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RESUMO 

Cakita associada com dolomita. ou outras associa~iícs de carbonatos são comuns cm minérios pouco ou não 
alterados. A quantilicação destes carbonatos. no entanto. é muito complicada quando ocorrem mais carreadores dos 
elementos a partir dos quai s os minerais poderiam ser calculados por cslcquiomctria, o que também é uma situação 
longe de ser cxccção. Além ele cálculos estequiométricos baseados em amíliscs químicas. a quantilicação dos 
carbonatos poderia ser obtida por difração de raios X (principalmente pelo método de Rietveld), ou por 
estequiomctria a partir da quantificação dos grupos aniônicos (carbonato) de cada um dos minerais. A quantificação 
por difração de raios X pode ser problcnütica por diversas raziíes. inclusive pela forte orientação preferencial dos 
carbonatos. Quantificar co2 derivado de calcila e dolomita, por outro lado, é teori camente possível através ele 
análises termogravimétricas. mas na prática somente co~ liberado lotai é quantificado. 

Por estas razões. e ante a real necessidade de se quantilicar os carhonatos para estudar eficiência de processamento 
dum minéri o de fósforo. foi desenvolvido um método baseado em eslequiomctria a partir do co2 liberado pela 
decompos ição e m ácido tanto por dolomila quanto por ca lcita. A massa do gás libe rado para um ou outro mineral é 
atribuída pelo comportamento cinético das reaçõcs com cakita c dolomita. Comparação com resultados do ensaio 
em padrão sinté tico. c por comparar;ão com a quantificação total de carbonatos obtida por análise 
termogravimétrica. indica que o método apresenta um erro da ordem de I 0%, sempre subestimando ambos os 
minerais . 

PALAVRAS-CHAVE: calei ta: dolomita: cinética de dissolução: quantificação de minerais. 
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1. INTRODUÇÃO 

()s carhonatos calcita c dolomita são minerais tk ganga comuns. c que assumem um papl'l progressivamente mais 
impo rtante na mineração brasileira it medida que minérios não alterados sCto minerados. cm decorrência. entre out ros 
fatores, da exaus tão dos níveis lateríticns superiores c de técnicas de prospe,·ção mais apuradas . que identifi cam 
jazidas cm subsupcrfície. Recu rsos minerais assoc iados a carbonatitos c metais básicos. ferro sos e nobres associados 
a corpos máficos/ultramáficos são exemplos. 

A quantificação de caki ta e dolomita (e eventualmente ou tros ca rbonatos. como ankerita e s idcrita) costuma ser 
feita a partir de dados de composi<;ão química. Processos menos demandantes ou mineralogias mais simples 
permitem cálcu los estequiométricos a partir dos dados de perda por calc ina,·ão (supondo-se que outras perdas de 
massa não existam. ou sejam quantificáveis) e das anülises de Mg e Ca. Es te s resultados podem ser refi nados se a 
composição química média de cada um dos carbonatos for ana li sada - a partir de concentrado de grãos catados. ou 
mais comumente por análises pontuais por dispersão de energia ou de onda (respectivamente EDS cm microscópio 
eletrônico c microssonda eletrônica). A aplicabilidade destes cálcu los estequiométricos pode ainda ser estendida a 
composições mineralóg icas mais complexas se a perda de massa fúr determinada por análise tcrmogravimétrica 
(ATG). ao invés de perda por calcinação (ou perda ao fogo) convenc ional. Numa ATD. os diversos eventos de perda 
de massa podem se r di scriminados e assoc iados üs fai xas de te mpe ratura diferentes cm que ocorrem. c desta forma a 
massa da e liminação do C02 dos carbonatos pode ser separada. por exemplo. daquela de umidade, água adsorvida 
ou estrutural de outros minera is. press upondo- se sempre que as faixas de temperatura não se sobreponham. A 
escolha do gás de purga durante a ATG também pode ser importante. principalmente para evitar ou provocar 
oxidação de fases com gases inertes o u oxidantes, respectivamente. 

Quando outros minerais são também carreadorcs de Ca e/ou Mg. j~i não é mai s possível quantificar cakita c 
dolo mita por estcq uiometri a, a não se r que a quantidade destes minerai s possa ser determinada por metodologia 
independente . Estes casos são comuns cm minérios relacionados a carbonat itos. onde também pode m ocorre r um ou 
mais dos seguintes. inc lusive c m teores elevados : apatita. antib6lios. piroxênios. pirocloro e filossilicatos como 
micas. vcrmiculila. argilominerais c seus intercstratifi cados . e outros. Boa parte dos citados ocorre com va1·iações 
consideráveis de composição. inclusive coexist indo numa mesma amostra . Este problema é mais comum na 
transição do minério alterado para seu precurs(>r fresco. Micas . anfibólios. piroxênios c fcldspatos são também 
carrcadorcs de Ca e Mg muito comuns cm rochas hásic;Js c ultrahúsicas mineralizadas. Estas parag('ncscs minerais. 
cm ambos os casos. impedem a apl icação de c:ilculos estequiométricos razoávei s. 

A indiv idual ização dos carbonatos pode ser bastante complicada. como se rá discutido, mas para muitos processos é 
viáve l agrupar calcita c dolomita como "carbonatos" indi s tintame nte . na caracteriza\Jo dos min..:rai s de ganga. Há. 
no entanto. uma demanda principal para a sua quantifica<;ão indi vid uali zada. quando um dos carbonatos é 
particularmente prejudicial ao processo. Eventual mente a quantifiGt\·ão de ambas as fa ses também é necessária 
quando há a poss ibilidade de se comercializar algum (sub)produto com cspec ificaç<"l..:s mai s rígidas. 

2. MA TERIAS E MÉTODOS 

A amostra estudada é uma rocha fosfática da zona de transi<;ão entre o carbonatito fresco e o produto de sua 
alteração. Foi de tectada uma necessidade pn:mente de se desen volvn uma metodologia v i ~ívcl para quantificação 
dos carbonatos, uma vez que havia a possibilidade de apenas um deles interkrir negativamente nos resultados da 
!lotação da apatita. c esta correlação teria que ser testada . 

A quanti ficação de calcita c dolomita na amostra estudada é complicada . Diversas fa ses carreadoras de Ca (apatita. 
lilossilicatos como tlogopita. vcrrniculita. c lorit a, uma smccti ta c prováveis intercstratificados) c Mg tfilossilicatos. 
eventualmente outros s ilicatos e óxidos) a lém dos carbonatos. in viabili1.am os dlculos estequiométricos a partir da 
composição química da amostra. A presença de mine rai s de composição variá ve l ..: dos lllossilicatos 
inte rcstratificados in viabili1.a quantificação por difraçiio de raios X. inclusive pelo método de refinamento de 
espec tro multifüsico total (método de Rietvcld). A li>rte clivage m dos carbonatos gera orientação prekrcncial 
quando o pó é conformado no porta-amostra. que tem que ser mode lado c acaba sendo um outro limitante 
importante it aplicaçCto do método de Rictvcld . c ainda mais de outros métodos. para quantifica,·ão por difração de 
raios X. Assim. foram testadas análises té rmi cas (termodikrenci ais c tcrmogravimétricas - ATD!fG) e aná li se da 
ciné tica de libe ração de C02 e m ácido clorídrico di luído . 
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As análises térmicas (lcrmodifcrencial c tcrmograv imé trica) foram executadas cm equipame nto TA lnstrumcnts 
SDT 2960. utili zando-se aproximadamente 15 mg de amostra, cm diversas cnnliguraçô.;s . Os ensaios foram 

executados com rampas de aquecimento const<mtcs de 5 a I OOC/min. ou com program<l~ào isotérmica até massa 
constante nas temperaturas -chave. c ainda estáticos I sem fluxo de gás) ou com fluxo de I O mL/min de nitrogênio 
ultrapuro ou tk ar sintético. 

Desenvolveu-se um método de quantificação de ..:a leita c dolomita a partir dos cálculos estcquiométri..:os hascados 
na quantidade dos rcspc<.:tivos grupos aniôniL·os carhonato. lihcrados na forma de CO, por ataque com HCI diluído 
15'/c m/Y). A atrihuição de qual mineral lihcrou CO, hascou-sc no monitoramcnto das cinéticas de dissolw;ão destes 
minerais. uma vez que a rca<;ão da calei ta é muito mai s r;ípida do que a ela dolomita . 

Na melhor configuração analítica que se: desenvolveu . aproximadamente :l g da amostra moída (-IOO'i'c ahaixo ele 

100 ~tm) l(lram reag idos com uns óO g do HCI diluído (5'k m/Y) num hecher haixo c de hoca larga. posicionado 
sohre o prato de uma halança analítica. regi strando-se a evolução da perda ele massa a cada segundo pelo seu 
interfaceamcnto com um micro<.:nmputador, por 9x I O' s. tempo sulicientc para di ssolução dos dois minerai s. Estes 
dados t.le perda t.lc massa foram corrigidos pela suhtra<;Jo t.los dat.los ohtidos de maneira idêntica para uma amostra 
inerte , com a funçJo. principalmente, de compensar o efeito da cvapora,·ão do líquido. 

O logaritmo da !'ração remanescente t.la amostra (portanto massa inicial= I) foi graficamente plotat.lo contra o tempo 
ele reação. Neste gráfico. o processo de lihcraçJn de C02 por dissolução. tanto de calei ta quanto ele clolomita, resulta 
cm retas. cuja inclinação depende t.la constante cinética. Como a dissolução da calcita é mais rápida. no início elo 
procedimento a sua t.lissolução prct.lomina sohre a da dolomita. e portanto a inclinação da curva resultante t.la 
dissolução simu ltânea é maior. Um exemplo é apresentado na Figura I (curva cheia). Depois de consumida a calcita. 
em aproximadamente :1000 s. resta a t.lissoluçào da dolomita. c na Figura I observa-se uma reta a partir de então. 
Outra re ta (tracejada), correspondente ao modelo cinético de primeira ordem da di ssolução da dolomita. foi ajustada 
visualmente ii curva de dissolução a partir deste ponto. c o resíduo aptís suhtração resullou numa segu nda reta . 
correspondente à dissolução da calcita, pintada na Figura 2. O trecho até :1000 s desta curva ele fração remanescente 
também é uma reta. O fato de ser possível o ajuste visual num grá lico facilita sobremane ira a análise dos resultados. 
o que pode st:r visuali zado nas Figuras I e 2. A intersecção da curva de fração remanescente com a origem 
corresponde ao total de CO, da amostra. e a intcrsecçJo da curva do modelo cinético da t.lo lomita fornece o total de 
CO, eliminado pela dissolução da dolomita. OCO, devido i1 calei ta é calculado pela diferença. 

O método d~senvol vit.lo foi aferido num padrão .sintéti<.:o composto de calei ta. dolomita e quartzo puros. 
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Fig ura I - Exemplo de dctenninaçiio de dolomita c <:<licita a partir dos grálicos de !'ração remanescente da amostra 
contra o tempo t.lc reaçiio. Linha cheia - fra<;<lo re manescente. linha tracejada - curva do modelo ci nético . prime ira 
ordem. da dolomita. 
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Figura 2 - Co ntinuação do exemplo de de te rminação de do lo mita e calt:i ta a part ir dos gráfi cos de fração 
remanescente da amostra co ntra o tempo de reaçào. Linha cheia - fra1;ào remanesce nte . após subtração dos dados 
calculados pe lo mode lo c iné tico de prime ira ordem, da dolomita. correspo ndend o portanto ü di ssolução da calei!~. 

3. RESULTADOS 

As análi ses térmicas não geraram os resultados e sperados, urna vez que os eve ntos de perda de massa de ca lcita e 
do lo rnita ocorre ram simultanea mente. Espera va-se uma perda do C0 0 correspo ndente à fraçào molar de magnesita 
na dolomita em te mperaturas mai s baixas, da o rdem de 55o"c. e do C01 de sua fração molar de calcita junto com a 
do minera l ca lc ita em temperaturas ma is elevadas. Isto pe rmitiria quantificação por estcquio metria de do lo mita e 
cale i ta, respecti v~me nle a partir da perda no prime iro pico. c pela diferença da perda de massa tot a l do segundo pico 
(a aproximadame nte 90(J"C) menos a fração mo lar de calci ta dev ida à dol o mita. Supôe-se que tanto a mistura dos 
do is minerai s q uanto o vapo r de água gerado pda deshidmx ilação dos silicatos hidratados tenha m ti do o e fe ito de 
reduzir a te mperatura do segu ndo evento para aproximadamente concomitante ao prime iro . 

A Figura 3 ilustra um;~ análise tc rmogravimét rica da fração -210+149 ~m (a curv;~ termodikrcncia l. usada para 
ba lizar com m;~ior precisão início c fim dos eventos. não é apresentada ). Do is eventos de redu.;ão de massa pode m 

ser observados. o primeiro da temperatura amhientc até :W0°C, c o segundo. e xpressi vo . de 500 a 800°C. O 

prime iro evento corresponde à umidade . da te mpe ratura ;.unbie nte ;~ t ê aproximadame nte I 00°C, e até 200°C 
provavelmente ocorre a eli minação de ág ua adsorv ida. a inda mais se for considerada prcsen >; a de venn i<.: ulita. 

clorita. s mcct ita c seus inte rcstrati ficados. O e ve nto de 500 a ~\00°C concentra num s!Í a eliminação do C02 que 
correspo nde à degradação tanto de calei ta quanto de do lomita. como já fo i discutido . Não é possível separar os dois 
e ve ntos sucess ivos . A perda tota l de massa de 17. 14'Yt · corresponde a .15.93 de do lomita, o u a 38.95'k de ca lei ta. 
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Figur~ 3 - Curva de análi se tcrmogr~ vimétric~ da amostra contendo carbonatos. 

Os resultados da quanti ficação de cakita e dolomita por cá lculos estequiométricos baseados na quantidade dos 
respectivos grupos catiônicos carbo nato. com atribuição pelas c inéticas de di ssolução (ou quantificação por c inética 
de dissolução. de forma abreviada). estão apresentados na Tabela I. e graficamente na Figura 4. A Tabela I também 
compara os valores medidos pelo método proposto com aqueles conhec idos do padrão sintético. Neste caso. 
obse rva-se q ue o erro é de aproximadamente I O'k. sempre subest imando o teor dos carbonatos. A análise 
!e rmograv imé!rica da Figura I. que se refere it fração -2 10+ 149 J.lm. calcula 35.93 de dolomita ou 38,95% de calei ta 
pela perda de CO~. resuhado este que lambém indica que o resuhado por cinélica de dissolução esl~ subestimado 
enlre 7.35 c 14.53'k. Se for considerado que cakita c dolomita são aproximadamente eqüitativos nesta fração , este 
erro também deve ser intermediário . por vol!a de I I%. 

Os dados plotados na Figura 4 mos!ram a variação sistemáti ca na quantidade de dolomita e calcita com o taman ho 
de partícula. a partir duma distribuiçilo eqüitativa até 149 J.lm , com predomíni o de dolomita e forte queda do teor de 
ca lei ta nas frações de tamanho intermediário ( 149 a 53 J.llll). c predomínio de calei ta nos finos do minério. 

Tabela I - Quantifica~·ão de calei ta e dolomita . por cinética de dissoluçüo. de frações da amostra analisada. e 
comparaçüo de w mposição de padrão sintético com composição medida. 

Fa ixa de tamanho (fllll ) 'Ir· dolo mita % calc ita % carbona tos 

-297+2 10 16,98 15 .6 1 3~.59 

-2 10+149 14,95 I~U4 H29 
- 149+1 05 ~0.55 11.43 J 1.98 
- 105+74 18.20 6.70 24.90 
-74+53 16.14 7,50 23.64 
-5~+44 14.88 14J2 29.20 
-44+37 6.~9 13.86 20. 15 
-37 3.98 2 1.93 25.9~ 

Padrao sin tét ico A.28 22.48 28,76 
Pad rao anali sado 5.74 20,25 25 .99 
Erro da análi se -8.60 -9.92 -9.63 
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Figura 4 - Quantificação de calei ta e dolomita de frações da amostra. por c inética de dissolução. 

4. CONCLUSÕES 

O método de quantificação de ca lcita e dolomita por cálculos estequiométricos baseados na quantidade dos 
respectivos grupos a niônicos carbonato, com atribuição pelas ciné ticas de d issolução (ou quant ificação por cinética 
de disso lução, de forma abreviada). é uma maneira vi{lvel de se quanti ficar calcita c dolomita cm a mostras de 
paragêncsc complexa, contendo outros carrcadores de Ca e Mg além dos carbonatos. Desta forma. é possível obter 
dados que permitem a correlação de desempenho de operações unitárias de processame nto mineral com a 
quantidade de um ou de outro carbonato. O erro. prel iminarmente medido em ape nas um padrão sinté tico. é da 
o rdem de 10%, sempre subestimando os carbonatos. A comparaçiin com resultados de an{llise tennograv imétriea 
também resulta em erro similar. 

O comportamento c inético da di ssolução cm sistemas particulados ccrtamenll: cst<Í sujeito a inlluê nc ias das mais 
diversas. O efeito da distribuição de tamanho das amostras , que se rctlcte na área superficial disponível para reação. 
será abordado numa próxima etapa deste traha lho, e considera -se que algum tipo de norma lização poderá redu zir 
consideravelmente o erro. c ampliar a aplicabilidade do método. 
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