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O calcário possui uma enorme importância na economia mundial devido a sua utilização como carga na 
produção de diversos produtos. Sendo um dos principais minerais industriais beneficiados no Brasil, as 
indústrias que o utilizam, a exemplo do papel, possuem rigorosas especificações relacionadas à sua qualidade. 
Em geral, os produtos gerados a partir do processamento de rochas calcárias devem possuir alta pureza química, 
granulometria fina e também alvura elevada. Este trabalho foi desenvolvido com um minério de calcário 
proveniente da região de Caçapava do Sul-RS. A preparação da amostra foi realizada através de britagem, 
moagem e peneiramento. Foram caracterizados três tipos de minério através de imagens, tamanho de partículas, 
composição química e espectro de reilectância na região do visível. A composição química e o tamanho médio 
das partículas revelaram ser determinantes para obtenção de um produto branco. 

Palavras-chave: calcário, espectro de retlectância, granulometria, composição química. 

Área Temática: Minerais industriais. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CLASSIFICAÇÃO E IMPORTÂNCIA DAS ROCHAS CALCÁRIAS 

As rochas carbonáticas ou carbonatadas são caracterizadas pela presença de minerais de carbonato 

resultantes da combinação de ânions CO/ e de cátions. Os elementos químicos que formam os minerais mais 

comuns de carbonato são o Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Pb, Sr e Ba. As rochas carbonáticas podem ser classificadas 

segundo inúmeros critérios (Boogs, 1992). No trabalho de Holz e De Ros (2000) o termo calcário é empregado 

para qualquer tipo de rocha que contenha mais de 50% de carbonato de cálcio ou de cálcio e magnésio. A Tabela 

1 apresenta a classificação de Pettijohn ( 1957) para as rochas calcárias baseada no teor de MgO. 

Tabela I • Classificação de Pettijohn para as rochas calcárias 

Tipo de rocha 

Calcário calcítico 
Calcário magnesiano 
Calcário dolomítico 
Dolomito calcítico 

Doi omito 

Teor de MgO (%) 
Mínimo 

o 
I, 1 
2,1 
10,8 
19,5 

Máximo 
I, 1 
2,1 
10,8 
19,5 
21 ,7 

Segundo Ronov (1983), as rochas carbonáticas representam entre 20 a 25% de todas as rochas 

sedimentares. Além da abundância espacial, as rochas carbonáticas destacam-se por sua importância econômica. 

Algumas utilizações dos calcários são: corretivo de solo, ração animal, cal, cimento, insumos para a fabricação 

de cerâmicas, vidros, explosivos, plásticos, tintas, fertilizantes , produtos siderúrgicos, asfálticos e farmacêuticos . 

Observa-se que a maioria dos produtos utilizados industrialmente possuem especiticações quanto a sua cor. 

No estado do Rio Grande do Sul , a produção de rochas calcárias foi impulsionada a partir dos trabalhos 

de mapeamento geológico realizados por Leinz (1946) citado por Sobrinho et ai. (1966). Apôs esta etapa de 

mapeamento, outros trabalhos de caracterização foram realizados na década de 60 pelo Eng. de Minas Eros 

Gavronski e sua equipe visando a utilização industrial dos calcários gaúchos. 

Moraes et ai. (1994) classificaram segundo a composição química quatro grandes áreas de ocorrência de 

calcário no RS, incluindo as amostras da região de Caçapava do Sul no grupo com um alto teor de MgO. 

Bortolotto (1987), em seu trabalho de caracterização petrográfica de mármores do município de Caçapava do 

Sul, classificou as mesmas como mármores dolomíticos impuros de aspecto lenticular pertencentes ao grupo 

Grupo Porongos (Pré-Cambriano). 

As reservas medidas de rochas calcárias no Brasil são da ordem de 45 ,5 bilhões de toneladas, mas a 

produção deste minério em 2000 foi inferior a 81 milhões de toneladas (DNPM. 2001). Segundo o DNPM 

(2001) o Rio Grande do Sul possui aproximadamente 153,5 milhües de toneladas de calcário, embora existam 

trabalhos de pesquisa, como por exemplo o desenvolvido pela CPRM- Serviço Geológico do Brasil (1974 e 

1975) no Distrito de Apertados (Bagé-RS), quantificando 431,6 milhões de toneladas deste minério. Em 2000 a 

produção gaúcha de calcário superou 3 milhões de toneladas. representando a 5". maior produção nacional. 

1.2. AVALIAÇÃO DA COR DOS PRODUTOS 
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Em aplica<;õcs de controle de qualidade dos produtos, onde há a necessidade de se quantificar cores, 

utiliza-se sistemas colorimétricos. O sistema colorimétrico mais amplamente utilizado e recomendado pela CIE 

(Commission Intcrnationalc de I'Eclairage) é o espa<;o uniforme CIELAB 1976 ou CIEL*a*b* (CIE,1996). Na 

indústria mineral. os índices colorimétricos mais utilizados são o índice de alvura e o de amarelamento, sendo 

cJiculados a partir do espectro de ref1ectância da amostra (Gliese c Petter, 2001). 

Inúmeros autores tem mostrado a potencialidade de técnicas quantitativas para a caracterização 

colorimétrica de amostras (Choubcy et ai., 1991, Menezes, 2001, Varela, 2002). Ressalta-se a influência das 

características físicas c químicas das amostras assim como as metodologias adotadas para a determinação das 

fei<;ões espectrais nas diferentes regiões do espectro eletromagnético. 

Recentes tecnologias. como por exemplo Colorcell® e Mikrosort®, têm sido desenvolvidas para ao 

controle on-line da cor de materiais (Nienhaus e Bayer, 2001, Gliese, 2003). O sistema Colorcell foi 

originalmente desenvolvido pela empresa Renner Herrmann S.A. para a caracterização colorimétrica em 

processos contínuos de fabricação de tintas. O equipamento Mikrosort® foi desenvolvido pela empresa 

Mogenscn GmbH & Co para a separação de materiais recicláveis, como por exemplo, plásticos, vidros e metais. 

2. EXPERIMENTAL 

2.1. AMOSTRAS 

As amostras foram colctadas na mina de uma empresa localizada no município de Caçapava do Sul-RS. 

Nesta empresa a lavra é realizada a céu aberto de forma seletiva conforme as características de cor do minério. A 

classificação utilizada pela empresa está relacionada com os produtos comercializados. Atualmente as rochas 

calcárias de Caçapava do Sul são processados para atender o setor agrícola (corretivo de solo), o setor industrial 

(cal) e o da construção civil (brita e pedra para ornamentação). Foram amostrados três tipos de amostras na 

frente de lavra da empresa e denominadas de COR, CAL, CA T. 

2.2. PROCESSAMENTO MINERAL 

As etapas de processamento mineral realizadas em laboratório para obtenção dos produtos foram 

britagem, moagem e pcneiramento a seco (ver Figura 1). A britagem primária foi realizada em um britador de 

mandíbulas regulado para fornecer um produto 100 % passante em 38,1 mm. Após as amostras foram 

submetidas à uma segunda etapa de redução granulométrica (britagem secundária) em um britador de martelos. 

Os produtos da britagem foram então classificados por peneiramento em malha de 1,0 mm. O material 

passante nesta peneira foi considerado rejeito devido ao seu alto conteúdo de impurezas coloridas. A fração 

grosseira (retido cm 1,0 mm) foi moída cm moinho de bolas. 

A moagem foi realizada durante três horas, com a mesma quantidade em peso de corpos moedores de 

alumina e de amostra de calcário, preenchendo aproximadamente 2/3 do volume do moinho. A velocidade de 

rotação do tambor foi de 8ó'lr · da velocidade crítica (Luz et ai., 2002), os corpos moedores possuíam em média 
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20 mm de diâmetro. O material moído foi peneirado cm uma peneira com abertura de 0,5 mm c o retido 

retornava para a etapa de moagem até a obtenção de uma amostra I OOC'/c• menor que 0,5 mm. 

Após as etapas de redução granulométrica o material foi class ificado a seco durante uma hora cm 

peneiras com aberturas de 149 J..lm, 74 J..lm c 44 ~tm. Desta forma, incluindo o material retido nestas peneiras e o 

passante em 44 J..lm, foram obtidos quatro produtos para cada tipo de calcário processado, estes foram 

identificados como: CATl a CAT4, CALl a CAL 4, COR! a COR4. 

Cata Corretivo 

Figura 1 - Etapas realizadas para obtenção dos produtos de calcário 

2.3. CARACTERIZAÇÃO DOS CALCÁRIOS 

As di stribuições granulométricas dos produtos foram determinadas com um granulômetro a difração 

laser marca Cilas modelo 1064. As análises químicas dos produtos foram reali zadas através do método de 

fluorescência de Raios-X. Os espectros de retlectância na região do vi sível (400 a 700 nm) apresentados neste 

trabalho foram determinados utilizando-se um espectrofotômetro portátil , marca Minolta modelo CM-508d, com 

SCE (Componente Expecular Exclusa). 

Os valores de alvura das amostras foram determinados através dos procedimentos definidos pelas 

normas ISO 2470 (Alvura ISO) e T534, ou seja, a determinação da cor das amostras foi realizada em amostras 

secas prensadas. Todos os ensaios para a avaliação dos espectros de reflectância dos produtos foram reali zados a 

25° C e pelo mesmo operador. 

As imagens de caracterização dos produtos foram obtidas através da técnica de luz refletida utilizando

se uma c5mera digital Olympus DP12 acoplada ao microscópio Olympus modelo BM60. As imagens com luz 

refletida foram realizadas sobre pastilhas confeccionadas a partir de amostras secas. A pressão utilizada para 

obtenção destes corpos de prova foi de 0,35MPa. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Após o processamento dos minérios, ilustrado na Figura 1, os produtos de calcário apresentaram 

distintas características físicas e químicas. A Tabela 2 ilustra a composição química, o valor de perda ao fogo 

(P.F.) por calcinação até peso constante a 1000°C e a distribuição granulométrica dos produtos. 

Tabela 2 - Distribuições graoulométricas dos produtos de calcário 

Composição química(%) P.F. Distr. Granulométrica (J.lm) 

Produto Si02 AlzOJ Fe203 MgO CaO KzO (%) dlO d50 d90 

CORI 7,0 0.26 0,23 19,9 31,5 0,09 39,79 0,2 2,4 35,1 

COR2 8,1 0.39 0,26 2Ll 31,4 0,16 39,32 3,5 38,6 82,7 

COR3 8,8 0,86 0.25 21,3 30,1 0,52 38,23 6,8 93,5 161,4 

COR4 7,6 0,80 0,21 21,6 30,2 0,54 39,25 11,7 149,3 276,7 

CAL 1 4,0 0,38 0,19 21,0 31.2 0,06 42,7 0,2_;fu) 0,9 23,8 

CAL2 4,4 0,22 0,20 20.7 31,7 0,05 42,27 1,3 19,4 58,8 

CAL3 5,1 0.42 0,23 21,5 30,8 ~>0, 17 41,89' 1,0 17,2 85,1 

CAL4 6.1 0,49 0,2 21,8 30,5 0.3 41,09 0,9 15,9 100,2 J 

CAT 1 1,3 0,27 0,24 21,7 31,5 0,01 45,02 0,2 0,9 23,4 

CAT2 1,0 0,20 0,24 21,3 31,6 < 0.01 45,22 1,3 19,7 60,9 

CAT3 1,2 0,13 0,24 21.2 31,7 0,05 45,28 1,0 16,1 86,1 

CAT4 1,4 0,31 0,25 22,0 31.7 0,08 44,94 1,1 19,8 167,6 

As percentagens de óxido de titânio, manganês c fósforo nas amostras foram muito próximas ao limite 

de detecção da técnica que é de 0,01%, assim com as percentagens de Na20 que é 0,1%. Todas as amostras 

apresentam uma percentagem de MgO superior a 19,9 %. sendo classificadas segundo a classificação de 

Peuijohn (J 957) como dolomitos. As amostras CAT apresentaram os maiores valores de perda ao fogo 

(aproximadamente 45%) e as amostras COR apresentaram os menores valores, da ordem de 39% de P.F. 

Observa-se nas amostras COR teores de Si02 superiores a 7%, estes valores indicam uma maior 

presença de minerais contaminantes neste tipo de minério. As percentagens de Al20 3, Fe20 3, K20 e MgO 

também confirmam os estudos de Bonolotto (1987) que identificou nos mármores de Caçapava do Sul, além dos 

minerais de carbonato (dolomita e calcita), inúmeros outros minerais da classe dos silicatos, como por exemplo, 

tremolita, diopsídio, serpentina, forsterita, flogopita, clorita, talco e quartzo. 

A amostra CORI apresentou um d50 de 2,4 Jlm enquanto que a COR4 apresentou um d50 igual a 149 

Jlm. Os produtos CAL! a 3 e CATl a 3 apresentaram distribuições granulométricas semelhantes com exceção 

das amostras CAL4 e CAT4, que apresentaram valores de d90 da ordem de 100 c 168 Jlm, respectivamente. 

Os produtos CATI e COR4 apresentaram as maiores diferenças nos valores de retlectãncia, da ordem 

de 20 pontos. A amostra CAT 1 apresemou valores de reflectância acima de 91% para todos os comprimentos de 

onda avaliados enqunnto que a amostra COR4 apresentou valores de reflcctância entre a 73 e 83% na região 

visível. A Figura 2 ilustra as diferenças nos espectros de reflectância das amostras CAT J e CALJ e COR. 

O desvio padrão médio obtido para os valores de alvura dos produtos foi de 0,05 pontos. Le Bras e 

Erard (2003) aftrmam que para os tamanhos de partícula grnndes os valores de reilectância podem sofrer uma 

grande variação devido ao número de grãos envolvidos ser relativamente baixo. Este fenômeno também foi 
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observado neste trabalho, como por exemplo para a amostrn COR4 que apresentou um desvio padrão de 0,13 

pontos. 

A influência do tamanho das partículas e da percentagem de K20 na alvura da amostra COR pode ser 

visualizada nn Figura 3. A presença do potássio provavelmente esteja relacionada com n presença de nogopita 

que ocorre como um produto do metamorfismo de mármores dolomfticos (DANA, 1974). 
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Figura 2- Espectros de retlectância das amostras CATI e COR4 

Observa-se que qunnto maior o d50 das amostras, menor é a reflectância do calcário. Este efeito está 

relacionado com a quantidade de espalhada e absorvida pelas partículas que compõem a amostra. Hapke (1993) 

citado por Mustard e Hays ( 1997) definem três regimes de espalhamento baseado na relação entre o tamanho das 

partículas e o comprimento de onda. A reflectãncia da amostra na região do visível é inversamente proporcional 

ao tamanho das partículas, atingindo um máximo quando a relação entre o comprimento de onda e o diâmetro da 

partícula se aproxima da unidade. 
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Figura 3 - Influência do dSO e do K20 na alvura dos produtos do tipo COR 

A Figura 4 ilustra a diferença média da ordem de 2 pontos entre os valores de alvura dos produtos CAL 

e CAT. Novamente observa-se a influência da composição química na cor das amostras. Os produtos CAL que 

possuem maiores impurezas químicas (Si02, Al20 3 e K20) e menores valores de P.F., relacionndos com a 

presença de silicatos, possuem valores mais baixos de alvura quando comparados com os produtos CAT. 
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Também veri ficou-se que os produtos de um mesmo tipo de minério com pequenas diferenças nos 

valores de d50 não apresentaram grandes variações nos valores de alvura. Ou seja, os produtos CAL3 e CAIA, 

assim como os produtos CAT3 e CAT4, que possuem um d50 entre 15,9 e 19,8~-tm. porém diferentes valores de 

d90, possuem os mesmos valores de alvura, 89,8% e 91 ,7%, respectivamente. A Figura 5 ilustra as imagens dos 

produtos de calcário do tipo COR e CAT. Nestas fotos é possível identificar os silicatos, representados pelos 

minerais brancos, presentes nestes minérios. 
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Figun 4 - Alvura dos produtos CAL e CA T 

Figura 5 - Imagens obtidas com microscópio de luz refletida e transmitida dos produtos COR e CAT 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados deste trabalho permitiram avaüar a influência da composição química c também da 

granulometria na cor dos produtos gerados com um minério de calcário da região de Caçapava do Sul. Conforme 

os teores de MgO os produtos podem ser classificados como dolomitos. As imagens dos produtos permitiram 

identificar os silicatos, assim como o tamanho destas impurezas, presentes no minério. A composição química e 

o tamanho médio das partículas resultaram em uma grande variação no espectro de retlectância dos produtos 
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COR, influenciando em até 10 pontos nos valores ele alvura. Os produtos CAT que apresentaram os maiores 

valores de perda ao fogo (P.F.) e menores teores de impurezas químicas, como por exemplo o Si02, 

apresentaram os maiores valores de rctlectância, sendo que a ai vura destes produtos foi superior a 91 ,3 11r·. 

Considerando um mesmo tipo de calcário, os produtos que apresentaram um menor tamanho médio de 

partículas apresentaram os maiores valores de retlectância. A alvura dos produtos CALl c CAT 1 que 

apresentaram um d50 de 0,9 11m foi de 90,3 e 92,4%. As diferenças nas distribuições granulométricas das 

amostras CAT4 e CAT3, assim como para as amostras CAL3 e CAL4, relacionadas com a presença de minerais 

mais grosseiros, não influenciaram na cor dos produtos. Os valores de alvura destes produtos foram de 89,8 e 

91,7% e os valores de d50 variaram de 16 a 20 11m. 
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