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RESUMO 
 

Bentonita é um insumo mineral composto, predominantemente, pelo argilomineral 
montmorillonita. De maneira geral é classificada em dois tipos: sódica e cálcica. O tipo 
sódico apresenta elevada capacidade de inchamento e boas propriedades 
tixotrópicas, o que o destina para diversas aplicações industriais, tais como: fluido de 
perfuração de poços de petróleo, pelotização de minério de ferro, entre muitas outras 
aplicações. O tipo cálcico não apresenta iguais propriedades. Os depósitos brasileiros 
são predominantemente cálcicos, por isso grande parte da produção nacional é do 
tipo ativado sodicamente, pelo processo de troca catiônica com barrilha. Dessa 
maneira, as bentonitas não sódicas têm suas propriedades físicas, químicas e 
reológicas melhoradas e aptas para a indústria. Todavia, tem-se registrado para 
algumas variedades brasileiras ativadas, que as propriedades ora melhoradas pelo 
processo de ativação, duram cerca de 60 dias. Portanto, há uma desativação. Nesse 
contexto, buscou-se respostas físico-químicas para o problema de desativação 
sódica. Assim, quatro variedades foram investigadas: três do Estado da Paraíba (ditas 
cálcicas) e uma do Estado do Maranhão (magnesiana). Essas foram caracterizadas 
por DRX, ICP e CTC. A avaliação da desativação foi realizada pelo grau de 
Inchamento ao longo do tempo, tanto para as amostras ativadas quanto após testes 
de lavagem. Os resultados confirmaram a presença predominante de montmorillonita 
em todas as variedades estudadas. A ativação sódica foi confirmada, assim como, a 
desativação em períodos até inferiores a 60 dias; mas esse processo não se deu por 
igual em todas elas, cada tipo apresentou uma cinética de desativação, apontada aqui 
como sendo consequência das diferentes proporções catiônicas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Bentonita; ativação sódica; desativação; cátions trocáveis. 

 

ABSTRACT 
 

Bentonite is formed predominantly by montmorillonite. Generally, it is classified in two 
types: sodium and calcium. The sodium type has well swelling good thixotropic 
properties, which are applicable like drilling fluids, iron ore pelletizing, among others. 
The calcium type has’t the same properties. The Brazilian deposits are predominantly 
calcium, therefore the biggest piece of national production is sodium activated with 
soda. Thereby, physical, chemical and rheological properties of no sodium bentonites 
are upgrade and can be used in industry. However, for some Brazilian bentonites 
activated types that upgrade last about 60 days. Therefore, there is a deactivation. 
Because that, deactivation was studied whereas its physical-chemical properties. 
Thus, four types of bentonites were studied: three from Paraíba state (known like 
calcium bentonites) and one from Maranhão state (magnesian). That bentonites were 
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characterized by XRD, ICP and ETT. The deactivation was studied by swelling, both 
activated bentonites and fter being washed. The results confirmed the predominant 
presence of montmorillonite in all samples. Both sodium activation and deactivation 
were confirmed, however, for deactivation in periods of less than 60 days; but this 
process was different way for them, each type showed the kinetics of deactivation 
pointed here as being a consequence of the different cationic proportions. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Bentonite; soda activation; deactivation; exchangeable cations. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Bentonita é um insumo mineral composto, predominantemente, pelo argilomineral 
montmorillonita (Meunier, 2005). De maneira geral é classificada em dois tipos: sódica 
e cálcica. O tipo sódico apresenta elevada capacidade de inchamento e boas 
propriedades tixotrópicas, o que o destina para diversas aplicações industriais, tais 
como, pelotização de minério de ferro, fluido de perfuração de poços de petróleo e 
água, etc. (Murray, 2007). O tipo cálcico apresenta essas propriedades de maneira 
oposta, ou seja, baixo ou nenhum inchamento e tixotropia irrelevante e, por isso, são 
destinados a outras aplicações, como, moldes de areia de fundição, clareamento de 
bebidas, entre outras (Eisenhour e Brown, 2009). 

 
Os depósitos brasileiros de bentonitas são cálcicos e por este motivo grande parte da 
produção nacional é destinada a ativação sódica, através do processo de troca 
catiônica com barrilha (carbonato de sódio, Na2CO3). Este processo visa substituir os 
íons cálcio e/ou magnésio, presentes no espaço entre camadas da montmorillonita, 
pelo íon sódio (Texeira-Neto e Texeira-Neto, 2009). Desta maneira, as bentonitas 
cálcicas têm suas propriedades físicas, químicas e reológicas melhoradas e aptas 
para a indústria. Segundo o Sumário Mineral (DNPM, 2015), em 2014, mais de 85% 
da produção de bentonita bruta foi ativada sodicamente e destes, mais da metade foi 
destinado a pelotização de minério de ferro. Todavia, tem-se registrado que, para 
alguns tipos de bentonitas ativadas, as propriedades outrora melhoradas pelo 
processo de ativação, têm diminuído a partir de, aproximadamente, 60 dias. Portanto, 
há uma desativação. Nesse contexto, buscou-se respostas físico-químicas para 
explicar os motivos da desativação sódica. 

 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Quatro bentonitas foram utilizadas. Dessas, três são provenientes do estado da 
Paraíba, são utilizadas comercialmente e, segundo Amorim et al. (2004) e Paz (2010), 
são classificadas como sendo do tipo cálcicas e mistas, respectivamente. São elas: 
Chocolate, Verde Lodo e Bofe. A quarta bentonita é a Formosa, ainda não é explorada, 
tem sua origem no estado do Maranhão e foi classificada como sendo do tipo 
magnesiana (Paz et al., 2012). Cerca de 10kg de cada amostra foram secos em estufa 
a 60°C. Em seguida, foram desfragmentadas em desfragmentador de mandíbula, 
modelo BB2, da marca RETSCH. As amostras foram homogeneizadas pelo método 
de pilha cônica. Essas amostras foram nomeadas: Chocolate, Verde Lodo, Bofe e 
Formosa. 
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Para a ativação sódica, aproximadamente 223mL de solução de Na2CO3 0,094g/L 
foram gotejados em 600g de cada amostra (proporção esta, de 3,5% (massa de 
Na2CO3/massa de argila seca) e 22% de umidade). As soluções e as argilas foram 
misturadas manualmente para que houvesse o máximo de contato entre eles, 
favorecendo, assim, a troca dos cátions. Posteriormente, as amostras foram 
armazenadas em sacos plásticos por 24h (envelhecimento), secas em estufa a 60°C 
e pulverizadas em moinho shatter box, modelo 8515-115, da marca SPEX Sample 
Prep. Essas amostras ativadas sodicamente foram nomeadas de Choc-AT, VL-AT, 
Bofe-AT e Form-AT. 

 

Após o processo de ativação, cerca de 10g de cada amostra ativada foram lavados 
em 250mL de água deionizada. As suspensões foram manualmente agitadas por 
cerca de 5 minutos e em seguida permaneceram em repouso por 24 horas. Após este 
período, as suspensões foram centrifugadas a 4500 rpm, durante 10 minutos. Os 
produtos sólidos foram secos em estufa a 60°C e pulverizados em gral de ágata. Estas 
amostras foram chamadas de Choc-LAV, VL-LAV, Bofe-LAV e Form-LAV. Ressalta- 
se que no processo industrial tradicional não existe a etapa de lavagem. No presente 
trabalho, essa foi uma variável estudada, pois o objetivo era avaliar a variação da 
composição catiônica do meio após a saturação por sódio. 

 
A análise mineralógica foi realizada em Difratômetro de Raios-X, modelo X´PERT, da 
PANalytical, com tubo de Raios-X cerâmico de cobre; condições de análise: varredura 
de 3 a 74 °2θ, 40 kV, 30 mA, passo 0,02 °2θ, tempo/passo de 20s, fenda fixa ½° e 
antiespalhamento 5°, máscara 10 mm, movimento da amostra spinning com 1 rps. A 
análise química foi realizada por ICP, pela empresa ACME Labs, bem como as Perdas 
ao Fogo (P.F.). A análise de CTC foi realizada nas amostras Chocolate, Verde Lodo, 
Bofe e Formosa, no Laboratório de Solos da Embrapa, segundo o Manual de Métodos 
de Análises Químicas para Avaliação da Fertilidade do Solo, (Embrapa, 1998). 

 
Por ser um método mais acessível em laboratório, o Ensaio de Inchamento foi utilizado 
para observar o comportamento das bentonitas naturais, ativadas e lavadas. Com as 
ativadas, este ensaio foi realizado 2 vezes por semana, durante 95 dias, enquanto que 
com as amostras lavadas, uma vez por semana, por 109 dias, todos em duplicata. 
Para isto, foi utilizada uma proveta contendo 100mL de água destilada, na qual foi 
adicionado, lentamente, o equivalente a 2g de amostra seca durante pelo menos duas 
horas. Após 24h em repouso, o valor do inchamento foi obtido através da leitura 
realizada na graduação da proveta, expresso em mL (ABNT, 1983). 

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A Figura 1 apresenta o difratograma das amostras naturais. Pode-se observar que 
todas as amostras apresentam esmectita, identificada pelos picos próximos a 15 Å, 
4,46 Å e 1,49 Å. Segundo o The Clay Minerals Society Glossary for Clay Science 
Project (2017), o espaçamento basal (d001) da esmectita varia de 14,4 a 15,6 Å e o 
pico de 1,49 Å é referente a esmectitas dioctaédricas, a qual a montmorillonita é a 
principal representante (Moore e Reynolds, 1989; Paz et al., 2012). 
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Figura 1: Difratograma das amostras naturais; Sme: esmectita, Qz: quartzo, Gth: goethita, 
Hem: hematita, Ant: anatásio, Ill: illita, Kln: caulinita, Kfs: K-feldspato e Crs: cristobalita. 

 
Além de esmectita, a bentonita Chocolate apresentou os minerais quartzo, goethita e 
hematita. A Verde Lodo apresentou illita, caulinita, quartzo e K-feldspato. A bentonita 
Bofe apresentou caulinita, cristobalita, quartzo e hematita e a bentonita Formosa, 
caulinita, K-feldspato e Hematita. Em todas as amostras o anatásio, comumente 
encontrado em sedimentos e associados a argilas, foi identificado. 

 
Tabela 1: Composição Química, Capacidade de Troca Catiônica e Ensaio de Inchamento das 

bentonitas naturais e ativadas. 

Análise Elemento Chocolate Verde Lodo Bofe Formosa 
SiO2 51,3 47,4 62,3 45,1 
TiO2 0,85 1,29 0,61 1,44 
Al2O3 16,2 20,3 12,5 16,9 
Fe2O3 7,7 10,5 7,1 13,9 
CaO 0,9 0,4 0,2 0,3 
MgO 3,4 2,2 1,9 3,8 
MnO 0,01 0,11 - 0,13 
K2O 0,6 1,4 0,2 1,7 

Na2O 0,5 0,5 0,6 0,02 
P2O5 0,03 0,10 0,06 0,10 
P.F. 18,3 15,5 14,4 16,4 

Cátions 
Na+

 9,2 14,8 20,0 0,9 

trocáveis 
K+ 1,5

 2,4 0,6 1,0 

(%) 
Mg2+ 38,1 49,3 57,3 75,5 

  Ca2+ 51,2 33,5 22,1 22,6 

Inchamento Natural 13,0 11,0 12,0 4,5 
(mL)  Ativada 43,5 33,3 22,0 20,0 

(-): Abaixo do limite de detecção. 

 
O resultado de composição química das amostras naturais está exposto na Tabela 1. 
O elemento mais abundante é o silício, variando de 45,1%, na bentonita Formosa, a 
62,3%, na bentonita Bofe. Este elemento está associado a estrutura da esmectita, 
caulinita e illita, a composição do quartzo, cristobalita e k-feldspato. O segundo 
elemento mais abundante é o alumínio, variando de 12,5%, na bentonita Bofe, a 
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20,3%, na bentonita Verde Lodo. Também constitui a composição básica da 
esmectita, caulinita e illita, bem como do K-feldspato. O ferro é o terceiro elemento em 
maior concentração, variando de 7,1 a 13,9%, nas bentonitas Bofe e Formosa, 
respectivamente. Está associado as substituições isomórficas nas folhas octaédricas 
da esmectita, caulinita e illita. Também está presente na hematita e goethita. 

 
O magnésio variou de 1,9% (Bofe) a 3,8% (Formosa) e está associado a substituição 
isomórfica na folha octaédrica e no espaço entre camadas da esmectita (neste último, 
como cátion compensador de carga). O teor de potássio variou de 0,2%, na bentonita 
Bofe, a 1,7% na Formosa. Este elemento está associado aos espaços entre camadas 
da esmectita, bem como à estrutura da illita e do K-feldspato. Este último está presente 
nas bentonitas Verde Lodo e Formosa, o que justifica seu maior teor nestas amostras. 
O sódio variou de 0,02 a 0,6% (Formosa e Bofe, respectivamente) e o cálcio, de 0,2 a 
0,9% (Bofe e Chocolate, respectivamente). Ambos são associados, exclusivamente, 
ao espaço entre camadas, como cátions compensadores de cargas. 

 
O titânio é associado ao mineral anatásio e seu teor variou de 0,61%, na Bofe, a 
1,44%, na Formosa. Os teores de manganês e fósforo foram muito baixos e não foram 
associados aos minerais identificados. A Perda ao Fogo variou de 14,4%, na Bofe, a 
18,3%, na bentonita Chocolate. Esta análise fornece informações quantitativas quanto 
água adsorvida no espaço entre camadas, água coordenada, hidroxilas, matéria 
orgânica e carbonatos (Santos, 1975). 

 

A Capacidade de Troca Catiônica (CTC) foi realizada; entretanto, como uma forma de 
melhor avaliar os cátions dominantes no espaço entre camadas, seu resultado foi 
normalizado e expresso na forma de Cátions Trocáveis (Tabela 1). O teor do íon sódio 
variou de 0,9%, na bentonita Formosa, a 20,0%, na bentonita Bofe. O íon potássio 
variou de 0,6 a 1,0%, nas bentonitas Bofe e Formosa, respectivamente. A 
concentração do íon magnésio variou de 38,1 (Chocolate) a 75,5% (Formosa), 
enquanto que o íon cálcio variou, da bentonita Bofe a Chocolate (22,1% e 51,2%, 

respectivamente). Observa-se que, enquanto os teores de Mg2+ aumentam, os de 

Ca2+ tendem a diminuir, o que pode sugerir uma competição entre os cátions 
bivalentes. 

 
No resultado do Ensaio de Inchamento, exposto na Tabela 1, é possível observar que 
os valores das amostras provenientes do estado da Paraíba são próximos entre si, 
variando de 11mL (Verde Lodo) a 13mL (Chocolate), valores estes, próximos aos 
encontrados por Karagüzel et al. (2010), estudando bentonitas consideradas mistas 
(14,5 e 15,5mL), porém um pouco mais distante que o valor encontrado por Boylu 
(2013), de 18,5mL, estudando uma bentonita considerada sódica. Em contradição, a 
bentonita Formosa apresentou inchamento de 4,5mL. Os valores de inchamento das 
bentonitas comumente caracterizadas como cálcicas não refletem os teores do íon 

sódio, ou seja, a bentonita que apresenta o maior teor de Na+, não é a que alcança o 
maior volume de inchamento. Isso pode sugerir uma maior influência dos íons 
magnésio e cálcio, dificultando o inchamento. 

 
Após o processo de ativação com Na2CO3, os espaçamentos basais (d001) das 
esmectitas diminuíram de, aproximadamente, 15 Å para, aproximadamente, 12 Å, o 
que evidencia a substituição dos cátions bivalentes (Ca2+ e Mg2+) pelo cátion sódio, 
no espaço entre camadas da esmectita. Isso se deve ao fato de as bentonitas sódicas, 
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quando expostas a umidade ambiente, adsorverem água suficiente para formar uma 
única camada em torno das partículas, enquanto que bentonitas cálcicas adsorvem o 
equivalente a três camadas de água (Santos, 1975). 

 
Em virtude dessa substituição, o Ensaio de Inchamento realizado nas amostras 
ativadas revelou um considerável aumento desta propriedade (Tabela 1). Embora 
tenha havido esta melhora, apenas a Choc-AT alcançou o valor mínimo de 
inchamento, segundo a recomendação E-04, da Comissão de Estudos de Matérias 
Primas (CEMP), que é de 35mL. As demais amostras alcançaram valores de 33,3, 22 
e 20mL (VL-AT, Bofe-AT e Form-AT, respectivamente). 

 
A comparação dos Ensaios de Inchamento, ao longo do tempo, entre as amostras 
ativadas e lavadas está exposta na Figura 02. Observa-se que o inchamento das 
argilas Choc-AT e Choc-LAV (Figura 02 (A)) apresentou diminuição nos dias 
subsequentes a ativação e 1ª lavagem, respectivamente. A Choc-AT, a partir de, 
aproximadamente, 40 dias, estabilizou o grau de inchamento em cerca de 35,5mL, 
mantendo-se, assim, acima da recomendação E-04 (CEMP), de 35mL. A Choc-LAV, 
apesar da diminuição inicial no inchamento, manteve-se acima dos 35mL, apresentou 
considerável aumento em torno dos 30 dias, com diminuição. A partir de 95 dias, o 
inchamento apresentou valores inferiores a 35mL. 

 

Figura 02: Ensaio de Inchamento das bentonitas ativadas e lavadas. 

 

O comportamento da VL-AT e a VL-LAV (Figura 02 (B)) foi similar a Choc-AT e Choc- 
LAV, respectivamente. Ambas apresentaram diminuição de inchamento após ativação 
e 1ª lavagem. O grau de inchamento VL-AT se estabilizou (a partir de 35 dias) e a VL- 
LAV apresentou sutil aumento após 14 dias e subsequente estabilização, após 53 
dias. As bentonitas Bofe-AT e Bofe-LAV (Figura 02 (C)) apresentaram 
comportamentos diferentes. A Bofe-AT manteve, ao logo do estudo, inchamento 
bastante constante, em torno de 22mL, embora tenha apresentado algumas 
variações.  Todavia,  a  Bofe-LAV  apresentou  bastante  variações  de inchamentos, 

(A) 

C) 

(B) 

D) 
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alcançando amplitudes de 25mL entre os dias 35 e 42. A Form-AT e Form-LAV (Figura 
02 (D)) apresentaram comportamentos similares as amostras Choc-AT e LAV e VL- 
AT e VL-LAV, respectivamente. O declínio do valor de inchamento da Form-AT teve 
início em seguida a ativação e apresentou estabilidade a partir do 56º dia, próximo a 
15mL. A Form-LAV, após a diminuição inicial do valor do inchamento, apresentou sutil 
aumento, com subsequente diminuição, abaixo de 15mL. 

 
Para que possa haver uma melhor comparação foi apresentada, na Figura 03, os 
teores dos cátions predominantes no espaço entre camadas da esmectita juntamente 
com o inchamento das amostras lavadas. O comportamento dos cátions entre 
camadas das bentonitas foi muito semelhante em todas as amostras. Observou-se 
que o teor de sódio diminuiu na primeira lavagem, o que pode explicar a diminuição 
dos índices de inchamento neste mesmo período; contudo, como compensação, nas 
bentonitas Choc-LAV, VL-LAV e Bofe-LAV (Figura 03 (A), (B) e (C), respectivamente), 
o teor de magnésio foi o que mais se elevou. 

 
Diferentemente das demais, o cátion de compensação que mais se alterou na Form- 
LAV (Figura 03 (D)), foi o potássio, o que, no caso dessa bentonita, pode sugerir uma 
competição entre os cátions monovalentes. A partir de 14 dias, o teor dos íons 
permaneceu praticamente inalterado, não refletindo o comportamento do inchamento, 
o que pode sugerir uma não substituição dos cátions na ativação. Excepcionalmente, 
a Bofe-LAV apresentou os índices de inchamento mais constantes, o que pode ser 
atribuído ao valor mais elevado do sódio, em comparação às demais bentonitas. 

 

Figura 03: Análise química das bentonitas lavadas. 

 
CONCLUSÕES 

 

Foi identificado, em todas as amostras, o argilomineral esmectita, com d001 próximo a 
15Å. Após a ativação este valor diminuiu para próximo de 12Å, evidenciando a entrada 
do íon sódio. Também houve um significativo aumento nos resultados de inchamento, 

(A) 

(C) 

(B) 

(D) 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro de 2017 

 

 

após a ativação, o que comprova a melhora das propriedades após este processo. A 
desativação foi confirmada, entretanto, em períodos diversos a 60 dias, com exceção 
a bentonita Bofe. 

 
O resultado das análises químicas, posteriores às lavagens, revelaram uma pequena 
saída do sódio, sugerindo, assim, uma possível não substituição deste elemento em 
detrimento do cálcio e/ou magnésio, ou seja, após a inserção do sódio (ativação), este 
pode estar competindo com os demais cátions. A influência dos cátions trocáveis pode 
ser melhor observada e os resultados sugerem, também, uma influência mais intensa 
do magnésio no inchamento. 
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