificado pela norma da Petrobrás. O teor de resíduo em peneira 

ABNT Nº 200(0,074mm) foram inferiores as especificações que não deve ser maior 

que 4,0%. O teor de umidade das argilas forma inferiores aos das especificações 
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que não devem ultrapassar 14,0%. Uma análise conjunta dos resultados acima 

apresentados,foram observados melhores valores foram para argila bentonita 

escura, no entanto, os resultados das outras amostras precisa ser melhor estudado 

principalmente em relação as propriedades reológicas com adição de aditivos. 

Segundo estudo feito por Amorim (2003), resultados animadores comprovaram que, 

com a adição de aditivos industriais, prováveis respostas sobre o estado floculado-

gel das dispersões de argilas, como: elevação da viscosidade aparente, plástica, 

redução do volume do filtrado, estabilização do pH e umidade podem ser 

conseguidas a modo de se alcançar os requisitos estabelecidos pela norma. Em 

particular a Argila Bentonita Escura por já ter apresentado valores de viscosidade 

aparente, de pH e de umidade, que se enquadra em uma argila bentonítica com 

boas características para uso como agente viscosificante e tixotrópico em fluidos de 

perfuração à base de água, se pequenos tratamentos forem feitos. 

 

CONCLUSÕES 
 

Com o objetivo de estudar novas ocorrências de argilas esmectíticas do 

município de Pedra Lavrada, PB para uso em fluidos de perfuração base água, 

podemos concluir que as amostras estudadas apresentaram na sua composição 

mineralógica esmectita, caulinita e quartzo. Em relação às propriedades reológicas 

verificou-se que das amostras estudadas, a amostra Argila Bentonítica Escura 

apresenta características promissoras para uso em fluidos de perfuração base água. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Porto de Galinhas, PE, Brasil

97



 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

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 

Batista, A. P. S., Caracterização de Argilas Bentonitas de Cubati-PB Visando sua 

Aplicação em Fluidos de Perfuração Base Água, Dissertação de Mestrado, UFCG, 

Campina Grande, PB, 2010. 

 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. 

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. 

Petrobras, Ensaio de Viscosificante para Fluido de Perfuração Base de Água na 
Exploração e Produção de Petróleo, Método, N-2605, 1998. 

Porto, J. P. P.; Aranha, I. B. Caracterização Cristaloquímica Preliminar de 
BentonitasBrasileiras . 
Anais da JIC, 2010. Disponível em: 
<http://www.cetem.gov.br/html/serie_anais_X_jic_2002.html>. Anais da JIC, 2010. 

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. 

Sousa, F. K. A., Estudo De Composições De Argilas Organofílicas Para Fluidos De 
Perfuração De Poços De Petróleo Em Águas Ultraprofundas,Tese de Doutorado em 
engenharia de materiais, UFCG, Campina Grande, PB, 2010. 

Souza Santos, P., Ciência e Tecnologia de Argilas, Editora Edgard Blücher, vol.2, p. 
609, SãoPaulo, 1989. 

Souza Santos, P., Tecnologia de argilas, Ed. EdgardBlücher, Vol. 3, São Paulo, 
1992. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Porto de Galinhas, PE, Brasil

98



 

STUDY OF SMECTITE CLAYS OF THE CITY PEDRA LAVRADA – PB FOR USE 

IN WATER-BASED DRILLING FLUIDS 

 

Paraíba has large reserves of bentonite clays, with the largest deposits in Boa 

Vista, PB. Recently new deposits were discovered in the cities of Cubatí and Pedra 

Lavrada-PB, creating great expectations for further expansion of reserves for 

industrial production. The aim of this work is the study of smectite clays from the city 

of Pedra Lavrada, PB for use in drilling fluids water based. The characterization was 

made by the diffraction of laser (AG), thermogravimetric  and differential thermal 

analysis (TGA and DTA), chemical composition by X-ray fluorescence (EDX), X-ray 

diffraction (XRD), exchange capacity of cations (ECC) and surface area (SA). The 

results obtained so far showed that the samples presented at its mineral composition 

smectite, kaolinite and quartz. In relation to rheological properties showed that the 

bentonite clay sample Dark presents promising features for use in water based 

drilling fluids. 
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