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RESUMO 

A caracterização de um material exige um estudo minucioso da sua natureza e espaço. A natureza do sólido diz respeito 
às espécies químicas que o compõem. O espaço dos sólidos trata de sua repartição granular, ou seja, do número de 
subpopulações granulométricas do qual o sólido é composto. É mais fácil e prático fazer uma análise global da amostra 
o que já dá um indício de suas propriedades. Contudo, as propriedades globais advêm da soma das propriedades das 
subpopulações individuais. O estudo detalhado de cada subpopulação pode permitir o isolamento de uma ou mais 
propriedades de interesse. 

A deconvolução permite detalhar uma análise granulométrica e descobrir as subpopulações que compõem uma dada 
amostra. Este trabalho faz parte da caracterização de um calcário dolomítico empregado para dessulfuração do carvão. 
Utilizou-se o software ''peaksolve" para a determinação das subpopulações que constituem este material. Este programa 
permite mudar vários parâmetros como simetria, número, tipo (log-normal, por exemplo), largura, altura e centro das 
curvas. O programa dá sugestões de picos que podem passar posteriormente por uma etapa de ajuste de curvas seguindo 
uma margem de erro e número de iterações predefinido pelo usuário. Quando o ajuste de curvas gera uma curva que 
coincide com a original, então a deconvolução pode ser aceita. Assim, o programa permite determinar o modo de cada 
subpopulação e sua participação na amostra em função da área que ocupa no gráfico. Neste caso, o calcário analisado é 
composto por 4 subpopulações cuja participação e modo são respectivamente de 43,6% e 2,92 11m; 38,5% e I 5,65 11m; 
17,5% e 30,07 11m; 0,37% e 83,9 11m. É claro que cada subpopulação necessita um estudo das espécies mineralógicas que 

as compõem, mas o estudo da natureza é outra etapa da caracterização posterior a esta. 
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1. INTRODUÇÃO 

A deconvolução é uma metodologia permite obter um detalhamento maior de uma dada informação, ou seja, decomposição 
de dados globais em subconjuntos ou grupos menores de informações. Esta técnica é muita empregada para interpretação 
de dados sísmicos (Braga, 1997; Carvalho, 1997; Gasparotti, 1998; Kolinysq, 1998; Leite e Rocha, 2000). Também é 
uma técnica empregada para avaliações petrofisicas de perfis de poços (Andrade, 1998; Guerra, 1998). Uma aplicação 
interessante é decomposição de uma análise granulométrica, isto é a determinação das subpopulações granulométricas 
que constituem a amostra global. Garcia ( 1999) utilizou para esta finalidade o software peaksolve para deconvoluir 
amostras de cimentos com sucesso. Bordeaux (2002) também fez este tipo de tratamento com amostras de farinha de trigo 
para compreender a influência do tipo de moagem sobre as subpopulações geradas. Andréani (2002) também utilizou 
o mesmo recurso para análise de minerais modelos como o calcário, caulim, carvão e cinzas. Andréani et ai. (2002a,b) 
também falam sobre a importância da decomposição-reconstrução de populações granulométricas através da modelagem 
matemática. 

Portanto, é possível utilizar a deconvolução para determinar as subpopulações granulares constituintes de uma amostra 
qualquer. O objetivo maior é, além de distinguir estas subpopulações, compreender seu grau de influência sobre a amostra 
global. Isto é, as propriedades globais resultam da soma das propriedades de cada subpopulação. Tão logo determinadas, 
as subpopulações devem ser isoladas e estudadas separadamente no que diz respeito às suas propriedades fisico-químicas, 
mineralógicas e mesmo morfológicas. Como exemplo de estudo, Adamiec (I 998) estudou a morfologia de subpopulações 
de cinzas volantes. Não se observou uma composição morfológica homogênea para as diferentes classes granulares 
encontradas. Não obstante, a reconstrução morfológica a partir destas subpopulações mostrou uma boa concordância com 
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a amostra global. Assim, se determinado tipo de partículas é preferido em função de sua morfologia, como cenosferas, é 
possível isolar a(s) população(ões) que concentram esta característica. 

Assim, neste trabalho se apresenta apenas uma parte deste "quebra-cabeça" de caracterização. Isto é, neste caso, também 
se empregou o software peaksolve para o tratamento de uma curva granulométrica de um calcário dolomítico a fim de 
determinar suas subpopulações. 

As rochas sedimentares carbonáticas (calcários e dolomitos) são, provavelmente, a matéria-prima mais utilizada na 
indústria (Brandão e Schobbenhaus, 1997). O termo "calcário" é empregado para qualquer rocha que contenha mais de 
50% de carbonato de cálcio ou de cálcio e magnésio (Ramgrab et ai. in Holz e De Ros, 2000). 

As aplicações dependem das propriedades físico-químicas dos calcários. Mas os maiores empregos dão-se na indústria de 
cimento, na agricultura, para produção de ração e na produção de cal. Aliás, a cal é utilizada como matéria-prima de vários 
processos assim como solvente, absorvente, hidrolisante, aglomerante, desidratante, causticante, lubrificante, ftoculante, 
neutralizante, etc. 

O emprego dos calcários brasileiros para dessulfuração do carvão tem sido estudado por vários pesquisadores. Já se 
comprovou que nossos calcários, dolomíticos ou calcíticos, podem ser utilizados para esta finalidade com bons resultados. 
O uso de calcário na dessulfuração é um dos métodos mais baratos tendo em vista a abundância e o baixo custo deste 
material. O calcário relatado neste artigo foi empregado como agente dessulfurante do carvão da mina de Candiota. 

As reservas Brasileiras de calcário, medidas e totais, são da ordem de 39,7 e de 81,2 bilhões de toneladas respectivamente 
(Brandão e Schobbenhaus, 1997). Já as reservas de dolomito, medidas e totais, são de I ,3 e 2,1 bilhões de tonell}das 
respectivamente. Estes dados provêm de relatórios aprovados pelo DNPM. Na realidade as reservas geológicas são 
centenas de vezes maiores conforme estimativas de mapeamentos já realizados. 

As reservas para indústria de cimento são amplamente distribuídas no país e ultrapassam 15 bilhões de toneladas, o que 
permite instalações e ampliações de novas fábricas. O mesmo pode ser dito para indústria de cal, já que as reservas de 
calcário para esta finalidade alcançam 8 bilhões de toneladas. 

Entretanto, todos materiais devem passar por uma etapa de caracterização antes de sua aplicação. Os calcários utilizados 
para dessulfuração do carvão acabam por enriquecer as cinzas em calcário e enxofre. Para uma melhor compreensão deste 
novo tipo de cinzas, sulfatadas, é necessário uma investigação dos materiais que as originaram. 

Normalmente, assume-se que o diâmetro médio representa bem uma análise granulométrica. Contudo, esta é uma visão 
bastante simplista da caracterização granulométrica de um material. Por esta razão, neste trabalho é importante que 
fiquem claros os conceitos de natureza e espaço dos sólidos em questão. A natureza do sólido trata da composição deste, 
do número de espécies químicas que o compõem. O espaço dos sólidos diz respeito a sua repartição granular, ou seja, ao 
número de subpopulações granulométricas do qual o sólido é composto. 

Logo, a natureza de um sólido, antes de sofrer qualquer tratamento, é definida por espécies químicas como o CaO, 
Si0

2
, Alp

3
, Hp, etc. O mineral original ou tratado (calcinação, britagem, moagem) se reparte no espaço e passa a 

ser constituído por várias subpopulações granulométricas. Um tratamento térmico pode induzir a uma modificação da 
proporção das subpopulações devido a fenômenos como a decrepitação, fragmentação ou sinterização. Em ambos casos, 
redução granulométrica ou aglomeração, deve-se considerar a natureza das espécies que compõem cada subpopulação. 

A aplicação final pretendida para o presente calcário foi a dessulfuração dos gases advindos da combustão do carvão. 
Entretanto, em cada etapa do emprego de materiais tias como cominuição e tratamento térmico, seja do calcário ou carvão, 
é preciso considerar a natureza e o espaço de sólidos resultantes das ações exercidas sobre estes. Ademais, é necessário ter 
em conta que a natureza e o espaço dos sólidos de um dado material se relacionam ao seu potencial reológico, químico e 
dimensional. Este tipo de estudo permite compreender a complexidade de um dado material. 

O objetivo, neste caso, foi um estudo da repartição granular de um sólido, neste caso um calcário dolomítico. Assim, a 
granulometria da amostra foi determinada através de um granulômetro a laser e, posteriormente, os dados obtidos foram 
tratados a fim de identificar suas subpopulações constituintes da curva global. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O calcário dolomítico foi cedido pela empresa Unicallocalizada no município de Pantano Grande (RS). 

Para análise granulométrica foi empregado um granulômetro a laser, marca Coulter, modelo LS230. Os experimentos 
foram feitos em via úmida sendo que a representação gráfica pode ser expressa em volume e em distribuição diferencial. 
Os resultados são apresentados em diâmetros de esfera equivalente. A faixa de medição convencional do equipamento 
oscila entre 0,3 J.!m e 2 mm. A análise exige a ftuidização da amostra a fim de obter um escoamento laminar de fonna 
que apresente uma extinção do raio laser suficiente. Foi necessário determinar um protocolo experimental composto por 
parâmetros como: escolha do líquido portador, velocidade da bomba, aplicação de ultra-som por um tempo e potência 
determinados, tempo de espera antes da análise e duração da mesma. No presente estudo, as análises foram efetuadas sob 
ultra-som, durante a carga da amostra e antes da medida, sendo o etanol o líquido portador. Os tempos de ultra-som e de 
análise foram de 180 e 30 segundos respectivamente.O ultra-som pode ser empregado com uma intensidade que varia de 
O a I O. Constatou-se que a intensidade 4 era suficiente para desagregar as partículas. Em todos testes, a potência da bomba 
em uso foi de 30% de sua capacidade. 

O programa utilizado para deconvolução-convolução, peaksolve, permite a partir dos dados da análise granulométrica 
uma busca automática ou manual das subpopulações granulométricas constituintes da amostra global. O aspecto da curva 
granulométrica pode dar uma idéia do número de subpopulações em questão. Assim, ao utilizar a busca automática 
é possível "sugerir" o número de picos máximo, o tipo de curva (Log-normal, Gaussiana, etc.) e margem de erro. 
Ao processar as informações sugeridas o software gera os picos das subpopulações, que não estão necessariamente 
devidamente ajustados, e uma curva "resíduo" a qual deve ser minimizada. Logo, é possível interferir, fixar ou não, com 
a largura, altura e simetria dos picos a fim de reduzir o resíduo. Para verificar a confiabilidade dos resultados obtidos o 
programa pode fazer um ajuste de curvas onde os picos encontrados são utilizados para reconstruir (ou convoluir) uma 
nova curva global. Normalmente, a curva reconstruída e a original não se sobrepõem perfeitamente. Assim, o programa 
permite a realização de um novo ajuste cujo número máximo de iterações e margem de erro podem ser pré-determinados. 
Finalmente, feito o ajuste, as curvas, reconstruída e original, devem se ajustar perfeitamente e os picos gerados também 
são devidamente corrigidos. No presente caso, se constataram bons resultados tendo assumido todos picos como log
normais. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste item do artigo se propõe a discussão da análise granulométrica e deconvolução da amostra. 

3.1. Análise Granulométrica 

A figura a seguir apresenta a distribuição granulométrica da amostra obtida com o granulômetro a laser. Percebe-se que a 
curva !'Ião é monomodal sendo constituída por várias subpopulações. 

Em seguida, com o auxílio do software peaksolve, a deconvolução foi efetuada sendo assumido a existência de 4 
subpopulações com distribuição log-normal. A figura 2 mostra os resultados obtidos onde se verificou 3 populações 
predominantes e I insignificante. Nesta figura se ilustra também uma curva convoluída a partir das 4 subpopulações. 

A concordância da curva reconstruída com a original indica que a deconvolução foi bem sucedida. Assim, a curva 
original e a reconstruída foram sobrepostas, como mostra a figura abaixo. Observa-se, na figura 3, que houve uma boa 
concordância entre as curvas o que ratifica deconvolução efctuada. 

A deconvolução é uma ferramenta muito interessante para a caracterização dos materiais. Após a determinzção das 
populações que integram a amostra global é interessante estudar as propriedades individuais de cada população. Isto 
permitirá estimar sua contribuição inserida na população global. Ou seja, este estudo é apenas uma etapa qm.: precede a 
caracterização química, mineralógica e física de cada população. A influência das populações individuais sobre a amostra 
global, no que diz respeito às propriedades, não é necessariamente proporcional à sua participação mássica. 

Assim, uma subpopulação menos representativa pode apresentar, por exemplo, uma reatividade mais relevante. 
Outra subpopulação pode concentrar uma característica mais adequada para outra finalidade. Desta forma, além da 
caracterização em si é possível agregar valor a um dado material em função do isolamento de determinadas propriedades 

concentradas em umas ou mais de suas subpopulações. 
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Figura 1 -Análise granulométrica da amostra. 
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Figura 2 - Deconvolução-convolução da amostra a partir da curva granulométrica original. 
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Figura 3 - Sobreposição da curva original e a da reconstruída em função das subpopulações encontradas. 

4. CONCLUSÕES 

A deconvolução é uma metodologia que pode melhorar muito a qualidade de um trabalho de caracterização de materiais. O 
diâmetro médio de uma amostra é um meio muito simplificado de definir a granulometria de uma amostra. A deconvolução 
permite esmiuçar mais profundamente uma dada distribuição granulométrica e é uma etapa que deve, preferencialmente, 
preceder a caracterização tisica, química e mineralógica dos materiais. A combinação destes elemmtos ajuda a valorizar 
ou explorar melhor os potenciais de um material. 
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Assim, o desenvolvimento deste tipo de trabalho prevê, em uma segunda etapa, o isolamento das subpopulações 
granu1ométricas e o seu estudo físico-químico e mineralógico individual a fim de melhor aproveitar suas propriedades. 

Neste caso em particular, como o calcário em questão é utilizado para combustão com carvão a 850 oc se pretende, em 
trabalhos futuros, estudar o comportamento das subpopulações em função da calcinação. A calcinação é acompanhada 
de fenômenos concorrentes que contribuem para o aumento e redução da granulometria, sinterização e decrepitação. 
Dependendo do sistema de combustão, outros fenômenos de fragmentação podem se desenvolver como, por exemplo, 
a decomposição ou o atrito. A amostra de calcário estudada faz parte de um projeto mais amplo cujo objetivo é a 
caracterização e agregação de valor a cinzas sulfatadas obtidas a partir da combustão destes materiais. Assim sendo, 
estudos similares estão sendo desenvolvidos com o carvão, um calcário calcítico e caulim. 
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