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RESUMO 

A principal aplicação da barita, em tennos mtmdiais, é em lamas de perfuração de poços de petróleo. No Brasil, essa 
também é uma aplicação muito importante, embora superada pelo uso na indústria química. As reservas e a produção 
nacional de barita estão concentradas na Bahia, onde três empresas produzem esse bem mineral. Entre elas, destaca-se 
a Baroid Pigmina, responsável por 70% da produção nacional de barita grau lama. Salvo alguns anos excepcionais, as 
importações e exportações de barita têm sido pouco expressivas. A produção nacional atende à demanda e as reservas 
conhecidas são abundantes e adequadas à manutenção e expansão da produção. Além disso, a capacidade instalada é 
suficiente para atender a considerável expansão no consumo de barita grau lama. 

No Brasil, a bentonita é usada principalmente como aglomerante cm areias de fundição c na pclotização de minério de 
ferro. Na perfuração de poços de petróleo, que também é uma aplicação importante, ela funciona como agente floculante 
e regulador da viscosidade da lama. As maiores reservas de bcntonita estão localizadas na Paraíba. Esse estado também 
é o maior produtor, com uma participação na produção nacional de bentonita beneficiada de 94,2'% em 1999. A produção 
nacional de bentonita não tem sido suficiente para atender ao consumo interno, havendo necessidade de importações. 
No entanto, as reservas conhecidas são plenamente adequadas para atendimento do consumo, tanto para uso geral como 
em lan1as de perfuração. A insuficiência da produção para atender ao consumo interno pode ser atribuída a fatores como 
a insuficiência de capacidade produtiva, disponibilidade do produto no mercado internacional a preços competitivos, 
inadequação de certos materiais para detenninadas aplicações, problemas tecnológicos. 

PALAVRAS-CHAVE: barita, bentonita, perfuração de poços, marcado produtor. 

L INTRODUÇÃO 

Este trabalho faz parte do Projeto Caracterização Tecnológica de Insumos Minenlis para a Perfuração de Poços de 
Petróleo e tem por objetivo avaliar a adequação do mercado produtor nacional de barita e de bentonita às necessidades de 
consumo desses insumos na perfuração de poços de petróleo. 

2. BARITA 

2.1. Definição 

O mineral barita (também denominado baritina) é um sal de bário, com fónnula química simplificada BaS04 . Ela tem 
densidade elevada, com massa específica variando entre 4,3 e 4,6 g/cm3

. Sua dureza é baixa, entre 2,5 e 3,5 na Escala de 
Mohs. 

2.2. Aplicações 

A barita tem larga aplicação na indústria petrolífera, sendo um elemento fundamental na fornmlação das lamas utilizadas 
na perfuração dos poços de petróleo e gás. Essa aplicação decorre de suas propriedades. Além da inércia quünica e da 
alta densidade, é um mineral relativamente abundante, sendo baixos os custos de extração e de beneficiamento. A barita 
também é a principal fonte de bário e de sais de bário, tendo larga aplicação na indústria quünica. 

Em sua aplicação como agente que contribui para o aumento da densidade das lamas de perfuração, a barita pode ser 
substituída pela celestita, hematita e ilmenita, embora nenhuma delas seja um substituto perfeitamente adequado, sendo, 
portanto, muito pequeno o impacto causado por esses substitutos na demanda por barita. 

~10~------------------------------------------------------------------------~~ 



XIX ENTMME- Recife, Pernambuco - 2002. 

2.3. Consumo Setorial 

Em tcnnos mundiais, a principal aplicação da barita ocorre na indústria petrolífera. A barita utilizada na perfuração de 
poços, denominada grau lama, tem uma participação de 80'% na demanda total porbarita. Nos Estados Unidos, a utilização 
da barita com essa finalidade atinge, desde 1975, cerca de 95'% do consumo total. Frcqücntemcnte, quando os preços do 
petróleo c do gús sobem, há um aumento na atividadc de perfuração de poços c, conseqüentemente, no consumo de barita 
(Searls, 2000). Sua aplicação como agente pesado nas lamas de pcrfur.:1ção é particulanncnte importante em poços com 
mais de 2.000 m de profundidade. 

No Brasil também é elevada a participação da barita grau lama no consumo total de barita, chegando na década de 1980 
a 70% desse consumo. No entanto, diferentemente do resto do mundo, a partir de 1994, a indústria química tornou-se 
a maior consumidora de barita, utilizada na produção de sais de búrio . A participação deste segmento atinge 55% do 
consumo total (Véras, 200 I). 

2.4. Utilização nã Perfuração de Poços de Petróleo 

A barita utilizada na perfuração de poços de petróleo tem suas especificações nonna1izadas internacionalmente pelo 
American Pctroleum Institutc (API) c pela Oil Companics ' Materiais Association (OCMA). No Brasil, as especificações 
são determinadas pela Associação Brasileira de Nonnas Técnicas (ABNT) c pela PETROBRAS. 

Muitos fatores , tais como gradiente de pressão dos poços, profundidade, tempo de perfuração, afetam as caracterisücas 
das lamas de perfuração c, conseqüentemente, a quantidade de barita que é utilizada. As especificações da barita grau 
lama exigem granulação fina c homogênca , alta densidade, inércia química, ausência de sais solúveis. O teor mínimo de 
BaSO, deve ser de 92'%, a massa específica de 4,2 g/cm1

, máximo de 250 ppm de sais alcalinos solúveis, até 5% de óxido 
de ferro , granulomctria de 90 a 95'% abaixo de J25 mcsh e viscosidade máxima de 60 ccntipoise (Véras, 200 1). A barita 
também deve ser macia, de modo a não danificar as brocas de perfuração. 

2.5. Reservas 

Confonnc indica a Tabela L as reservas br.:1silciras de barita estão concentradas na Bahia. As reservas dos outros estados, 
além de pequenas, apresentam problemas que inviabilizam seu aproveitamento cconômico. Em Minas Gerais, as reservas 
de Araxá (Complexo Carbonatítico do Barreiro) têm r.:1dioatividadc e baixo teor. As reservas de Goiás e do Paraná são 
pequenas c não têm condições técnicas de aproveitamento (dificuldades de beneficiamento). 

11 



Eliczcr Braz 

Tabela I - Reservas brasileiras de barita 

ESTADOS/ 
QUAN11DADE (t) 

MUNI CiP/OS 
MED!OA 

JNDJC>lD/l JNFUUDA Mmcno Contido(!) 1 cor fY.,) 
TOTAL 51.217 .0 19 10.115.543 l 9.75 39.378.439 457.321.930 
BAHJA 2.517.534 1.670.313 6CJ,3 5 1.674.4 I 9 1.058.M9 
Aramari 550.953 202.774 3ó.80 304.923 -

Camamu 653.599 315.301 48.24 598.407 26.720 
Campo Formoso 549.068 527.105 % .00 - -
Contendas do Sincorá 13 l.ó70 99.045 75.22 37.485 96.154 
lbipitanga 2.804 2.327 82,99 ó48 7.729 
Ibitiara 191.390 164.163 85.77 359.021 513.477 

Itubera 120.482 90.362 75.00 181 .000 73000 
Macaúbas 19.563 17 .4 11 89.00 3 1.919 20.748 

Miguel Ca1mon 144.023 122.117 84.79 98.328 71.169 
Paramirim 3.370 3.487 95.01 13.477 5.418 

Rio do Pires 25.313 18.985 75.00 15.442 l7CJ.596 
Seabra 124.999 107.23ó 85.79 33.7(>9 67.638 
GOlAS 3.590 2.513 70.00 1.220 -
Rianápolis 3.590 2.513 70.00 1.220 -
MINAS GER4!S 48.522.365 8.303.593 17.11 37.570.949 45ó.263.281 

Ara xá 48 .5 16.097 8.297.701 17.10 37.5CJ8.954 456.259.000 

Montalvânia 6.268 5.892 94.00 1.995 4.281 

PARA NA 173.530 139.124 80.17 131.851 -
Bocaiúva do Sul 171.530 137.224 80.00 131.851 -
Carro Azul 2.000 1.900 95.00 - -

" 
'. 

"' l•ont.,;. Anuano MmcJd! B1asdeuo 2000 

2.6. Produção 

Tabela II - Reserva c produção mundial 

País 
Reserva (HP t)(J> Produção (HP t)(2> 

1999(P) 0/o 1998 1999(1>) 0/o(J) 

Brasil 2.185 0.5 Só 49 1.3 
Canadá 15.000 3,0 80 50 1.3 
Cazaquistão ... ... 9 10 OJ 
China 150.000 31,5 3.000 1.500 40.0 

Estados Unidos 60.000 12 ,CJ 476 375 10.0 

França 2.500 0.5 75 50 1.3 
Índia 32.000 6.7 430 250 6.7 

Irã ... ... 180 180 4.8 

Marrocos 11.000 2.3 353 300 8,0 

México 8.500 1.8 162 150 4,0 

Reino Unido 600 0,1 75 50 1.3 
Alemanha 1.500 0,3 120 100 2.7 

Tailândia 15.000 3.2 110 80 .. 2.1 

Turquia 20.000 4,2 130 !50 4.0 

Outros Países 157.815 33 ,3 634 456 12.2 

TOTAL 476.100 100.0 5.890 3.750 100.0 
'. Fonte: Sumano Min<.;ral 2000 

Notas: (!)Reservas m.,;didas mais indicadas lavráveis, em toneladas métri.,;a s; (2) Produção bruta, cm toneladas métricas: ( .. )Não 

disponível ; (p) Dado preliminar; (3) Percentagem da produção cm 1999. 

Em termos mundiais, tanto a reserva brasileira como a produção de barita no País são muito pequenas . A Tabela II acima 
apresenta as reservas mundiais em 1999, e as produções mundiais nos anos de 1998 e 1999. Verifica-se, na tabela citada, a 
ampla predominância da China, tanto em relação à reserva quanto à produção. seguida pelos Estados Unidos c pela Índia. 
Observa-se, ainda, uma acentuada queda na produção de 1998 para 1999, rcllctindo a redução no consumo decorrente da 

queda na atividade de perfuração de poços. 
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No período de 1990 a 2000, a produção nacional de barita bruta teve oscilações consideráveis, atingindo um pico de 
76.835 t em 1992 e um mínimo de 43.737 t cm 1995. A produção de barita beneficiada também acompanhou essas 
oscilações, confonne indica a Tabela III . 

Tabela III- Produção de baríta no período 1990-2000 

ANO BAR/TA BRUTA BAR/TA BENEFICIADA 
1990 64.923 55.576 
1991 50.978 46.784 
1992 72.172 54.490 
1993 75.835 32.068 
1994 45 .235 41.831 
1995 43 .737 30.750 
1996 49.662 39.662 

' 1997 44.755 51.961 
1998 55.977 46.632 
1999 48 .789 44.906 
2000 55.462 53.741 

'. Fonte. Sumano Mmeral 1990-2000 

Embora no irúcio da década de 1980 houvesse na Bahia 28 empresas produtoras de barita, sendo a maioria fornecedora 
da PETROBRAS, atualmcntc apenas três empresas estão cm atividadc nesse Estado: Química Geral do Nordeste (QGN), 
empresa de mineração, moageira e indústria de transfonnação, que destina 90% de sua produção à obtenção de sais de 
bário; Baroid Pigmina Industrial e Comercial Ltda, fornecedora da PETROBRAS c responsável por 70% da produção 
nacional de barita grau lama; Mamoré Mineração c Metalurgia Ltda (Grupo Paranapanema), cuja produção destina-se 
ao mercado de tintas automotivas (Véras, 200 I) . Ocorreu, portanto, considerável concentração no mercado nacional de 
barita grau lama, chegando-se a uma situação próxima do duopólio , com a Baroid do lado da oferta e a PETROBRAS do 
lado da demanda. 

2. 7. Balanço Produção/Consumo 

A Tabela IV contém os dados relativos à produção, importação, exportação c preços da barita para os anos de 1997 a 
1999. Os valores apresentados indicam, nesse período, valores modestos para o comércio exterior, exceto no ano de 
1998, quando as exportações de barita moída foram mais relevantes. Portanto, a produção nacional tem sido adequada 
ao atendimento do conswno nacional, inclusive de barita grau lama. Considerando a década de 1990, apenas no ano de 
1993 houve importações mais elevadas de barita, quando a PETROBRAS importou 1 O. 184 t da Índia e da China (Véras, 
2001 ). 

Quanto à adequação das reservas, a Tabela I mostra que as reservas medidas e indicadas da Bahia eram superiores a 4 
milhões de toneladas em 1999, enquanto a produção anual de barita beneficiada variou, durante a década de 1990, de 30 a 
55 mil toneladas anuais (Tabela III) . Portanto, há abundância desse inswno para atender às necessidades de produção no 
futuro , mesmo que haja aumento considerável na produção. 

Também a capacidade instalada de produção de barita grau lama é adequada. A Baroid Pigmina, que é a principal 
fornecedora de barita para a PETROBRAS e é responsável pelo fornecimento de 70% da barita grau lama produzida no 
País, tem uma capacidade instalada de 36 mil toneladas anuais na moagem (Véras, 2000). Ao rúvel atual de consumo 
de cerca de 22.500 tlano de barita grau lama (45% do consumo total de barita), apenas a capacidade instalada da Baroid 
Pigrrúna seria capaz de atender a considerável aumento do consumo. 
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Tabela IV- Barita: principais estatisticas 

Di se rim inação 1997(r) 1998(r) 1999CP) 

Produção 
Barita bruta (I) 44.755 55.977 48.789 
Barita beneficiada (I) 51.961 46.632 44.906 

Importação Baritina (sulfato de bário natural) (t) 971 804 264 
US$-FOB 414.182 462.420 110.166 

Exportação 
Barita moída (I) 40 6.023 7,5 

US$-FOB 13.677 69 .125 1.623 
Consumo 

Barita beneficiada (t) 52.892 41.404 45.163 
Aparente<1> 

Preços Barita bruta, grau API, d.4,22 , China (US$/t-FOB) 54,00 55,00 57,00 
Médios Posto Marrocos (US$/t-FOB) 48,00 52,00 54,00 

Internacionais 
Barita moída , grau API, Marrocos (US$/t-FOB) (2) 84,00 87,00 90,00 

Preço 
Médio Barita moída, d. 4,24, Macaé, RJ (R$/t-CIF) 175,00 213,00 267 ,00 

Nacional(3l .. 
Fonte: Sumano Mtneral 2000 
Notas : (r) Revisado; (p) Dados preliminares; (I) Produção + Importação- Exportação; (2) Industrial Minerai s, sei , 1999; (3) Baroid 
Pigmina. 

3. BENTONITA 

3.1. Definição 

As bentonitas são argilominerais do grupo da montmori1onita, podendo ocorrer cm duas composições básicas: sódica 
(swel/ing) , que possui a capacidade de expandir de 15 a 20 vezes seu volume original quando cm contato com a água: e 
cálcica, que não se expande naturalmente. 

Como a bentonita que ocorre no Brasil é cálcica, ela passa por um processo denominado de ativação, que consiste na troca 
de cátions de cálcio por sódio, mediante a adição de carbonato de sódio (barrilha). 

3.2. Aplicações 

As principais aplicações da bentonita são como aglomerante de areia de fundição, em lamas de perfuração, na pelotização 
de minério de ferro e como absorvente sanitário para animais de estimação. 

3.3. Consumo Setorial 

No Brasil, a principal aplicação da bentonita é como aglomerante em areias de fundição (45% do consumo total). A 
pelotização de minério de ferro consome 30%; perfuração de poços de petróleo c para captação de água, terra higiênica 
para gatos, indústria química e farmacêutica , e clarificantes utilizam os restantes 25% (Trindade, 2000). Nos Estados 
Unidos, 26% do consumo destinam-se à fundição, 23% são para absorventes sanitários para animais de estimação, 16% 
para pelotização de minério de ferro, e 15% para outros usos (Virta, 2000). 

3.4. Utilização na Perfuração de Poços de Petróleo 

A bentonita é um agente floculante e regulador da viscosidade na lama de perfuração, contribuindo para a limpeza do furo, 
lubrificação e controle da perda de água. 

A bentonita que ocorre na Paraíba apresenta diferentes litotipos, conhecidos localmente como chocolate, bofe, sortido 
e verde escuro 1 Dentre estes, os mais apropriados ao uso nas lamas de perfuração são o chocolate, por apresentar alta 
viscosidade aparente (acima de 30 centipoise) e sortido, por apresentar baixo filtrado (cerca de 15 mi). A PETROBRAS 
exige viscosidade müúma de 16 cp c filtrado máximo de 18 mi. 
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3.5. Reservas 

O Anuário Mineral Brasileiro não faz distinção na apresentação das reservas de bentonüa e de argilas descorantes (Tabela 
V). No entanto, de acordo com o Sumário Mineral 2000, as reservas brasileiras de bentonita totalizavam 39,3 milhões de 
toneladas em 1999, das quais 80% eram reservas medidas. Deste total, 62% ficavam na Paraíba, 28% em São Paulo, c 
10% na Bahia, Minas Gerais e Paraná. 

Tabela V - Reservas brasileiras de bcntonita e argilas descorantes 

E.ST4DOI QUANTIDADE 
Mmúcípio AIEDJDA INDICADA INFt"RJDA 

TOTA L 41.901.544 40.799.800 25.779.500 
BAHIA 3.704.192 
Vitória da Conquista 3.704.192 
MINA S GER4IS 

• > 83.837 102.049 66.750 
Sacramento 83.837 102.049 66.750 
P.-1R4ÍBA 19.332.262 4.674.777 500.427 
Boa Vtsta 11.179.262 4.674.777 500.427 
Cuba ti 8.153.000 
P.4R4 NA 156.110 46.570 
Ponta Grossa 156.110 46.570 
PIA UI 8.561.602 3.425.022 2.098.397 
Guadalupe 8.561.602 3.425.022 2.098.397 
S:40 PA ULO 10.063.541 32.551.382 23.ll3.926 
Pi nda mo nhangaba 1.055.268 29.884.582 23.113.926 
Taubaté 4.652.169 2.666.800 
Tremembé 4.356.104 .. 

l·ontc. Anuan o Mmcral Brastlcno 2000 

A situação das reservas no Município de Boa Vista, Paraíba, em dezembro de 2000 era a seguinte: 

Tabela VI - Reservas de bcntonita no município de Boa Vista (PB) 

SITU4 ÇAO LEGAL! RESERv~4S 

LJTOTIPO Medidas Indicadas Inferidas 
Concessões 

9.707.752 4.410.606 463.977 
de lavra 

Relatórios de 
1.692.933 - -pesquisa aprovados 

Chocolate 400.645 140.943 204.380 
Sortido 46.542 101.826 -

- ' !.! Fonte. DNPM IS Dtstnto 

I Trindade, Maria Hilda P. de A., comunicação escrita . 

A Tabela VI mostra que o total das reservas medidas mais indicadas, para as quais há maior confiabilidade nas estimativas, 
dos tipos chocolate e sortido, que são os mais apropriados ao uso em lamas de perfuração, atinge 689.956 t. Esse valor, no 
entanto, é subestimado. Isso porque somente para algumas das reservas das concessões de lavra e das áreas com relatório 
de pesquisa aprovado há uma discrinúnação dos diferentes tipos de bent01úta que ocorrem. 

3.6. Produção 

A produção de bentonita está concentrada na Paraíba. Em 1999 a Paraíba foi responsável por 94,2% da produção de 
bentonita beneficiada, ficando o restante com o Estado de São Paulo. A Bentonit União Nordeste é a principal empresa 
produtora, com 68,3% da produção beneficiada nacional (Trindade, 2000). Outros produtores importantes são a 
DRESCON (9,3% da produção total), BENTONISA (6,5%) e DOLOMIL (3,7%). A tabela abaixo contém a relação das 
empresas beneficiadoras de bentonita. A PETROBRAS faz licitações entre as empresas produtoras para fornecimento da 
bentonita que utiliza. 
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Tabela VII - Empresas mineradoras de bentonita na Paraíba 

E/v! PRESA 
Bun- Bentonit União Nordeste S/ A 
DRESCON -Produtos de Perfuração 
FULMONT- Argilas Ativadas Ltda<·J 

João Arruda Construção e Mineração 
Lajedo Mineração 

Lajes Mineração 
Mineração Azevedo 
Mineração Bravo 
UBM- União Brasileira de Mineração 

Fonte . Tnndade, M. H. P. A . 
Nota: (*)Em implantação 

LOCAUZAÇJlO 

Boa Vista I PB 
Boa Vista 
Boa Vista 
Boa Vista 
Boa Vista 
Boa Vista 
Boa Vista 
Boa Vista 
Boa Vista 

Tabela VIII- Empresas beneficiadoras de benton.ita na Paraíba 

EMPRESA LOCIL!ZAÇ./TO 
BENTO NISA- Bentonita do Nordeste S/ A Boa Vista I PB 
BUN- Bentonit União Nordeste S/ A Boa Vista c Campina Grande!PB 
DOLOMIL- Dolomita Minérios Ltda Campina Grande 
DRESCON S/ A- Produtos de Perfuração Boa Vista 
EBM- Empresa Beneficiadora de Minérios Ltda Pocinhos I PB 
MIBRA Minérios Ltda Focinhos 
NERCON Boa Vista 
PEGNOR- Pegmatitos do Nordeste Ltda Soledade I PB 
MPL- Mineração Pedra Lavrada Ltda Soledadc 

Fonte: Tnndade, M. H. P. A. 

As tabelas acima indicam que toda a produção da Paraíba ocorre no município de Boa Vista, enquanto o beneficiamento é 
feito nos municípios de Boa Vista , Campina Grande, Focinhos c Soledadc. Apenas duas empresas, a BUN e a DESCON, 
são integradas verticalmente, atuando na mineração e no beneficiamento. A UBM c a MPL fazem parte do mesmo grupo. 
As demais empresas beneficiadoras compram o minério de mineradoras independentes. 

3.7. Balanço Produção/Consumo 

A produção de bentonita in natura teve aumento muito acentuado no período de 1997 a 1999, alcançando neste ano 
quase 300.000 t. A produção de bentonita beneficiada teve comportamento oscilante nesse período, mas também cresceu, 
chegando a 274,6 mil toneladas em 1999 (Tabela IX). As importações chegaram a 66,9 mil toneladas nesse ano c também 
mostraram crescimento. As exportações foram irrelevantes. 

Verifica-se que a produção nacional não tem sido suficiente para atender ao consumo. No entanto, as estatísticas 
mostradas na Tabela IX incluem, nas importações, além de bentonita e de bentonita ativada, também terras descorantes. 
Assim, desconsiderando as terras descorantes, as importações de bentonita em 1999 caem para 53.900 t, o que reduz 
acentuadamente a necessidade de importação (Trindade, 2000). 

Para uma produção de 300.000 t anuais, e considerando apenas as reservas de Boa Vista, na Paraíba (medidas e 
indicadas), há disponibilidade para atendimento desse nível de produção, sem importações, por mais fie 50 anos2 Se 
forem incluídas as demais reservas, concluí-se que há abundância de bentonita para atendimento do consumo nacional. A 
existência de importações resulta de fatores como insuficiência de capacidade produtiva, disponibilidade do produto no 
mercado internacional a preços competitivos, inadequação de certos materiais para detenninadas aplicações, problemas 
tecnológicos. 

Para a bentonita utili zada em lama de perfuração, que tem especificações rigorosas, o nível de compras da PETROBRAS, 
de cerca de 10.000 t/ano, pode ser atendido pelas reservas dos tipos chocolate e sortido durante 69 anos (Reservas medidas 
e indicadas de 690 mil toneladas, Tabela VI) . 
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Tabela IX- Bcrllonita: principais estatísticas 

I J /?/.\'( 'f ?1:1 I I N !C TO 19!)7(r) 199Si'l 1999(p) 

ln Natura (I) I 06.592 264.3()] 296.48() 

Produção Beneficiada (I) 2:10.000 220.000 274 .623 
Comcrcializada\1l (I) 154.855 195.006 

lmpor\aç;1o 
Bmla/Bcneficiada (I) 35.889 52.402 66 .898 

(US$-FOB) 8.513.288 8. 150.017 lU64.402 

E:-;portaç;1o 
Bruta/Beneficiada (t) 140 357 178 

(US$-FOB) 6] 868 5] 88] 49(><)1 

Consumo Aparente\:' Beneficiada (t) 265 .749 272047 314J41 

Preços ln Natura (R$/t) 8.00 8.00 8.00 

Médios Beneficiada (R$/t) 100.00 100.00 100.00 
l·ontc . SumaiiO Minciai2000 
Notas: (r) Revisado: (p) !'reli minar: ( I) !1. dill:rr.:nr;a entre :1 quantidade bcndkiada c a comerei:di 1.ad a deve- se ao fat o de que. após o 
bendiciamento. a be.Í1t onita perde cr:rca de :25" ,, de LIInidade : (2) l'rodu~,:ilo I lmporta~,:ilo J·:xportaçilo . 

4.CONCLlJSÃO 

A principal aplicação da barita. em termos mundiais. é em lamas de perfuraç;1o de poços de petróleo No Brasil. essa 
também é uma aplicação muito importante. embora superada pelo uso na indústria química. As rcse1vas c a produção 
nacional de barita estão concentradas na Bahia. onde três empresas produzem esse bem mineral. Entre elas. destaca-se 
a Baroicl Pigmina. rcsponsúvcl por 70'X, ela procluç;1o nacioml de barita grau lama. Salvo alguns anos c:-;ccpcionais. as 
importações c C.\pür\açõcs ele barita têm sido pouco C.\prcssivas. A produç<1o nacional atende à demanda c as reservas 
conhecidas são abundantes c adequadas ;) manutenção c C.\pansi'ío ela procluç:'lo. Além disso. a capacidade instalada é 
suficiente para atender a considcrúvcl e.\pans<1o no consumo ele barita grau lama. 

No Brasil. a bcntonita é usada princip:llmcntc como aglomerante cm areias ele funcliç;1o c na pcloti;.ação de minério ele 
ferro. Na perfuração ele poços de petróleo. que também é uma aplicaç;1o importante. ela funciona como agente floculantc 
c regulador da viscosidade da lama. As maiores reservas de bcntonita estão local izaclas na Paraíba . Esse estado também 
é o maior produtor. com uma participação na produção nacional de bcntonita beneficiada ele 94.2% cm 1999. A produção 
nacional ele bentonita não tem sido suficiente para atender ao consumo interno. havendo necessidade de importações . 
No entanto. as rescr;as conhecidas são plenamente adequadas para atendimento do consumo. tanto para uso geral como 
cm lamas de pcrfmação. A insuficiência da produção para atender ao consumo interno pode ser atribuída a fatores como 
a insuficiência ele capacidade produti\'a. disponibilidade do produto no mercado internacional a preços competitivos. 
inadcquaç;'ío ele certos materiais para determinadas aplicações. problemas tecnológicos. 

2 Desconsiderando as perdas. 
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