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RESlJMO 

Foram realizados estudos de caractcri;.açi-lo tecnológica de bcntonitas visando estabelecer uma relaçi-lo entre a mineralogia 
dessas argilas c as suas propriedades tecnológicas. principalmente como lluido de pcrfuraç;1o de poços. 
As bcntonitas estudadas neste trabalho si-lo oriundas de: Boa Vista-PB (Verde Lodo c Chocolate. da mina Bravo), de 
Anagé-BA (CB PM A c CBPM B) c do Wyoming-EUA (Wyo-Bcn lnc. -considerada bcntonita padri-lo para lluidos de 
pcrfuraçi-lo) . 
O processamento das amostras co lctadas no campo envo lveu britagcm. classificaçi-lo (<r < 1.6 mm). homogeneização c 
quartcamcnto . Realizou-se fracionamcnto das amostras cm três fai:xas de tamanho: grossa (<r > 44 rtm). intcrmcdiúria 
(2.5 run < <r < 44 run) c fina (<r < 2.5 run) . por intermédio de classificaçi-lo cm peneira a úmido c scdimcntaçi-lo (Lei de 
Stokcs) 
Foram realizadas anúliscs de lluorescência de raios X (FRX). difraç:Jo de mios X (DRX). espectroscopia no infra
vcnnclho (FTIR). anMisc tcrmograv imétrica (TGA). anúlisc tcnnodifcrencial (DTA). além das determinações de {Jrea 
superficial e:xtcrna c lamela r. viscosidade c inchamento. 
Os resultados obtidos apontam diferenças na composiç;lo mi ncralógica das bentonitas c na cstmtura das csmectitas. dando 
subsídios para e:xplicar seus diferentes comporimnentos. 

PALAVRAS-CHAVE: bentonita : ca ractcri;.açào: esmcctita . propriedades tec nológicas. 

l. INTRODUÇÃO 

Segundo Grim ( I %X). bentQHita é uma argila constituída cssenciahncntc de minerais do grupo das csmcctitas. 
independentemente de sua origem ou ocorrência. As csmectitas silo uma classe de argilomincrais com unidade estrutural 
cm lamelas tipo 2: I (Figura 1) que possuem carga superficial entre 0.2 c O.(i por fórmula unitúria c apresentam inchamento 
(afastamento das lamelas) quando cm presença de i1gua. Neste tipo de estrutura . as folhas de tctracdros de lamelas 
diferentes encontram-se adjacentes. fi ca ndo os ;'Jtomos de o:xigênio cm posições opostas. levando a uma fraca ligaçào 
ent re as camadas. Além disso. c:xiste forte potencial repulsivo na superfície das lamelas resultante do dcsbalancca mcnto 
clétrico gerado por substituições isomórfica s compensada pela presença de cútions entre elas (c<ítions intcrplanarcs) . Estes 
dois fatores contribuem para o aumento da dist<lncia entre as camadas quando cm presença de úgua . A csmcctita. então. 
possui uma rede capa1 de sofrer c:xpansão. na qual todas as superfícies das ca madas estão disponíveis para a hidrataç<1o c 
troca de cútions. sendo esta a sua principal característica (Moore c Reynolds. 19X9 ). 

As diferentes csmcctitas di stinguem-se cm funçào da ocupaç<1o dos sítios octaédricos (dioctaédricas. onde 2/, do total 
des tes sí tios é ocupado por ci1tions triva lcntcs: ou trioctaédricas. com total ocupaçào de tais sítios por cú tions di va lentes). 
da naturc;a dos cútions prese ntes cm sua cstmtura c da locali;.aç;1o d;J s substitui ções isomórficas gcr;Jdoras de carga 
(Tabela I) 

Tabela I - Class ificaçào das principais csmcctitas c suas fórmulas ideai s 

Cútion octaédrico 
Carga lamel ar octaédrica Carga lamelar tetraédrica 

predominante 
.. Nontronita 

Fc' ' -
R' Fc '\ (Si . "AI, )0

10
(0H), 

() 

AI' ' 
Montmorilonita Bcidclita 

R'," (AI ,,,Mg" ,)Si0 11/0H), R'
0

, Al,(Si ,AI, )0,
0
(0H), 

Mg': Hcctorita Saponita 
R' (Mg, , Li

0 
.)Si 0,

11
(0H), R' Mg (Si ~A1 )0

111
(0H), n 11 
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Figura 1 - RcprcscntaçJo csqucm{Jtica da cstmtura das lamelas de uma csmcctita dioctaédrica. 

2. OBJETIVO 

Estabelecer corrclaçJo entre a mineralogia das bcntonitas c as suas propriedades tecnológicas. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

As bcntonitas Chocolate e Verde Lodo foram amostradas na mina Bravo cm Boa Vista-PB, as bcntonitas CBPM A c 
CBPM B (amostra mais superficial c mais profunda, respectivamente) cm Anagé-BA, c a amostra recebida de bcntonita 
americana é oriunda de Grcybull, Wyoming. EUA (Wyo-Bcn lnc.) . 

As amostras foram recebidas previamente britadas e class ificadas . Realizaram-se operações de quartcamcnto por método 
de pilha cônica visando <1 homogcnci;.ação. obtendo-se ao fmal alíquotas de 100 g passantes cm peneira de I ,6 mm (I O 
mesh) . Para as análises de DRX c FRX, as amostras foram moídas (moinho IK A, modelo lO) abaixo de 105 ~un (Figura 
2) 

A ativação foi realizada di spersando-se I O g de bcnto nita ( < I ,6 mm) em 500 mL de solução saturada de Na,CO, cm ultra
som de ponta, deixando-se sob agitação magnética é~ temperatura ambiente por 24 horas . Em seguida, as suspensões foram 
deixadas cm repouso por 24 horas . seus sobrc nadantes límpidos então aspirados e seus volumes rccomplctados com água 
dcsionizada. Este procedimento repetiu-se até não mais ocorrer decantação. sinali;;mdo uma baixa quantidade de sa is na 
solução (ausência de Hoculação) . 

As propriedades rcológicas foram avaliadas por intermédio da detcmlinação da viscosidade plástica de suspensões a 6,4% 
cm Viscosímctro Fann (leituras a 600 c 300 rpm) , segundo nonna API SPEC 13A 

O grau de inchamento livre das bentonitas (< 1,6 mm) foi determinado após a lenta e cuidadosa adição de 2.0 g de 
bcntonita a 100 mL de água desioni;.ada cm proveta de 100 mL. A altura do leito de bentonita fonnado foi lida na escala 
da proveta, após 24 h do término da adição. 

As bentonitas ( < I ,6 mm) foram dispersas (2% p/v cm água dcionizada) cm ultra-som de ponta, classificadas a úmido cm 
peneira de 44 ~un , c a suspensão passa nte foi deixada cm repouso por 5,5 h, sendo então o sobrcnadante aspirado c seco 

cm estufa a GO"C. 
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Figur·a 2- Procedimento analítico adotado. 

Realizaram-se análises por 11uorescência de raios X (FRX) para a detcnninaçilo do teor de Alp,, C aO, Fcp,, Kp, MgO, 
Nap e Si0

1 
após fusilo com tctraborato de lítio, c análise gravimétrica para avaliaçilo de perda de massa, a 1000 "C das 

amostras previamente secas (dctcnninação de perda ao fogo). 

As análises por difraçilo de raios X (DRX) foram realizadas pelo método do pó cm equipamento Rigaku Mini11ex, com 
radiaçilo Cu Ka (30 kV/15 mA), velocidade do goniômetro de 0J)5" por passo, tempo de contagem de I ,O segundo por 
passo e intervalo de 2 a 70° (20). A interpretação foi cfetuada por comparaçilo com padrões contidos no PDF 02 (ICDD, 
I 996) em software Siemens Diffrac Plus. 

As bentonitas ( < 2,5 ~tm) foram diluídas a I 0% cm KBr seco, homogeneizadas em almofariz, sendo em seguida realizadas 
as amíliscs de espectrometria na faixa do infravennelho cm um aparelho Bomcm Hartmann & Braun Série MB por 
rctlctância difusa a I 00 scans com resoluçilo 4 cm'-

Submeteram-se as amostras a análises tennogravimétrica (ATG) c tcrmodifcrcncial (ATO) em um equipamento TA 
lnstnuncnt SDT 2960 em cadinhos de platina, a uma taxa de aquecimento de IO"C/min até 1200"C, em atmosfera de N", 
com vaz<io de 100 mL!min e alumina calcinada como referência. -

Detenninou-se a área superficial BET (extema) de bentonitas (< 2,5 J.Un) secas a !Hl"C c submetidas a vácuo por 24 h por 
sorção de N

2 
em equipamento ASAP 2010 a 77 K. 

Detenninou-se a área superficial total (área extema + área lamelar) por intennédio da dctenninaçilo da massa da 
monocamada de glicerol fonnada após sua adição a bentonitas (< 2,5 ~un) cm equipamento TA Instmment SDT 2960 
usando-se cadinhos de platina, taxa de aquecimento de 1 "C/min até 400°C, em atmosfera de N

2 
com vazão de I 00 mL!min 

e alumina calcinada como referência. (Madsen, 1977) 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos ensaios de viscosidade e inchamento (Tabela II) apontam comportamento profundamente diferente 
das bentonitas brasileiras em relação à americana, com esta última apresentando viscosidade e grau de inchamento 
significativamente superiores aos das bentonitas brasileiras, mesmo após a troca de cátions intcrplanares por sódio 
(ativação). Todas as bentonitas brasileiras estudadas apresentaram aumento nos valores de viscosidade e inchamento após 
a ativaçilo, e dentre estas, a melhor perfonnance foi alcançada pela Verde Lodo. 
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Tabela 11 -Resultados do Viscosímctro c de Grau de Inchamento Livre das bcntonitas naturais c ativadas. 

Bcntonitas 
LeitUra a Lcllura a VISCOSidade lirau de lncllamcnto 
()()() mm 300 mm Pli1stica (cP) l . ' rP. (<Y,,) 

Naturais 

Chocolate 5Jl 2,5 2.5 ú 
Verde Lodo 2,5 LO 1.5 G 

CBPMA lJl u LS ] 

CBPM B l ,O Ul 2,0 3 
Wyoming 26,0 I I Jl 15Jl 25 

Especificação API > 10,0 -

Ativadas 

Chocolate 75 4,() 3,5 <) 

Verde Lodo 18,0 4,5 13,5 13 
CBPMA 7,0 4,0 3,() II 
CBPMB ILS 7,0 4,5 17 

Especificação API > 30 -

A composiçüo química das bcntonitas (Tabela III) indicou diferenças C.\prcssivas entre as bcntonitas brasileiras c a do 
Wyoming_ sendo as primeiras muito mais ricas cm ferro c pobres cm cálcio c sódio. Os maiores teores de c<ílcio c sódio 
na bcntonita do Wyoming podem indicar a presença de outros minerais portadores destes elementos (por c.\cmph 
feldspatos) ou maior substituiçüo isomórfica geradora de carga nas lamelas. Comparando-se as bcntonitas brasileiras, 
destaca-se maior presença de ferro c cálcio. menor quantidéldc de alumínio c maior soma de metais alcéllinos +alcalino
tcn·osos nas bcntonitas da Paraíba cm rclaç<lo às da Bahia. 

Tabela III -Análise Química por FRX c Perda ao Fogo ('X,). 

Bcntonita Al ,O C aO Fc,O K,O MgO Na,O Si O, P. F 
Chocolate 15 ,8 O.ú 10,4 OA 2,8 (),7 54.3 12.7 

Verde Lodo 20,5 0.4 <),2 u 2,3 0,4 53,6 lO, O 
CBPMA 22,0 tU 7,<) O,l 2,8 n.d. 52,2 13.4 
CBPM B 23 ,ú 0, 1 7,3 0, 1 2,<) 0,3 52,6 12,2 
Wyoming 15.<) L2 3,5 0,4 2, I 1,8 65J 9,8 

A difração de raios X das bcntonitas. cm sua forma integral c fracionada , pennitiu a caracterização das fases cristalinas 
presentes (Tabela 4 ). O fracionamcnto das bcntonitas permitiu uma melhor caracterização, não só porque forneceu uma 
fração rica cm argilomincrais. mas também porque facilitou a identificação de outros minerais originalmente presentes cm 
menor quantidade (c.\cmplificado na Figura 3). 
A avaliação dos resultados c.\postos na Tabela IV indicou: a) presença de caolinita nas bcntonitas Verde Lodo. CBPM A 
c CBPM B: b) presença de csmcctita nos difratogramas de todas as fraçõcs das bcntonitas CBPM A c CBPM 8, resultado 
de [racionamento menos eficiente, possivelmente causado pela lloculação dos argilomincrais presentes: c) o argilomineral 
encontrado na fração mais fina da bcntonita do Wyoming, identificado como mica, deve ser ilita: d) a ausência completa de 
esmectita cm todas as fraçõcs maiores do que 2,5 ~1m da bentonita do Wyoming ressalta suas propriedades diferenciadas, 
permitindo a fonnaç;1o de suspensão estável totalmente dctloculada , diferentemente das bcntonitas brasileiras . 

Tabela IV- Fases cri stalinas encontradas nas bcntonitas c suas fraçõcs segundo a DRX. 
(I~ integral , G ~ <p > 44 fllll , M ~ 25 fllll < <p < 44 fllll , F ~ <p < 2,5 ftlll) 

Bentonita Verde Lodo Chocolate Wyoming CBPMA CBPMB 

Fases I G M F I G M F r G M F I G M F I G M 

Esmcctita . . . . . . . . . . . . . . . 
Caolinita . . . . . . . . 
Feldspato . . . . . . . 
Quartzo . . . . . . . . . . . . 

Mica . . . 

F . . 

Os espectros de infravcnnclho das bcntonilas brasileiras (Figura 4) apresentaram bandas características de csmectita (Van 
der Ma rei c Bcutelspachcr, I <)76). Foi observada a presença de caolinita nas amostras CBPM A, CBPM B c Verde Lodo 
(confinnando os dados de DRX). A bcntonita do Wyoming apresentou forte sinal cm 791 cm- 1

, evidenciando significativa 
substituição isomórfica de Si

1
"' por Al

1
e

1 
(Stubican c Rustun, I 961), diferentemente das bentonitas brasileiras. Esta 

diferença poderia contribuir para suas melhores propriedades para uso como fluido de perfuração em relação às bentonitas 
brasileiras (mesmo ativadas). Os dados de IV das bentonitas estão expostos na Tabela V 
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Figura 3- Difratogramas de raios X das bentonita Verde Lodo: 
E- csmectita: C- caolinita; F- feldspato: Q- quartzo: M- mica. 

Tabela V- Bandas principais do espectro de IV das bcntonitas estudadas. 

Bcntonitas 
Bandas do espectro de IV (cnr1

) Chocolate Verde Lodo CBPMA CBPMB Wyoming 
Estiramento 0-H (caolinita) - 3696 3694 c 3651 3694 e 3650 -

Esliramcnto 0-H (csmcctita) 3624 3624 3621 3619 3631 
Estiramento 0-H (água) 3399 3417 - - 3431 

Dcfonnação angular H-0-H (água) 1634 1639 1638 1637 1641 
Estiramcnto Si-O 1107 c 1023 1111 e 1019 1112c1017 1110cl016 1100 c 1022 

Defonnação angular M . -OH-M . 920 914 915 918 913 
Defonnação angular Si-0-AJIV - - - - 791 

Os tennogramas das bentonitas apresentaram comportamento similar, exemplificado na Figura 5 c detalhado na Tabela 
VI. As perdas de massa até 200"C estão relacionadas às perdas de água adsorvida e de hidratação de cátions interplanares, 
entre 200 c 40t1''C provavelmente dizem respeito à desidroxilação de o:xi-hidró:xidos de ferro presentes em pequena 
quantidade, e entre 400 e 700"C são desidro:xilaçõcs de argilomincrais. 

Segundo Todo r ( 1976), a endotenna relativa à desidroxilação das csmcctitas pode ser correlacionada à natureza dos 
cátions ocupantes dos sítios octaédricos, uma vez que as hidroxilas estmturais estão quimicamente ligadas aos cátions 
octaédricos. As nontronitas, ricas em Feocl' apresentam esta endotenna entre 400"C e 550"C, as saponitas, ricas cm MgocF 
entre 800''C e 900"C. As montmorilonitas, ricas em Aloct mas possuindo também um pouco de Mgoct e Feoct' costumam 
situar-se próximas a 700"C (podendo admitir menores valores em função da maior presença de Fe). As bcidelitas, ricas cm 
Aloct e sem substituição octaédrica, apresentam comportamento intermediário entre a nontronita e a montmorilonita. Desta 
fonna, verificou-se que as bentonitas brasileiras estudadas apresentam comportamento de desidroxilação semelhante ao 
das nontronitas, em razão de seus elevados teores de ferro presente em sítios octaédricos, enquanto que a do Wyoming 
apresenta o comportamento convencional das montmorilonitas. 
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Figura 4- Espectros de infravermelho (IV) de algumas das bcntonitas. 
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Fi!,•ttnt 5 - ATG-DTG-ATD das bcntonitas: A) Chocolate c 8) CBPM A 

Tabela VI - Temperatura dos eventos ténnicos apresentados pelas bcntonitas ("C). 

Bcntonita 200''C < T < 400"C 400"C < T < 700"C 

Chocolate 269 480 
Verde Lodo 492 

CBPM A 481 c 603 
CBPMB 378 478c6ll 
Wyoming 668 
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As translormações prÓ.'\imas a 600•'C apresentadas pelas bcntonitas da Bahia (CBPM A c CBPM B) podem ser indicativas 
da presença de outros argilominerais. provavelmente ricos cm AI cm seus sítios octaédricos. por C.'\cmplo caolinita 
(confirmando os dados de DRX c IV). Na bcntonita Verde Lodo. a dcsidro.'\ilação da caolinita (identificada no DRX c no 
IV) não aparece. possivelmente cm razilo de sua presença cm menor quantidade. 

A área superficial foi determinada por dois métodos diferentes (Tabela VII) para verificar a naturCL.a C.'\pansívcl dos 
componentes das bcntonitas, uma vez que a análise por sorçilo de N

2 
(BET) não permite avaliar a área superficial total 

porque quando secas. as csmcctitas apresentam-se empacotadas. c portanto boa parte de sua área superficial encontra-se 
indisponível para adsorção. Entretanto. a imprcgnaçilo prévia com substáncias polares (glicerol) permite melhor avaliaçilo 
da área superficial total, admitindo-se a ronnaçilo cm uma determinada temperatura de uma monocamada de glicerol 
em toda a amostra. Os resultados das amíliscs de área superficial indicaram os diferentes graus de e.'\pansividadc das 
bcntonitas usadas, uma vez que a dctcrminaçilo com glicerol apresentou valores de :'trca superficial significativamente 
maiores do que os detenninados nas isotcnnas BET. 

A dctcrnünaçilo de área superficial total (dcssorção de glicerol) serviu somente como um indicativo da C.'\pansividade dos 
materiais cm estudo. uma vez que nilo roi realizada sob atmosfera O.'\idantc. acarretando a eliminação incomnplcta do 
glicerol (bcntonita ficou escurecida após as análises). implicando cm valores menores de {trca supcrl•cial. 

Tabela VIl- Resultados de Área Superficial. 

Bcntonita E.'\terna (BET) (m2/g) Total (Glicerol) (m2/g) 
Chocolate 94 279 

Verde Lodo 87 205 
CBPM A 60 202 
CBPM B CJ4 200 
Wyoming 51 lCJS 

5. CONCLUSÕES 

Confirmou-se a melhor perfonnancc da bcntonita americana cm rclaçilo <ls brasileiras para aplicaçilo cm fuidos de 
perfuraçilo. tendo sido as bcntonitas brasileiras reprovadas segundo o critério API Spcc 11A. 

A bcntonita Verde Lodo (PB) foi a que apresentou melhor pcrfonnancc dentre as brasileiras, confirmando sua aptidão ao 
uso cm lluidos de perfuração. se ativada adequadamente. 

As técnicas analíticas utilizadas mostraram-se adequadas à caractcrizaçilo c difcrcnciaçilo das bcntonitas. fornecendo 
alguns subsídios para C.'\plicar seus diferentes comportamentos. 

A espectroscopia na fai.\a do infravermelho c as anúliscs térmicas permitiram a avaliaçilo da natureza da ocupaçilo 
dos sítios octaédricos (AT) c tetraédricos (IV). evidenciando a presença importante de ferro octaédrico nas bcntonitas 
brasileiras c de alumínio tetraédrico na bcntonita amcricam. 

A maior quantidade de alumínio tetraédrico na bcntonita americana poderia ser parcialmente responsável por suas 
propriedades reológicas diferenciadas. 
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