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O ohjctin1 deste arti go c dilcrcnci:u· :1s bacias l~llllladoras dos ear\'\1es alra\'és do espectro de rdkctância. E~1e, sen
do um dos parúmct..rus qualitativos possui par1icutuidadcs ll sicas c matemáticas. E, para corTclacion;un1os este pa
r;lmctro com as oper;1çües mineiras como um todo, l;IZ-sc ncccss:'nio substituir a rcllcctância por uma abordagem 
CSJK'Ctral, derivada das metodologias utilizadas na indúst1ia de pigmentos c tintas. 
/\tualmcntc, os modelos llsicos derivados das indúst1ias de tintas c de pigmentos n1lo s1lo satislàtórios para dctcJmi
nados bens minerais, sendo nL-ccssfnio (\ dcscm·olvirncnto de conceitos c procedimentos para mcJir c estudar a rc
lkctância destes hcns minerais com suas impurezas ou suas simples misturas. 
O cardo mineral, onde elementos com dikrmtcs csvcctms de rdlcctância s1lo tratados, possibilita o uso das cores 
como um irnport:mtc parâmetro para caractc1·i;ar os di!Crmtcs produto~. bto pode ser possível com o uso do espectro 
de rc lkctüncia para predizer o conteúdo mineral cm cm-võcs, pm·a estimar a qualidade e na obtcnç1lo de indicadores 
pm·a di tercnciar as bacias l(lmladoras dc~tc bem mineral. 
/\ metodologia empregada para atingir este ohjcti\'o f(Ji: cominuiç1lo c pcncir;uncnto dos carvões mtrc as lài"as RO c 
40 !-1!11, C\lnlecç1lo de pastilhas c das SCÇl"ics polidas, utilizaç1lo do cspcctrofótômctro (radiómetro) do tipo Spcctroscan 
1'1\ Cí50 pm·a obtcnç1lo dos cs1Jcctros, de um microscópio ótico de luz rcllctida c da teoria de Kubclka-Munk. 

Pala,·ras-cha,·c: cm-v1lo - rdlcctância - cor - bacias 
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INTRODUÇÃO 

/\s jazidas cm·boníl\.:ras do du Rio Grande do Sul ocorTcm, litostrat igralícamcntc, na Fonnaçãu Rio 13onito, 

Grupo Gu:m1ú, Supcrgmpo Tubarão (Schncidcr e/ a/. 1974) Com base nos estudos de pdrogralia do c;u·\·ão c da 

estratigrafia de scqüências /\ h ·cs & J\dc ( 1996 ), considcr;un que os CaJYõcs da ja/.ida de C mdiota fix:un depositados 

cm um sistema laguna-bmTcira. i\ ;múlise palcoambicntal dcposicional dos c;u,·õcs d;rs .i:v.idas do I .cão, l'ànt;mo 

Grande, !rui, Capané c São Scpé, pcm1itc a idcntiJícação de um sistema 11úvio-dcltaico, associado a um sistema de 

hmTcira litorfmca .(Lopes, 1990). 

i\ nli:-;a de sedimentos gomlufmicos na qual a ja/.ida de Clll\'ãO de S;mta Cat<u·ina cstú situada na grande 

depressão peril(;rica da mm·gcm oriental da Bacia do Pm·m1á c é li.mnada, de um lado, pelo l ~seudo Cristalino (a leste) 

c, de nutro, pelo Planalto Basáltico da Scm1 Geral. 1\ camada Barm Branco é a mais importante cconomicammtc, a 

mais estudada c a mais unil(m11cmcntc distribuída, constituindo numa rcl\.:rência cstratigrúlica. Estruturahncntc 

comporta-se como uma monoclinal com suave mergulho regional de I" para WSW c, também, apresenta 

intensmncntc cortada por ürlhas, com mergulhos de até 15° Na porção norte da bacia esta camada ocorTc cm cotas de 

até 400 m acima do nível do mar, cnqwmto ao sul cm cotas de até 350 m. De uma modo geral são carn1cs com 

bai:-;os tcor~,;s de cinza. 

Em essência este tipo de canrão pode ser designado como cm-vão opaco listrado apresentando rncgú:-1mros c 

micrósporos cm grande quantidade c com mais Jl·cqüência que as outras c;m1adas de c;uTão, indicando que 

provavelmente 01ig.inou-sc mais distante da margem da bacia que as demais. Em resumo, tratmn-sc de carvões com 

alto teor cm volútcis c um bai:..;o teor de Vitrinita c Liptinita (I ~:-;inita) , o que não lhes proporcionmn elevadas 

propriedades coqueificantcs. 

1\ c:m1ada Bonito comporia-se como uma monoclinal com dirL'Ção N70''W, mergulhando cm I'' para SW. 1\ 

avaliação desses can'õcs com base nas :múlises lisicas c químicas tem alto tox de cin/11, hai:..;o rcndimmto 

metalúrgico, teor de cn:-;o!l·c variável c alto teor cm matéria volútil, conli.mnc Bor1olun.i e1 o/. (197S), embora sua 

relação carvão mctalúrgico/carYão \'apor é de apL1las 3 ,0 . Esta cm11ada é rnuito rica cm minerais, especialmente pirita 

presente, não apL11as como nódulos, mas t;unbém sob a forma de g.lúbulos na Trimacerita, indicando um :m1biente 

fórtcmcntc redutor na época de sua deposição. Esta cmnada se !i.Jmmu numa bacia subaquútica com tendência para 

fúcics sapropélica, devido a presença de algas que são org;misrnos que vivem cm águas abertas. 

1\tualmcntc, os modelos físicos deri vados das indústrias de tintas c de pigmentos não são satisllrtórios para 

dctcnninados bens minerais, sendo ncccssúrio o desenvolvimento de conceitos c proccdimL11tos para medir c cstud:u· 

a rc11cetància destes bens minerais com suas impurezas ou suas simples misturas. 

O Clll\'ão mineral, onde elementos com di!Crcntcs espectros de rdlcctância são tratados, possibilita o uso 

d;t-; cores como um importante parâmetro para caractcri/11r os ditl-1·entcs produtos. Isto pode ser possi\·cl com o uso 

do espectro de rdlcctância para prcdizL,- o conteúdo mineral cm carYõcs, para estimar a qualidade c na obtenção de 

indicadores para di!Crcncim· as bacias Ü)nnadoras deste bem mineraL O modelo matcmútico que possibilitou a dil\;

rcnciação das bacias fi.mnadoras dos cm\'Õcs sulbrasilciros ti.1i o rmxlclo Kuhclka-Munk, ou modelo dc dois 11u:-;os, 

conli.mnc Kuhclka ( 1948). Sendo ncccss{uios seguintes parâmetros: ( I) a superlicic medida se comporta como um 

''difusor J1L1·fcito' ', não havendo brilho; (2) as par1ículas que compõem a camada são distribuídas alcatori :uncntc c :->ão 

pequenas cm relação ú espessura da camada; (3) a supcrlicic é iluminada pnr 1\.:i:..;cs cm padrão dili.rso (raios de lu/. se 
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chocando com a supcrlicil: cm todos os fmgulos de incidência);(4) não hú alteração de ordem tisica ou química dos 

pigmentos que cnmplícm a camada, depois de postos cm contato. A tco1ia K-M mostra que a energia relklida pela 

supL1-1lcic medida, na rcgii1o do \·isí\·el (de 360 a 780 nm) c, por conseguintl:, sua cor Sl:rú ~::-.:plicada pdn relação que 

segue: 

K (1 R )2 

F(R ) =-= ~ 
~ S 2R~ 

onde, 

R~ = é a rclkctância do meio; 

K = é o codicicntc de absorção; 

S =é o codicicnte de difusão. 

OBJETIVO 

O presente trabalho 1L111 como objctin1 o uso do espectro de rl:llcctância para distinguir as bacias fonnndo

ras dos cm.-õcs sul brasileiros, possibilit:mdo a obtenção de wn resultado rúpido c de lãcil manuseio. 

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Serão utili/;Klos neste projeto os seguintes carvões (ROM), rckrcntcs as Bacia;;; C::u-bonílc1·as do Rio Grande 

do Sul \.: de S::u1ta Cat~u-ina , provenientes das Minas de Candiota-RS camadas lnfCJior c Supc1ior, de Rccrcio-RS 

(camada Riocell S 12) c da I ~spcrança-SC (camadas Bmm 13r~mco c Bonito), pertencentes as Companhias 

Riogr<mtknse de Mincraçi.io, a Copclmi MinCJ·açi.io S//\ c da Companhia Carbonílc1·a Metropolitlma, 

respectivamente. Cada uma destas camadas coJTrcspondc a seguinte simbologia: 

;..... Candiota Camada Inferior= CRMI : 

);.- Candiota Camada Supc1ior = CRMS ; 

)..- Copdmi Camada Rioccll S 12 = COI'I : LMI : 

)..- Metropolitana C;m1~1da 13mTO 13r~mw = C I 313 ; 

).- Metropolitana Cm1wda Bonito = CBO ; 

A metodologia empregada neste estudo compreende nas seguintes etapas: 

)..- I ~stcs ma1L1iais form11 divididos cm duas fraQ-1es granuloméuica com as peneiras de 25,4 mm: 12,7 mm 

c 0 ,5 mm, obtendo quatro Ji·aQ-1cs, mas apenas duas si.io de interesse neste estudo, os intcrvalns -25,4 

mm+ 12,7 mm c - 12,7 mm +{),5 mm. 

).- Ensaios de afunda-llutua com densidades de 1,3 a 2,4 g/cm3
, com intCJ-valos de 0,1 g/cm3 Os líquidos 

usados para que ocoJTa esta divisi.io fonm1: pcrcloroctilmo (dmsidades I ,8), o hromofónnio (dmsidadc 

2,8) c :-.:ilol (densidade 0,7)~ 

);- As ;unnstras li.Jrm11 cominuídas CJll um moinho planct{uio de bolas de aço da mm·ca 13all-Mill Rctsch 

SI 000, classJIÍcadas entre as peneiras de 80 c 40 J.lm c analisadas pelo granulômctro a laser do tipo 

Cnulticr LS I 00 
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~ Estes intervalos, obtidos após o pcnciramcnto, foram comprimidos de duns maneiras : primeiro, manu

nlmc:ntc cm wn anel de PVC de 40 mm de diâmetro ; a outra maneira, utilizando uma prensa hidníulica 

da marca Sodemi, onde foram comprimidos a 2,5 toneladas. 

~ Utilb.ação do cspccLrômetro, do tipo Spcctrnscan PR650, para a obK'11ção dos espectros, sendo que as 

amostras foram colocadas a uma distância de 50 cm do aparelho, onde foi realb..ada uma mcd.ida com 

I O ciclos cm cada amostra A faixa escolhida foi de 430 a 680 nm do espectro de reflectância, devido 

estar dentro da luz visível que compreende o intervalo de 380 a 780 nm. 

~ Estes resultados serão inseridos no moddo matemático de Kubelca-Munk devido a sua capacidade de 

comparar os procedimentos colorimétricos das amostras com a mesma faixa granulométrica. 

Antes de ocorrer às medições pelo espectrômetro, foi definido a granulometria entre 80 a 40 ~ devido à 

homogeneidade de grãos c, também, pela variedade de composição existente no carvão. O material foi cominuido 

num moinho planetário de ~-feras de aço inox e, posteriormente, foi peneirado a úmido. Através do granulômetro a 

laser há possibilidade de fornecer a eficiência do peneiramcnto, como também o tamanho médio, o DSO da faixa 

granulométrica de interesse. Os trabalhos concentraram-se nas medições no espcctrômctro PR 650 c nos dois tipos de 

pastilhas, a prensada manualmente e através da prensa hidráulica. 

RESULTADOS 

Os espectros obtidos através das pastilhas prensadas manualmente e a 2.5 toneladas apresentaram diferenças 

de reflecti"idade e um certo paralelismo entre elas, como mostra a Fig. O I. Podendo-se dizer que a refletividade da 

amostra pn.'!lsada manualmente (denominada de pó) é menor devido aos espaços vazios entre os grãos de minerais 

componentes do carvão. Enquanto que na outra a rcfletivtdade é maior e, devido a maior compactação das pastilhas, 

resultando em pouco ou nenhum espaço vazios entre os componentes desse matetial. 
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Fig. 01: Correlação entre a.;;; curvas espectrais prensadas manualmente (pó) e por hidráulica (prensa) no intervalo 

granulométrico (-25.4 +12.7 mm). 
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Nota-se que há duas leves inclinaçõe~. uma entre as faLxas de 430 a 530 mn c a outra de 540 a 680 nm. Com 

base nestes dados, calculou-se o coeficiente de inclinação de todos os espectros nestas duas faixas, confonnc figuras 
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Fig. 02: Nota-se uma possível diferenciação dos depósitos de carvões a partir da densidade 2,0. 
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Fig. 03: Verifica-se uma distinção entre os diferentes tipos de carvão. 

1\.s figuras 02 c 03 não foram elucidativas para diferenciar as bacias, em vista disso, foi utilizado o modelo 

matemáuco de Kubclka-Munk e tendo como expressão simplificada a função de reflect.ância F(R). 
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F(R...) = K = (l-R,..)2 
s 2R.., 

onde, "K" é o coeficiente de absorção, "S" é o cocfictcntc de c..<;palhamento do meio c ''R.." é a retlectância do meio. 

Através d~te modelo pode-se notar, contonne as figuras 04 e 05, que há um comportamento difercnctado 

das bacias, onde ocorreram as fonnações dos carvões c::;tudadas 
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Fig. 0~: Venftca-sc que há três grupos distmtos a partir da densidade 1 ,9. 
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Fig. 05: A partir da densidade l ,9 distinguem-SI! três diferentes bacias fom1adoras dos carvões estudados. 
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CONCLUSÕES 

1\ utili /~1ç iiu dtl modelo mall:mítico de Kuhclka-Munk possibilitou a dili.:rcnciaçiio das bacias formadoras 

dllS c~u-n\cs estudados, como se pode Yenlicm· ah~nvr 

No intciYalo entre --f_)() a 530 nm, nota-se que: 

a. As cam;Klas 13aiTO 13raneo c 13onito, de Santa Cat;uina, têm um compor1amcntn dilcrcnciado 

das outras três camadas. que siilr as de Cimdiota Infc1ior c Superior c da Copc!mi, onde hú 

grande qu ;mtidadc de matéria orgânica nas densidades bai:-;as ( I ,3 a I ,7). E a pa11ir da dcnsi

d:Kk I ,'J uma alta quantidade de matc1ial inorg;-mico; 

b. Nas densidades altas. acinw de I X verilica-se que hú três grupos distintos, SL'ndo que na pm1c 

infcnor. sãn ns Gu·vões compostos pelas camadas I 3aiTo hrm1eo c Bonito; na pm1e supL·rior, os 

cuYões li. nmados pelas camadas Cmdiota lnkrior c Superior c no centro, a camada Copclmi; 

c. Os cmYõcs do R in Grande do Sul apresentam poucas v:u·iay.ics L111 suas curvas, sendo que elas 

estão quase na horimnta1 , onde elas sugerem uma qum1tidadc similar de material orgúnico c 

morgfm1co. 

2. No int<.:JYa1o entre 540 a óHO nm, nota-se que: 

a. llú uma grande difcrcnça entre os carvões 13mTo Branco c Bonito, isto deve-se as suas compo

sições rnacer;ílica c minL1·alógica; 

h. As curvas dos canú;s do Rio Cirande do Sul entre w; densidades de I ,3 a I ,H não aprcSL11 lam 

di ll:rcnças; 

c . As CUJYas a pm1ir da dcn:-;idade I ,9 apresentam gr;mdcs dill.:rmças, onde é possíYd destacar os 

três gn1po:-; de b;1cws li.mnadurcs de carYiio; na par1e iniCiinr as camadas BmTo Br~mco c Boni

to ~ na superior. as c:unadas de Candiota lnli.:1ior c Supc1ior c no centro, a camada Copdmi. 
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