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RESUMO 

 

No presente trabalho foi desenvolvido um método de preparação alternativo 

de Carbonato de Cálcio Precipitado, baseado na dissolução do Óxido de Cálcio em 

uma solução aquosa de Cloridrato de Monoetanolamina, seguido da precipitação do 

Carbonato de Cálcio por carbonatação da solução resultante com Dióxido de 

Carbono. Este método permite a utilização de qualquer matéria-prima calcária, 

independentemente de sua composição inicial, resultando sempre na obtenção de 

um produto de elevada pureza. O método se desenvolve em duas etapas: a reação 

de dissolução do Óxido de Cálcio em uma solução de Cloridrato de 

Monoetanolamina e a precipitação do Carbonato de Cálcio por carbonatação da 

solução resultante da primeira etapa, usando o Dióxido de Carbono. Com vista à 

obtenção de rendimentos otimizados, para ambas as etapas, foram estudados os 

efeitos da variação dos seguintes parâmetros: concentração dos reagentes, relação 

molar dos reagentes, temperatura de reação e tempo de reação. Realizou-se, 

também, um estudo para obtenção de dados sobre o balanço de massa do ciclo 

preparativo envolvendo a reutilização da solução de Cloridrato de Monoetanolamina 

regenerada no final da segunda etapa. O presente método foi aplicado à amostra de 

cal viva oriunda da CARBOMIL QUÍMICA S/A (Limoeiro do Norte-Ceará), para se 

obter informação sobre a qualidade do produto final a partir dessa matéria-prima. O 

Carbonato de Cálcio sintético assim obtido foi caracterizado por espectrofotometria 

de absorção atômica, com vista à determinação de elementos – traços (Al, Cu, Fe, 

Mg, Mn e Na), e por difratometria de Raios-X (método do pó), para identificação das 

diversas fases cristalinas presentes (Calcita, Aragonita e Vaterita). 
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                                                           ABSTRACT 

 

This work presents a method for preparing Precipitated Calcium Carbonate 

based on Calcium Oxide dissolution in aqueous solution of Monoethanolamine 

Hydrochloride, followed, by Calcium Carbonate Precipitation after carbonation with 

Carbon Dioxide of the resulting solution. This method allows the use of any limestone 

raw material, independent of the initial composition, always resulting in high purity 

final product. The method consists of two steps: the reaction of Calcium Oxide 

dissolution in a Monoethanolamine Hydrochloride solution and the Calcium 

Carbonate precipitation by carbonating the resulting solution from the first step using 

Carbon Dioxide. Looking for optimized yelds, for both steps, the following parameters 

variation were studied: concentration of reagents, molar rate of reagents, reaction 

temperature and time length. Also, a study was performed in order to obtain the data 

on the mass balance of the preparative cycle involving recycling of the 

Monoethanolamine Hidrochloride solution regenerated at the end of the second step. 

The present method was applied to a sample of quicklime from CARBOMIL QUÍMICA 

S/A (Limoeiro do Norte, Ce), in order to obtain information on the quality of the final 

product from that raw material. The synthetic Calcium Carbonate obtained was 

characterized by atomic absorption spectrophotometry for determining trace elements 

(Al, Cu, Fe, Mg, Mn e Na) and by X-ray diffractometry (powder method) to identify the 

different crystalline phases (Aragonite, Calcite and Vaterite) present. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CAL E CALCÁRIOS 1 

 

O Calcário, como um constituinte da crosta terrestre, é uma rocha 

sedimentar originada de material precipitado por ação orgânica e química sobre as 

águas de drenagem. O cálcio é um elemento comum, que constitui aproximadamente 

3-4% da crosta terrestre. O cálcio constituinte do calcário deve ter sido originado de 

rochas ígneas. As rochas são desintegradas pela ação de várias forças erosivas e 

corrosivas, incluindo a solução de gás carbônico e outros ácidos minerais, e o cálcio 

é dissolvido e removido nas águas de drenagem que correm para o oceano. 

Ao alcançar o oceano, uma parte do carbonato de cálcio dissolvido pode ser 

reprecipitado por causa de sua baixa solubilidade na água do mar. A evaporação na 

superfície e mudanças na temperatura podem reduzir o dióxido de carbono contido 

na água, causando a precipitação do carbonato de cálcio em condições saturadas. O 

carbonato de cálcio sedimentado desta maneira pode gerar calcário de origem 

puramente química. 

Também de origem química, por um processo similar de evaporação-

deposição ao redor de fontes e córregos, são os calcários conhecidos como 

travertino, tufos calcários e estalagtitas e estalagmitas em cavernas. 

Sem dúvida, a maior parte do calcário existente hoje é de origem orgânica 

formada através de processo de construção de esqueleto da vida marinha. A cal 

remanescente em solução após a precipitação química é utilizada pelas diferentes 

variedades de vida marinha, tais como corais, algas foraminíferas, moluscos e 

equinodermos, para formar conchas e esqueletos que por último se acumularão no 

fundo do mar. As estruturas de esqueleto são carbonatos de cálcio quase puros e 

são freqüentemente encontrados intactos em calcários tais como giz e marga. 

Os sedimentos calcários produzidos desta maneira ou de outra, podem ser 

contaminados, durante a deposição, com materiais argilosos, silicosos, ou sais 

ferruginosos que afetam a composição química e a natureza do calcário resultante.
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O tamanho e a forma das partículas, juntamente com as condições de 

pressão, temperatura e a ação do solvente, à qual uma deposição é 

subseqüentemente exposta, são fatores que influenciam as características físicas da 

pedra. 

O grau de consolidação do sedimento calcário varia de uma pequena 

alteração, como exibida pelas margas e gizes moles, nos quais as partículas de 

esqueletos estão fracamente cementadas, ao mármore rochoso, cristalino, denso e 

metamorfoseado que não apresenta indícios de sua origem. Entre estes dois 

extremos são conhecidos muitos tipos de calcário. Exemplo de calcário no processo 

de formação é a globigerina ooze, que cobre vasta área do fundo do oceano a 

profundidade de 1800-5500 metros e os recifes de corais em mares tropicais. 

A origem do calcário dolomítico e magnesiano é incerta; geralmente acredita-

se, que seja formado pela substituição química direta do cálcio no calcário pelo 

magnésio das águas com elevado teor de sais de magnésio. Vários depósitos 

pequenos de dolomita parecem ter origem através da co-precipitação de ambos os 

carbonatos. 

No Ceará os depósitos de calcários cadastrados pelo DNPM,2, 3  cerca de 

124, estão situados em 25 municípios, sendo mais freqüentes na Chapada do Apodi, 

nas seqüências metapelíticas que constituem o grupo Ceará e nas faixas 

intensamente dobradas do complexo Caicó. 

Os calcários da Chapada do Apodi são sedimentares de cor esbranquiçada e 

amarelada, granulação fina e média, maciços, estratificados, fossilíferos, mostrando 

localmente  impurezas de argila e opacos. 

Os calcários cretáceos afloram em toda Chapada do Apodi ocupando uma 

superfície aproximada de 3000 Km2, apresentando-se em extensas camadas 

horizontais de cor creme com intercalações de argilitos variegados e evaporitos. Pela 

sua composição química, esses calcários sedimentares são adequados para 

utilização tanto na indústria de cimento como para a fabricação de cal e carbonato de 

cálcio precipitado (empregado nas indústrias química e farmacêutica). 

Na região de Redenção as lentes calcárias constituem-se em escarpas de 

até 20 metros de altura com aproximadamente 200 metros de largura e extensão 

superior a 2 quilômetros, apresentando um teor de magnésio bastante elevado em 

relação aos calcários da Chapada do Apodi. 
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São vultosas as reservas de calcários no estado do Ceará, cujo minério ou 

parte do mesmo já está sendo aproveitado como corretivo para solos, na indústria 

cerâmica, fabricação de cal e produtos químicos, os quais poderão ser usados na 

siderurgia e no fabrico de cimento, dependendo do seu conteúdo de cálcio, magnésio 

e sílica. 

 

 

1.1.1. TERMINOLOGIA 1, 4 

 

Por causa de seu grande emprego na indústria, tanto o calcário como os 

seus compostos são muitas vezes reconhecidos por várias expressões que 

geralmente causam confusão dada a não uniformidade dos termos  empregados. 

Portanto foram listados abaixo os termos empregados mais comuns e suas 

definições: 

calcário calcítico: refere-se ao calcário de alto teor em cálcio (2-5% de 

MgCO3). Também conhecido como alto cálcio. 

calcário dolomítico: reconhecido por conter 20-40% de MgCO3. 

calcário magnesiano: é geralmente reconhecido por conter 5-20% de 

MgCO3. 

calcário hidráulico: é um carbonato impuro contendo quantidades 

consideráveis de sílica e alumina. A calcinação do calcário hidráulico produz cal 

hidráulica que após mistura com água tem propriedades hidráulicas. 

calcário carbonífero: contém materiais orgânicos como impurezas. 

dolomita: refere-se exatamente ao carbonato duplo de cálcio e magnésio 

contendo 54-58% de CaCO3 e 40-44% de MgCO3. Porém este termo é 

freqüentemente usado para descrever calcário dolomítico. 

aragonita: é a forma cristalina menos abundante do carbonato de cálcio. 

calcita: é a forma cristalina mais abundante do carbonato de cálcio. 

mármore: é a rocha mais cristalina do calcário e pode ser um calcário de alto 

cálcio ou dolomítico. 

cal agrícola: é um termo que inclui todos os produtos dos calcários, cal e cal 

hidratada usados para neutralizar solos ácidos. 
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1.1.2. IMPUREZAS DA CAL E CALCÁRIOS 

 

As propriedades e a composição química da cal e calcários  dependem da 

natureza das impurezas e do grau de contaminação da pedra de origem. Os 

materiais contaminantes foram depositados simultaneamente com CaCO3 ou 

introduzidos durante algum estágio anterior. 

Alumina em combinação com sílica está presente no calcário principalmente 

como argila, embora outros silicatos de alumínio na forma de feldspatos e mica 

possam ser encontrados. Quando presente em quantidades apreciáveis, a argila 

converte um calcário de alto teor em cálcio em uma marga ou pedra argilosa, a qual 

quando calcinada gera cal com propriedades hidráulicas. O calcário contendo 5-10% 

de materiais argilosos gera cal fracamente hidráulica; aqueles contendo 15-30% 

produzem cal altamente hidráulica. Materiais silicosos, que não seja argila, podem 

ocorrer no estado livre como areia, fragmentos de quartzo e cristal; e no estado 

combinado, como feldspato, mica e serpentina. 

Compostos de ferro em calcários raramente são prejudiciais a um produto de 

cal, a menos que uma cal muita pura seja exigida. Normalmente os compostos de 

ferro estão em uma forma de limonita (Fe2(OH)3) e pirita (FeS2). Ocasionalmente, 

hematita, magnetita, marcasita e outras formas de ferro são encontradas no calcário. 

Compostos de sódio e potássio estão raramente presentes em qualquer 

proporção e não são prejudiciais a não ser que se exija uma cal muito pura. Quando 

presentes em pequenas quantidades, são, usualmente, volatilizadas durante a 

queima. 

Materiais carboníferos, às vezes, estão presentes. Isto tem pouca 

importância para a cal resultante deste que queimem e sejam perdidos durante a 

calcinação.  

Compostos de fósforo e enxofre (geralmente sulfatos e fosfatos) são 

impurezas indesejáveis na cal e calcário. 

A Tabela 1.1 apresenta elementos-traços que geralmente são encontrados 

no calcário. 
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Tabela 1.1. Concentrações de Elementos -Traços Típicos no Calcário 4. 

 

       ELEMENTO      CONCENTRAÇÃO               UNIDADE 

Al 0.05-0.6          % 

Ba 0.02-0.2          % 

B 1-50      mg/Kg 

C 0.05-1          % 

Cd 0.1-2      mg/Kg 

Cr 10-500      mg/Kg 

Cu 0.5-10      mg/kg 

Co 0.5-5      mg/kg 

Fé 0.01-0.1         % 

Pb 1-100      mg/kg 

Mn 20-300      mg/Kg 

Hg <1      mg/Kg 

Mo ca.20      mg/Kg 

Ni 1-5      mg/Kg 

P 0.02-0.2         % 

K 0.01-0.5         % 

Ag 0.2-0.5      mg/Kg 

Na 0.01-0.2         % 

Si 0.2-5         % 

Sr 20-2000      mg/Kg 

S 0.01-0.2         % 

Sn ca.20      mg/Kg 

Ti 0.01-1         % 

V 5-50      mg/Kg 

Zn 1-200      mg/Kg 
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1.1.3. PROPRIEDADES DA CAL E CALCÁRIOS 

 

As propriedades físicas e químicas da cal variam enormemente, devido a 

natureza e quantidade de impurezas presentes e a textura (cristalinidade e 

densidade). Estes mesmos fatores exercem um efeito marcante sobre as 

propriedades da cal derivada de diversos tipos de pedra. 

Cor: as formas mais puras de calcita e magnetita são brancas, 

freqüentemente com uma aparência opaca, mas a maioria dos calcários 

convencionais, mesmo os tipos relativamente puros, são cinza ou pardo. A presença 

de impurezas carboníferas pode dar um cinza escuro, se aproximando do preto. A 

presença do ferro influencia as cores castanho, marrom, rosa e cores amareladas de 

alguns calcários. Impurezas tais como a pirita, marcasita e siderita podem alterar a 

cor da superfície através do intemperismo. 

Mármore e travertino têm muitas cores brilhantes, diversos sarapintados, 

efeitos variados indo ao branco leitoso.  

A cal viva é geralmente branca de intensidade variada, dependendo da 

pureza química; algumas espécies possuem um brilho cinza amarelado. 

Invariavelmente a cal viva tem uma cor mais brilhante do que o calcário do qual é 

originada. A cal hidratada, exceto para hidratos impuros e cal hidráulica, é 

extremamente branca. 

Odor: Exceto para as espécies altamente carboníferas, muitos calcários são 

inodoros. Cal viva e cal hidratada possuem um suave odor característico que é difícil 

descrever, exceto que é fracamente mofento ou terreno, mas não é ofensivo. 

Textura: Todos os calcários são cristalinos, mas, há uma variação enorme 

no tamanho, uniformidade e arranjo nos seus cristais. Os cristais dos minerais 

calcita, magnesita e dolomita são romboédricos; os da aragonita são ortorrômbicos. 

Os cristais de giz e de muitas cales vivas e hidratadas são por uns instantes amorfos, 

mas cristais pulverizados provam que podem ser criptocristalinos. Cal hidratada é um 

pó invariavelmente branco e solto de tamanho de partícula submicrométrico. Cal viva 

comercial é usada na forma de blocos, brita e formas moídas e pulverizadas. 
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Desde que haja considerável variação na porosidade dos calcários, as 

densidades aparentes são geralmente de 2000-2800 kg/m3, com a densidade de 

alguns gizes calcários até menores. 

Pedras dolomíticas são em média 2-3% mais densas  do que os calcários de 

alto teor em cálcio. Dependendo  do tamanho físico das partículas da cal viva e suas 

porosidades divergentes, as densidades aparentes são 770-1120 Kg/m3. Novamente, 

cal dolomítica é em média cerca de 4% mais densa do que a cal de alto cálcio 

correspondente; as variedades dos processos de calcinação determinam largamente 

a porosidade da cal viva; a porosidade decresce com o aumento do tempo e da 

temperatura de calcinação. 

Os pesos específicos verdadeiros da cal comercial e pura e de calcários 

estão contidos na Tabela 1.2. 

 

 
Tabela 1.2. Pesos Específicos da Cal e Calcários a 20°C 1. 

 

Calcita 2.7112 

Aragonita 2.929 

Calcário de alto cálcio 2.65-2.75 

Calcário dolomítico 2.75-2.90 

Giz 1.4-2.0 

Óxido de cálcio puro 3.34 

Cal viva (alto cálcio) 3.2-3.4 

Cal viva (dolomítico)  3.4-3.6 

Cal hidratada (alto cálcio) 2.3-2.4 

Cal hidratada (dolomítico) 2.4-2.9 
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Ponto de fusão: desde que todo calcário seja convertido a um óxido antes 

da fusão ocorrer, o ponto de fusão somente é aplicável para cal viva. Estes valores 

são 2570°C para o CaO e 2800°C para o MgO. 

Ponto de ebulição: o valor para CaO é de 2850ºC e para MgO é de 

3600ºC. 

Solubilidade: o calcário de alto cálcio é muito pouco solúvel em água isenta 

de CO2. Entre 17 e 25°C, sua solubilidade é de apenas 14-15 mg/L, a 100°C 

aumenta para 30-40 mg/L. 

O dióxido de carbono exerce uma ação solvente fraca, variando entre 1,3 e 

0,765 g/L entre temperaturas de 9 a 35°C  sob uma pressão de CO2 de 1 atm, até o 

máximo de 3,93 g/L a 56 atm e 18°C. 

O valor da solubilidade da cal hidratada de alto cálcio é 1,330 gramas de 

CaO por litro  de solução saturada a 10°C em água destilada; ao contrário do 

calcário alto cálcio, a solubilidade de hidrato varia inversamente com a temperatura. 

pH: soluções de cal desenvolvem um alto pH  de 12,5 a 13. Já o pH do 

calcário é muito menor, o calcário de alto cálcio atinge um pH de 8 a 9, enquanto o 

calcário dolomítico de 8,5 a 9,2. 

Composição Química: a Tabela 1.3 mostra a composição química 

representativa de vários tipos de cales e calcários. 
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Tabela 1.3. Composição Química Representativa de Diferentes Tipos de Cales e 

Calcários 1. 

 

 

Calcários 

 

                     1                 2              3                 4                    5                   6             7 

 

 

CaO   54.54    45.65  29.45 93.25-98.00 55.50-57.50  71-74  45-41 

MgO     0.59      7.07  21.12     0.30-2.50 37.60-40.80   0.5-2  25-30 

CO2     2.90    43.60  46.15   0.3-0.7 0.3-0.7 

SiO2     0.70      2.55   0.14     0.20-1.50     0.10-1.50 0.2-0.5 0.2-0.5 

Al2O3    0.68     0.23  0.04     

Fe2O3     0.08      0.20   0.10     0.10-0.40     0.05-0.40   

SO3     0.31      0.33      

P2O5       0.04   0.05     

Na2O     0.16      0.01   0.01     

K2O      0.03   0.01     

H2O      0.23  0.16    24-25   27-28 

Outros      0.06  0.01     

 

Observações: 

1. Calcários de alto cálcio 

2. Calcário magnesiano 

3. Calcário dolomítico 

4. Cal viva (alto cálcio) 

5. Cal dolomítica 

6. Cal hidratada (alto cálcio) 

7. Cal hidratada (dolomítica) 
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1.1.4. USOS DO CARBONATO DE CÁLCIO NATURAL 5 

 

Carbonato de cálcio natural é popular como extensor em revestimentos 

protetores, principalmente por causa de sua baixa absorção de aglutinantes, 

significando que pode ser incorporado em maior proporção para atender um certo 

nível de propriedades desejadas, assim reduzindo os custos. Também reduz o índice 

de concreções em tintas para exteriores, melhora a retenção da cor das tintas, e 

aumenta a resistência ao mofo. A desvantagem está no seu pH  em torno de 9 que 

limita seu uso em pigmentos coloridos alcalino-sensíveis e a exposição a condições 

atmosféricas acídicas. Por outro lado, as mesmas propriedades fazem-no útil como 

um tampão em certos sistemas de látex. 

Carbonato de cálcio moído é também o pigmento líder na indústria de 

plástico. Seu maior emprego é em cloreto de polivinila (PVC), mas  ele é usado em 

muitos outros tipos de resina onde é incorporado como carga. 

Como nas tintas, a baixa demanda de aglutinantes de carbonato de cálcio 

moído, é uma propriedade muito desejada. A disponibilidade de uma faixa larga de 

tamanho de partícula e a característica de fácil processamento são razões adicionais 

para seu uso. 

Em geral as propriedades físicas dos termoplásticos são reduzidas pela  

adição de carbonato de cálcio natural de alto cálcio moído, em relação à quantidade 

usada. Quando adicionado às resinas termoplásticas, há pouco ou nenhum efeito 

adverso e com algumas propriedades tais como resistência a impacto, poderá  haver 

uma melhora até uma  carga máxima crítica acima da qual ocorre uma redução na 

propriedade física. 

Propriedades ópticas tais como brilho e opacidade são melhoradas 

rotineiramente pela adição destas cargas nas resinas. 

Produtos de borracha são também freqüentemente “carregados” com 

carbonato de cálcio moído. 

Carbonato de cálcio moído tem baixo poder de cobertura e ao contrário da 

argila, não é absorvente. 
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E´ largamente usado em calçados, em revestimento de cabos, pisos, tapetes 

e outros produtos que não requerem esforços para adquirir alto desempenho. 

Carbonato de cálcio natural moído é também usado na formulação de 

massas de calafetar, seladores e massa corrida para revestimento de paredes. 

Embora o carbonato de cálcio precipitado, ao contrário, do carbonato de 

cálcio natural tenha sido o tipo preferido de pigmento para manufatura do papel, tem  

havido sempre algum emprego do carbonato natural nos últimos anos e há indícios 

de que será usado no futuro. 

 

 

1.2. CAL HIDRATADA 1 

 

A cal viva obtida pela calcinação da pedra calcária, na faixa de temperatura 

de 850-1100°C, em fornos verticais ou rotativos, 

 

23 COCaOcalorCaCO +⇒+  

Calcário alto cálcio                   Cal viva alto cálcio 

 

233 COMgOCaOcalorMgCOCaCO +⋅⇒+⋅  

Calcário dolomítico                   Cal viva dolomítica 

 

constitui-se principalmente de óxidos de cálcio e magnésio. Os óxidos são 

convertidos por hidratação, numa reação exotérmica em que a água se combina 

quimicamente com a cal viva: 

 

 ( ) CalorOHCaOHCaO +⇒+ 22  

 Cal viva alto cálcio         Cal hidratada alto cálcio 

 

  ( ) CalorOHMgOHCaOHMgOCaO +⇒+ 222 )(.2.  

 Cal viva dolomítica                        Cal hidratada dolomítica 
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formando a cal hidratada. Na maioria dos tipos de cal viva dolomítica, 

quando hidratada à pressão atmosférica, todo o CaO se hidrata facilmente, mas 

muito pouco do MgO o faz. 

A fabricação da cal hidratada se processa pela adição lenta de água a cal 

viva britada ou moída em um vaso chamado hidratador, onde se misturam sob 

agitação a cal e a água. A quantidade de água adicionada é critica. Água em 

demasia torna impossível a obtenção da forma seca desejada; pouca água leva a 

uma hidratação incompleta, gerando um produto quimicamente instável  e de baixa 

qualidade. Uma quantidade de água maior que a umidade teórica (24.5%) é 

necessária para compensar a perda de umidade como vapor gerado pelo alto calor 

de hidratação (63,6 kJ/mol). Na prática cerca de 50 a 65% de água é adicionada, 

dependendo do grau de reatividade da cal e sua granulometria. 

 

 

1.3. CARBONATO DE CÁLCIO PRECIPITADO 5, 6 

 

O termo ‘’carbonato de cálcio precipitado’’ é aplicado para compostos de 

CaCO3 produzidos por meios químicos. Precipitado distingue o tipo sintético químico 

daquele produzido por tratamento mecânico de matérias naturais. 

O produto precipitado se destaca por um tamanho de partícula mais fino e 

uniforme e um elevado grau de pureza química. 

Carbonato de cálcio precipitado, geralmente, é disponível nas formas 

cristalinas calcita ou aragonita. Sob certas condições ambos os tipos podem ser 

formados. A calcita é termodinamicamente estável em todas as pressões e 

temperaturas estudadas. A aragonita polimorfa é metaestável e se transforma, 

irreversivelmente, em calcita quando aquecida em ar seco a cerca de 400ºC e a taxa 

de conversão é crescente com a temperatura. A transformação é muito mais rápida  

em contato com a água ou em soluções contendo carbonato de cálcio à temperatura 

ambiente. 

As formas cristalinas da calcita formam um sistema hexagonal. Há mais de 

600 hábitos cristalinos relatados para a calcita em contraste com 10-15 de outros 

carbonatos isoestruturais. 
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A aragonita está no sistema ortorrômbico. Os hábitos cristalinos usuais são 

prismáticos alongados ou circulares. Nas formas comerciais do carbonato de cálcio 

precipitado onde a aragonita predomina, os cristais têm lados paralelos e uma alta 

relação comprimento/largura. 

Precipitação rápida, concentração elevada dos reagentes, alta temperatura e 

a presença de cátions, aumentam a tendência de produção da aragonita. 

A Tabela 1.4 mostra dados essenciais às duas formas cristalinas. 

Tanto a aragonita como a calcita apresentam tamanhos de partículas que 

variam do submicron (~0.03 µm) para o grosso (~10 µm). As classes de tamanhos 

mais finos apresentam um número considerável de aglomerados que são atribuídos,  

geralmente, às forças eletrostáticas desenvolvidas durante a precipitação (as classes 

mais finas da calcita, mostram uma tendência maior para este fenômeno de 

aglomeração do que os tipos da aragonita). As classes intermediárias (0.15-0.25 µm) 

mostram menor tendência à aglomeração e consequentemente tem maior 

dispersabilidade e poder de revestimento. As classes mais grossas (até 10 µm) têm 

pequenas ou nenhuma tendência à aglomeração e são comparativamente fáceis de 

dispersar. 

A Tabela 1.5 apresenta propriedades típicas dos tamanhos de partículas das 

duas formas cristalinas. 
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Tabela 1.4. Propriedades das Duas Formas de Carbonato de Cálcio 5. 

 

Propriedades            Calcita     Aragonita 

Hábito cristalino            Hexagonal Ortorrômbica 

Índice de refração   

20/d   

α       1.530 

ß       1.681 

γ        1.682 

ε 1.486  

ω 1.658  

Densidade, g/cm3 2.710      2.930 

Solubilidade, g/100cm3H2O   

a 25°C 0.0014      0.00153 

a 75°C 0.0018      0.00190 

Ponto de fusão °C 1.339 (100 atm)      825 
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Tabela 1. 5. Propriedades Típicas dos Tipos de Carbonatos de Cálcio Precipitado 5. 

 

 Calcita  

partícula 

grossa 

Aragonita  

partícula 

intermediária 

Calcita 

partícula 

ultrafina 

Aparência Pó branco Pó creme Pó branco puro 

Tamanho médio de  

Partícula (µm) 

 

3.0 

 

0.4 

 

0.06 

Faixa (µm) 1.0-10.0 0.1-2.0 0.03-0.15 

Retenção na tela 

325/mesh  

 

0.001 

 

0.1 

 

Densidade (g/cm3) 2.65 2.65 2.65 

pH 9.4 9.8 10.4 

Análise Química (%) 

CaCO3 

 

99.3 

 

98.5 

 

98.8 

MgCO3 0.04 0.84 0.04 

SiO2 0.01 0.31 0.01 

Fe2O3 0.004 0.15 0.003 

CaSO4 0.50 0.21 1.0 

Al2O3 0.02 0.19 0.02 

H2O(menor 100ºC) 0.10 0.25 0.50 
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1.3.1. CARBONATO DE CÁLCIO PRECIPITADO PRODUZIDO NO 

BRASIL 

 

O carbonato de cálcio precipitado é produzido no Brasil 7 pela Química 

Industrial Barra do Piraí S/A (Barra do Piraí/RJ), Carbominas Indústria Química Ltda. 

(Nepomuceno/MG) e Química Industrial Vale do Paraíba  (Barra do Piraí/RJ). 

O processo de produção desenvolvido pela Química Industrial Barra do Piraí 

S/A, descrito na patente de Paulo de Sousa Lima e Ademar Kaoru Akioka registrada 

em 1986 8 compreende as seguintes operações: 

1-Extração do calcário 

2-Calcinação do calcário 

3-Hidratação da cal 

4-Carbonatação do hidróxido de cálcio 

5-Secagem do carbonato de cálcio em suspensão 

O aperfeiçoamento do processo descrito 8 se concentra na operação de 

calcinação do calcário, que, ao invés de ser feita (convencionalmente) pela queima 

de óleo de baixo teor de enxofre em fornos verticais ou horizontais de calcinação, 

que pode representar um fator onerador do custo final do produto, é feita pela 

queima de gases, como por exemplo, monóxido de carbono, hidrogênio e metano, 

obtidos a partir da gaseificação da lenha ou biomassa, o que propicia alto grau de 

qualidade e pureza do produto. 

Na Tabela 1.6 são apresentadas as características químicas do carbonato 

de cálcio precipitado por este processo. 
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Tabela 1.6. Características Químicas do Carbonato de Cálcio Precipitado pela 

Química Industrial Barra do Piraí 9. 

 

                           PROPRIEDADES QUÍMICAS 

CaCO3  98.50% 

MgO    0.24% 

Fe2O3 , Al2O3    0.14% 

Perda por ignição a 1000ºC  43.80% 

Umidade a 120ºC    0.50% 

pH (suspensão aquosa)       9.50 

Insolúveis em HCl    0.20% 

 

 

1.3.2.USOS DO CARBONATO DE CÁLCIO PRECIPITADO 6 

 

A manufatura do papel é, de longe, o principal emprego do carbonato de 

cálcio precipitado. Estima-se que nos EUA, a indústria de papel consome mais de 

70% da produção total. Em revestimento para papéis, o carbonato de cálcio 

precipitado é usado em combinação com caulim; o caulim proporciona o brilho 

necessário e o carbonato adiciona claridade, opacidade, receptividade e suavidade 

na tinta. 

A percentagem de carbonato pode variar de 5 a 50% dependendo das 

propriedades desejadas do revestimento e de fatores econômicos. 

Carbonato de cálcio precipitado é usado também como carga em papéis e 

seu uso está crescendo em papéis para a impressão e escrita. Desenvolvimento de 

matérias de colagem (“sizing”) que são eficientes a pHs alcalinos ou neutros 

permitem o emprego de carbonato de cálcio precipitado como cargas. 

A indústria de plástico é um importante consumidor de carbonato de cálcio 

precipitado onde é usada uma variedade de tipos revestidos e não revestidos  e, uma 

ampla faixa de tamanho de partículas. 

Carbonato de cálcio é usualmente classificado como uma carga não 

reforçadora. Portanto, quando usado em resina em concentrações maiores que 10%    
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melhora as propriedades físicas tais como resistência térmica, estabilidade, rigidez, 

dureza e processabilidade. 

Os tipos menos finos de carbonato de cálcio precipitado tem encontrado 

larga aplicação na indústria de tinta látex e alquídica. 

Carbonato de cálcio precipitado ultrafino é usado em borracha para 

proporcionar  reforço de produtos brancos e levemente coloridos. Os tipos grossos 

são usados para melhorar a dispersabilidade em misturas e para baixar o módulo da 

borracha. 

Outros usos para os graus técnicos do carbonato de cálcio precipitado 

incluem tintas para impressão, massa corrida, seladores e adesivos. Em todas estas 

aplicações o carbonato proporciona encorpamento e certo grau de reforço. 

Os usos alimentícios, farmacêutico e cosméticos incluem antiácidos,  

dentifrícios, uso como fonte de cálcio em alimentos, cargas para cosméticos, dentre 

outros. 

 

 

1.4. ETANOLAMINAS 10, 11, 12, 13  

 

As etanolaminas podem ser definidas como derivados da amônia, onde um, 

dois ou três átomos de hidrogênio foram substituídos por um grupo –CH2CH2OH, 

formando um conjunto de três substâncias: monoetanolamina (MEA), dietanolamina 

(DEA), e trietanolamina (TEA). 

 

 

OHCHCHNH −− 222           MEA 

 

HN        
OHCHCH

OHCHCH

−

−

22

22

                DEA 
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                           OHCHCH −22  

             N     OHCHCH −22                      TEA 

                           OHCHCH −22  

 
 As etanolaminas foram preparadas, pela primeira vez, por WURTZ em 1860 

a partir de etileno cloridrina e amônia aquosa. Somente no final do século passado a 

mistura de etanolaminas foi separada em seus componentes mono-, di- e 

trietanolamina por destilação fracionada. 

Hoje, as etanolaminas são produzidas em escala industrial exclusivamente 

pela reação do óxido de etileno com excesso de amônia aquosa, e alta temperatura 

(até 150ºC) e pressão (até 16 MPa), com a composição do produto da reação 

dependendo exclusivamente do excesso molar de amônia: 

  

OHCHCHNHCHCHNH
K

−−⇒−+ 222223

1

 
                     O  
                                                                    
                                                                   OHCHCH −22  

 HNCHCHOHCHCHNH

K 2

22222 ⇒−+−−  
                                            O                   OHCHCH −22  

 

       OHCHCH −22                                        OHCHCH −22  

HN                              HNCHCH
K3

22 ⇒−+     OHCHCH −22  
           OHCHCH −22                O                      OHCHCH −22  
 
 

A mistura de etanolaminas é separada por colunas de destilação à vácuo 

para dar produtos puros. Hoje, todas  as etanolaminas são preparadas com pureza 

maior que 99%. A pureza é determinada por cromatografia gasosa e o teor de água 

residual pelo método de Karl Fischer. 

O produtor brasileiro de etanolaminas é a Oxiteno do Nordeste S/A Indústria  

e Comércio (Camaçari – Ba, 1200 Ton/Ano). 
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1.4.1. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

A monoetanolamina é um líquido viscoso, incolor, claro e higroscópico à 

temperatura ambiente. Absorve água e dióxido de carbono do ar e é infinitamente 

miscível em água e óleos. O ponto de congelamento pode ser abaixado 

consideravelmente pela adição de água. MEA tem uma basicidade aproximadamente 

igual a da amônia. 

A Tabela 1.7 apresenta dados termodinâmicos (constante de equilíbrio, 

energia livre, entalpia e entropia) para reações ácido–base em solução aquosa  para 

as etanolaminas e na Tabela 1.8 são encontradas suas propriedades físicas 

características. 

 

 

Tabela 1.7. Propriedades Termodinâmicas a T = 298.15K para Reações de 

Etanolaminas Representadas por:   

)()()( aqaqaq HAmAmH
++ +⇒ 13 

 

      Amina        pK           ∆G0 

     (KJmol-1) 

            ∆H° 

     (KJmol-1) 

              ∆S° 

      (JK-1mol-1) 

       MEA      9,500        54,225         50,52          -12,43 

       DEA      8,883        50,703         41,90          -29,43 

       TEA      7,762        44.305         34,01          -34,53 

 

Devido a seu átomo de hidrogênio básico e ao grupo hidroxila, as 

etanolaminas têm propriedades químicas que se assemelham as das aminas e 

álcoois. 

As etanolaminas em solução aquosa reagem com ácidos inorgânicos 

diluídos (HCl, HNO3, HBr, etc) para formar sais cristalinos solúveis em água; por 

exemplo, 

 

HClNHCHHOCHHClNHCHHOCH .222222 ⇒+ . 
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As etanolaminas também reagem com ácidos graxos de cadeia longa à 

temperatura ambiente, para dar sabões neutros de etanolamina, que são materiais 

cerosos não cristalinos com larga aplicação comercial como emulsificante: 

 

3517222

3517222

HHOOCNHCHHOCH

COOHHCNHCHHOCH

⋅

⇒+

 

 

À temperaturas elevadas, 140-160ºC, os produtos principais da reação são 

etanolamidas; 

 

       ⇒+ COOHHCNHCHHOCH 3517222  

                                              

     OHHCCNHCHHOCH 2351722 +−− . 

                                                                O  

 

Estes produtos são de importância essencial em detergentes. 

Com ácidos inorgânicos fracos, como H2S e CO2, formam-se sais instáveis 

em solução aquosa, por exemplo, 

3222222222 . COHNHCHHOCHOHCONHCHHOCH
∆

⇔++ . 
 

Esta reação forma a base de uma importante aplicação industrial: a remoção 

de gás carbônico de misturas gasosas, tais como gás de síntese e gás natural. 

As etanolaminas, nas operações normais de manuseio, não têm efeito tóxico, 

mas não devem ser ingeridas. Os vapores são suficientemente irritantes aos olhos e 

nariz.  MEA é fortemente alcalina e irritante aos olhos, recomenda-se o uso de óculos 

de segurança no seu manuseio, causa irritação na  pele à  concentração maiores 

que 10% ou contato prolongado. 
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Tabela 1.8. Propriedades Físicas das Etanolaminas 10, 12 

 

            MEA DEA TEA 

Nome comum      Monoetanolamina    Dietanolamina    Trietanolamina 

Nome Chemical Abstrats    2-aminoetanol         2.   2,2-iminoetanol 2. 2,2,2-nitrilotrietanol

     Registro no CAS      [141 - 43 - 5]     [111 –  42 – 2]       [110 – 71 – 6] 

Fórmula      NH2C2H4OH     NH(C2H4OH)2         N(C2H4OH)3 

Massa molecular, g/mol             61.08             101.1 149.2 

    Densidade, g/cm3 (20ºC)            1.0157            1.0912               1.1248 

    Ponto de fusão (ºC)             10.53              27.4 21.6 

    Ponto de ebulição (ºC)           170.3           268.5             336.1 

Solubilidade em água a  

25ºC, g /100g 

 

α 

 

α 

 

α 

    Solubilidade em N-heptano a 

25ºC,g/100g 

           

            0.06 

 

            0.01 

 

              0.02 

Viscosidade (20ºC),mPa.s            23.2         389(30ºC) 930 

    Índice de refração          1.4544           1.4747            1.4852 

Tensão superficial (20°C) 0.049 0.0477 0.0484 

    Ponto de fulgor ºC             94.5              176.0                192 

Temperatura de ignição,ºC              410               365                325 

Calor de vaporização  (1 atm),KJ/Kg             848.1             638.4 517.8 

    Calor especifico, Cp,KJ     Kg –1 K –1              2.72             2.73 2.33 

Coeficiente de expansão cúbica  K -1          7.78x10-4          5.86x10-4           4.82x10-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    23 

2. MÉTODOS DE OBTENÇÃO DO CARBONATO DE CÁLCIO 

PRECIPITADO 5 

 

A fabricação do carbonato de cálcio precipitado teve inicio por volta de 1850 

por J. & E. Sturg, Ltd. de Birminghan, Inglaterra. 

Cloreto de cálcio foi tratado com carbonato de sódio e o carbonato de cálcio 

precipitado resultante foi lavado e seco. 

 

NaClCaCOCONaCaCl 23322 +⇒+  

 

Este método produz cristais de calcita de categoria submícron. Uma 

característica significante deste tipo de reação é a formação de aglomerados de 

calcita relativamente difíceis de serem destruídos. 

Após quarenta anos de uso, (cerca de 1900) este processo foi interrompido 

em favor de um método direto onde o leite da cal é diluído para uma densidade pré-

determinada e é então gaseificado com CO2 (obtido da calcinação do calcário) até 

que o hidróxido de cálcio seja convertido à forma de carbonato. 

 

( ) OHCaCOCOOHCa 2322 +⇒+  

 

Este sistema permite variar consideravelmente o controle da temperatura, e 

a concentração dos reagentes. O tamanho de partícula se encontra geralmente na 

faixa de submícron e a forma cristalina é do tipo aragonita (ortorrômbica). 

Dependendo da pureza do leite da cal usado, podem ser produzidos tanto o 

grau técnico como o grau alimentício. 

Neste método o produto final contém numerosas impurezas do calcário 

inicial. Este último deve ser então de alta pureza para dar origem a carbonatos muito 

puros. Entretanto a adição de reagentes apropriados pode melhorar a qualidade do 

produto sintetizado. Este é o método mais comum e tradicional para a produção de 

carbonato de cálcio. 

O método ‘’cal soda’’ envolve a reação na qual a barrilha é convertida a soda 

cáustica pela reação com o leite da cal. 
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( ) NaOHCaCOOHCaCONa 23232 +⇒+  

 

Este método foi desenvolvido primariamente para produzir soda cáustica 

com o carbonato de cálcio como um co-produto. Como deve ser esperado, o CaCO3 

co-produto invariavelmente contém traços de álcalis que são difíceis de remover, 

resultando em um produto com uso definido e limitado. 

Outro método para a produção do carbonato de cálcio precipitado envolve o 

tratamento de água. Quando a água contendo dureza temporária (devido ao 

bicarbonato de cálcio em solução) é tratada com leite da cal ocorre uma reação 

formando-se carbonato de cálcio precipitado: 

 

( ) ( ) OHCaCOOHCaHCOCa 23223 2 +⇒+  

 

Produtos formados nesta reação são mais freqüentes de um tamanho de 

partícula entre 10 e 20 µm do tipo calcita e são de boa pureza. 
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2.1. OUTROS PROCESSOS 

 

Vários autores têm registrado patentes que descrevem métodos e processos 

de obtenção do carbonato de cálcio precipitado que envolvem a dissolução inicial da 

cal viva ou hidratada em uma solução de sal amônio ou de amina, seguido de 

separação da solução de cálcio em amônio ou amina livre e subseqüente 

carbonatação com dióxido de carbono para precipitar carbonato de cálcio e 

reconstituir a solução do sal de amônio ou amina inicial. 

Henri René Langelin,14 em 1976, publica um trabalho envolvendo o processo 

citado acima. A matéria-prima utilizada é um carbonato de cálcio natural que é 

calcinado a 1000ºC e o óxido obtido é adicionado  ao nitrato de dietilamina (sal de 

amina) e as impurezas metálicas presentes, já na forma de hidróxidos insolúveis, são 

precipitadas e eliminadas por filtração. 

Em um estágio posterior, uma corrente gasosa de dióxido de carbono passa 

através da solução rica em Ca++ e OH– precipitando um carbonato de cálcio extra 

puro (99,9%) que é aplicado nas indústrias farmacêuticas, alimentícias e cosméticos. 

No filtrado recupera-se a solução do sal da amina já reconstituída. 

Em 1979 e 1983, Langelin e colaboradores 15, 16 utilizando então novo sal de 

amina (nitrato de etanolamina), publicam trabalhos onde realizaram estudos sobre a 

influência de alguns parâmetros tais como temperatura, tempo de reação, 

concentração, entre outros, na reação. 

Miroslav Zikmundo 17 obtém, partindo de um carbonato de cálcio natural, 

amônia e um sal de amônio (HCO2NH4), um produto cuja pureza é maior que 99%. 

Em 1987,  Miroslav Zikmund, e colaboradores 18 produzem carbonato de 

cálcio 99.99% puro, partindo de cal de grau técnico ou carbeto de cálcio 

(contaminando com SiO2, Al2O3 e Fe2O3) e formiato de monoetanolamina. 

Com a finalidade de produzir óxido de magnésio e seus hidratos, Miroslav e 

colaboradores,19 em 1989 produzem carbonato de cálcio puro, utilizando dolomita 

com 41,70% de MgO e 58,30% de CaO  após calcinação. 

  O método proposto envolve a dissolução do óxido de cálcio ou hidróxido de 

cálcio na solução de um sal formado de uma amina orgânica ou amônia com um 

ácido, orgânico ou inorgânico, capaz de formar um sal de cálcio solúvel. A solução é 
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separada de seu resíduo, que contém substancialmente óxido de magnésio, por 

filtração ou centrifugação e é então lavado e seco. 

Para produzir carbonato de cálcio, a solução é então tratada com CO2 

gasoso e/ou carbonato de amônio, resultando em um carbonato de cálcio 99,99% 

puro. 

Cremer e Holz 20 em 1985 obtiveram carbonato  de cálcio precipitado pela 

solvatação de dispersões aquosas de Ca(OH)2  com sais de amônia (NH4NO3, 

NH4Cl(s) ou NH4HCO3(s)), sais de hidrazina (H2NNH2HCl(s)) ou sais de cloridrato de 

aminas primárias ou secundárias de cadeias curtas, na forma de sais ou soluções, 

seguido de filtração para remoção de compostos de cálcio não dissolvidos e adição 

posterior de carvão ativo para clarificação da solução. A solução clarificada é 

precipitada com CO2(g) ou gás contendo CO2 a um pH de 4.0 a 8.0. Numa última 

etapa, CaCO3 é lavado e seco. 

Zou 21 em 1991 relata a obtenção do carbonato de cálcio precipitado 

partindo de minérios contendo CaCO3 e MgCO3 que são calcinados e então 

impregnados com uma solução de NH4NO3 por 1-5 horas. A solução decantada é 

filtrada e o bolo no filtro, Mg(OH)2, é calcinado para dá MgO e o filtrado carbonatado 

com ar,contendo CO2, para produzir CaCO3. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

3.1. MATERIAIS E REAGENTES 

 

Acido clorídrico (Reagen) 

Álcool etílico (Reagen) 

Acetileno AA (White Martins) 

Calcon 

Calcário (Carbomil) 

Carbonato de cálcio (Reagen) 

Carvão ativado (Reagen) 

Cloreto de cálcio 

Cloreto de potássio (Reagen) 

Cianeto de potássio (Merck) 

Dietilditiocarbomato de sódio (Reagen) 

EDTA Sal dissódico (Reagen) 

Gás Carbônico (White Martins) 

Hidróxido de sódio (Reagen) 

Hidróxido de potássio (Merck) 

Monoetanolamina (Reagen) 

Negro de eriocromo -T 

Nitrato de prata (Reagen) 

Nitrogênio (White Martins) 

Óxido nitroso (White Martins) 

Trietanolamina (Reagen) 
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3.2. EQUIPAMENTOS 

 

Balança analítica Mettler H80 

Balança analítica Mettler AE200 

Banho termostático Fanem Modelo 111 

Difratômetro de raios -X (Método do pó) Rigaku Geigerflex 

Espectrofotômetro de Absorção Atômica GBCAA 908 

Estufa de secagem e esterilização Fanem Modelo 315 SE 

Mufla, VEB Metallkombinat, modelo m-12 

Potenciômetro Digimed, modelo DPH2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    29 

3.3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

3.3.1. SÍNTESE DO CLORIDRATO DE MONOETANOLAMINA 

(MEA.HCl) 

 

123 mL de monoetanolamina (MEA, d = 1.012 g/mL) são misturados com 

1050 mL de ácido clorídrico 2 mol/L, numa relação molar MEA : HCl  =  1 : 1 22. 

A solução é concentrada a 1/7 do volume inicial e resfriada numa cuba 

contendo gelo, para uma cristalização rápida. Os cristais são lavados com três 

porções de 100 mL de álcool etílico gelado, secos à vácuo à temperatura ambiente e 

guardados em um dessecador contendo sílica (obtido: 160,60g : 82,3%). 

A solução–mãe resultante da filtração é então concentrada a 1/7 do volume 

seguido de uma nova filtração e lavagem dos cristais com três porções de 20 mL de 

álcool etílico (obtido 24,2g: 12,5%). Rendimento total obtido no final do processo: 

184,8 g ou 94,8%. 

O controle da qualidade do sal é feito através da determinação de seu ponto 

de fusão, que de acordo com a literatura 23 está em torno de 75 – 77ºC. 

 

 

3.3.2. SÍNTESE DO ÓXIDO DE CÁLCIO 

 

O carbonato de cálcio é colocado em cadinhos de porcelana e levado à 

mufla a uma temperatura de 1000°C por  1 hora. A amostra é retirada do forno a uma 

temperatura de 600°C e colocada imediatamente em um dessecador para esfriar à 

temperatura ambiente. 
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3.3.3. REAÇÃO DO ÓXIDO DE CÁLCIO COM CLORIDRATO DE 

MONOETANOLAMINA 

 

Em um vaso de reação de 50 mL de capacidade, com jaqueta para 

circulação de água e acesso para eletrodo de vidro e admissão de gás, adiciona-se 

30 mL de solução aquosa de cloridrato de monoetanolamina. 

Nos diversos experimentos, o vaso de reação foi previamente termostatizado 

utilizando um banho de circulação, provido de dispositivo de aquecimento, 

refrigeração e circulação externa. 

Após a adição da solução aquosa de cloridrato de monoetalamina, sob 

atmosfera de nitrogênio, o óxido de cálcio é adicionado numa relação molar CaO : 

MEA.HCl = 1 : 2, sob agitação pelo uso de agitador magnético. A reação é 

monitorada por medida de pH do meio em função do tempo, através de um 

potenciômetro. 

As medidas de pH são feitas a cada 30 segundos, até que se estabeleça um 

valor constante. 

Ao final da reação, obtém-se uma mistura que é filtrada em um funil de placa 

porosa (G4). O volume do filtrado é medido e completado para 100 mL e sua 

concentração em íons Ca(II) determinada por complexometria com EDTA 0,1 mol/L, 

para cálculo do rendimento. 

 

 

3.3.4.  REAÇÃO DE CARBONATAÇÃO 

 

Utilizando o mesmo sistema anterior, adiciona-se ao vaso de reação, 30 mL 

de soluções aquosas 0,5; 1.0; 1.5 molar em cloreto de cálcio e 1,0; 2.0; 3.0 molar 

em monoetanolamina a uma reação molar CaCl2 : MEA = 1 : 2. 

Após a adição das soluções de CaCl2/MEA, dióxido de carbono à pressão 

ambiente, é borbulhado sob fluxo de gás constante (controlado pelo uso de 

rotâmetro) e agitação constante da solução pelo uso de agitador magnético. A 

reação é monitorada por medida do pH do meio em função do tempo, através do 

potenciômetro. 
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Ao final de cada experimento de carbonatação, obtém-se um precipitado 

cristalino finamente dividido que é separado em um funil de placa porosa (G4) . 

O volume do filtrado é medido e sua concentração em íons Ca(II) 

determinada por complexometria com EDTA. O precipitado após lavagem com água 

destilada, é seco a 110°C e pesado para cálculo do rendimento expresso em 

carbonato de cálcio recuperado. 

 

 

3.3.5. PREPARAÇÃO DO CARBONATO DE CÁLCIO COM 

RECICLAGEM DO CLORIDRATO DE MONOETANOLAMINA  

 

Os experimentos foram realizados combinando-se os procedimentos 3.3.3. e 

3.3.4., utilizando para isto o mesmo sistema usado anteriormente. 

30 mL de solução aquosa de cloridrato de monoetanolamina 1 mol/L, é 

adicionada ao vaso de reação. O pH inicial da solução é medido (em torno de 6.5) e 

logo em seguida o CaO é adicionado numa relação molar CaO : MEA.HCl  =  1 : 2 

sob agitação constante, durante 10 minutos. A reação é monitorada por medida do 

pH do meio em função do tempo. As medidas são feitas a cada 30 segundos. 

A solução final obtida é filtrada em um funil de placa porosa (G4) e retorna 

ao vaso de reação. Mede-se o pH inicial (em torno de 11.0) e durante mais 10 

minutos, dióxido de carbono é borbulhado sob fluxo de gás constante e novamente a 

reação é monitorada pelo pH do meio em função do tempo. 

Ao final da reação, obtém-se um precipitado cristalino finamente dividido que 

é separado por um funil  de placa porosa (G4), lavado com porções d’água até sinal 

negativo do cloreto, seco em estufa a 110°C e pesado para cálculo do rendimento 

expresso como carbonato de cálcio recuperado. 

O volume do filtrado é medido e alíquotas de 1 mL são retiradas para 

determinação de sua concentração em íons cálcio por complexometria com EDTA. 

O volume da solução é corrigido para 30 mL por adição de solução 1 mol/L 

de cloridrato de monoetanolamina e é então reutilizada para novo ciclo. 

Este procedimento foi repetido para as concentrações 2 mol/L e 3 mol/L em 

cloridrato de monoetanolamina, mantidas constantes as demais variáveis. Para cada 
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concentração, foram realizados três ciclos completos, num total de nove 

experimentos. 

 

 

3.3.6. PREPARAÇÃO DO CARBONATO DE CÁLCIO PRECIPITADO A 

PARTIR DO CALCÁRIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE 

 

Uma amostra de calcário, a -325 mesh, oriunda de Limoeiro do Norte-Ce, 

cedida gentilmente pela Carbomil Química S/A, foi calcinada a 1000°C por 1 hora. 

0.8754 g dessa amostra calcinada, numa relação molar CaO : MEA.HCl = 1 : 2, foi 

adicionada a 30 mL de solução de MEA.HCl 1 mol/L e agitada à temperatura 

ambiente por 10 minutos, separando-se a solução resultante por filtração e o resíduo 

final foi abandonado. A solução resultante foi tratada com dietilditiocarbamato de 

sódio e carvão ativo para redução dos teores dos metais pesados eventualmente 

presentes e foi novamente filtrada 27. 

 À esta solução purificada foi borbulhado dióxido de carbono à temperatura e 

pressão ambiente por 10 minutos, seguido de filtração e lavagem do precipitado com 

água  destilada e seco a 110°C por 2 horas para posterior pesagem e cálculos de 

carbonato de cálcio recuperado. 

O volume da solução resultante desta etapa foi medido e analisado quanto 

ao teor de magnésio e cálcio por complexometria com EDTA. 

 

 

3.4. MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

3.4.1. ANÁLISES DE CÁLCIO E MAGNÉSIO 

 

As análises  de cálcio e magnésio foram realizadas por complexometria com 

EDTA 24. 
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3.4.2. ANÁLISES DE CLORETO 

 

Nas soluções de cloridrato de monoetanolamina foram determinados teores 

de cloreto pelo método de Mohr 25. 

 

 

3.4.3. DETERMINAÇÃO DE ALUMÍNIO, COBRE, FERRO, MAGNÉSIO, 

MANGANÊS E SÓDIO POR ESPECTROFOTOMETRIA DE  

ABSORÇÃO ATÔMICA 

 

Introdução 

A determinação de elementos traços por espectrofotometria de absorção 

atômica requer estudos iniciais dos parâmetros operacionais e cuidados extremos na 

preparação das amostras e padrões. 

Na análise de cada elemento deve-se levar em conta as condições ótimas 

quanto ao tipo de chama (N2O – Acetileno, Ar – Acetileno), fluxos dos gases, 

comprimento de ondas, corrente da lâmpada, fendas, faixa ótima de trabalho e taxa 

de sucção da amostra. 

 

Curvas de calibração 

Os padrões utilizados nas curvas de calibração foram preparados a partir de 

soluções Merk numa concentração de 1000 µg/mL. 

A Tabela 3.1  mostra dados referentes às condições ótimas dos padrões de 

alumínio, cobre, magnésio, ferro, manganês e sódio para a construção de suas 

curvas de calibração. Nos padrões preparados para a curva de calibração, assim 

como nas amostras a serem analisadas, adicionou-se cloreto de potássio numa 

concentração final de 2000 µg/mL de K para minimizar o efeito da ionização causado 

pela alta temperatura da chama. 

 

Procedimento 

Partindo-se da solução de 1000 µg/mL, foram feitas  diluições necessárias 

às concentrações requeridas na faixa ótima de trabalho. 
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Para leitura no espectrofotômetro de absorção atômica, as soluções das 

amostras foram preparadas de forma a se ajustarem às condições especificas de 

cada elemento de acordo com sua curva de calibração. Nas Figuras 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, e 3.6 encontram-se as curvas de calibração obtidas nos experimentos. 

 

 

Tabela 3.1. Condições Ótimas para a Construção das Curvas de Calibração 26. 

 

Curva de 

Calibração 

(elemento) 

Concentração 

dos padrões 

(µg/mL) 

Faixa 

ótima 

(µg/mL) 

Tipo 

De 

Chama 

Comprimento 

       de  

onda (nm) 

Corrente  

    da 

lâmpada 

Fenda 

(nm) 

Al 2; 10; 20 25 - 110 N2O - Ac 396.2 10.0 0.5 

Cu 1; 3; 5 1 -5 Ar – Ac 324.7 3.0 0.5 

Fé 2; 5; 10 2 - 9 Ar – Ac 386.0 20.0 0.2 

Mg 0.1; 0.2; 0.4 0.1 – 0.4 N2O - Ac 285.2 6.0 0.5 

Mn 1; 2; 3 1 – 3.6 Ar – Ac 279.5 15.0 0.2 

Na 0.5; 1.0; 1.5 0.4 – 1.5 Ar – Ac 589.6 5.0 0.5 
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Figura 3.1. Curva de Calibração Obtida na Determinação de Alumínio por 

Espectrofotometria de Absorção Atômica. 
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Figura 3.2. Curva de Calibração Obtida na Determinação de Cobre por 

Espectrofotometria de Absorção Atômica. 
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Figura 3.3. Curva de Calibração Obtida na Determinação de Ferro por 

Espectrofotometria de Absorção Atômica. 
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Figura 3.4. Curva de Calibração Obtida na Determinação de Magnésio por 

Espectrofotometria de Absorção Atômica. 
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Figura 3.5. Curva de Calibração Obtida na Determinação de Manganês por 

Espectrofotometria de Absorção Atômica. 
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Figura 3.6. Curva de Calibração Obtida na Determinação de Sódio por 

Espectrofotometria de Absorção Atômica. 
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3.4.4. DIFRAÇÃO DE RAIOS - X (MÉTODO DO PÓ) 28 

 

Raios-X são radiações eletromagnéticas da mesma natureza da luz, mas de 

comprimento de onda menor. Sua descoberta aconteceu em 1895 por Roentgen. 

O seu comprimento de onda é da ordem de grandeza dos raios iônicos dos 

átomos e das respectivas distâncias interiônicas, o que leva os retículos cristalinos a 

atuarem como tridimensionais de difração. 

As condições de difração de raios-X por um retículo cristalino foram 

devidamente anunciadas por Laue em 1912 e posteriormente simplificados por 

Bragg em 1913 mediante uma lei que leva o seu nome: 

                            λ = 2dhk1.senθ, 

onde λ é o comprimento de onda da difração, dhk1 à distância interplanar do plano 

reticular definido pelos índices hk1, θ o ângulo de incidência (e de difração). 

Na difração dos raios-X cada átomo de um cristal tem a propriedade de 

difratar um feixe de raios-X que sobre ele incida. O somatório desses fenômenos 

elementares corresponde, em última análise, a difração do feixe dos raios-X  por 

cada um dos planos do cristal. Cada corpo cristalino apresenta um modelo único de 

difração dos raios-X, o qual reproduz uma impressão digital da sua estrutura atômica 

e molecular. A intensidade  de cada reflexão constitue a informação fundamental 

necessária na análise da estrutura cristalina. Uma característica única da difração de 

raios-X consiste em que os componentes são identificados como componentes 

específicos. 

Dentre os métodos de estudo de difração de raios-X, dois deles apresentam-

se de forma muito contrastante. Um deles utiliza o pó da substância a estudar 

(difratometria de pó, técnica de Debye Scherrer). O outro tipo utiliza técnica de 

monocristal (métodos de rotação , Weissenberg, oscilação e de precessão). 

Entre os métodos do pó, os mais utilizados são as técnicas de filmes e a 

difratometria de pó. 

O método do pó é muito utilizado, por ser uma técnica simples e de natureza 

não destrutível. Esta técnica também proporciona uma forma de investigação da 

cristalografia dos cristais em pó independente do seu tamanho, um meio de 

identificação de cristais, pois os diagramas são características de substâncias 

cristalinas, e identificação isomórficas das substâncias. 
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O método do pó, neste trabalho, foi usado para verificação da existência ou 

não de isomorfismo nos compostos em estudos, através das medidas nas 

intensidades das linhas obtidas (I/Io) e das distâncias interplanares (d) registradas. 

Os experimentos foram obtidos utilizando radiação kα do cobre. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1. REAÇÃO DO ÓXÍDO DE CÁLCIO COM O CLORIDRATO DE 

MONETANOLAMINA 

 

A amina a ser utilizada na reação com óxido de cálcio deve ser totalmente 

miscível com a água, ter uma baixa pressão de vapor entre 20 e 100ºC, ser 

suficientemente básica para produzir íons hidróxidos em quantidade não desprezível 

e não ter um preço de venda muito elevado. A monoetanolamina é um produto que 

responde a estas exigências 16. 

Para a elaboração final do produto (cloridrato de monoetanolamina), é 

escolhido o íon cloreto por formar um sal de cálcio solúvel em monoetanolamina, 

embora outros ânions possam ser igualmente utilizados16. Outros fatores 

determinantes para esta escolha foram: a simplicidades do procedimento de 

preparação, a natureza quantitativa da reação, a ausência de reação paralela e a 

facilidade de remoção dos excessos dos reagentes usados. 

A reação de dissolução do óxido de cálcio pela solução de cloridrato de 

monoetanolamina se dá de acordo com a reação abaixo: 

 

( ) ( ) ( ) ( )aqaqaqaqs OHNHCHHOCHCaNHCHHOCHCaO 2)(222322 22 ++⇒+ +++
 

 

Esta reação se dá em meio aquoso o que determina a formação de íons OH- 

conferindo à solução um pH > 10 no qual as impurezas metálicas precipitarão na 

forma de hidróxidos metálicos insolúveis que são eliminados por filtração. 

Em todos os experimentos realizados, o pH obtido sempre foi superior a 10 

e inferior a 12. Esta variação era função dos parâmetros utilizados. 

Com a finalidade de se determinar as condições reacionais que conduzem a 

uma maior taxa de conversão de reação de dissolução da cal, estudos foram feitos 

variando-se: a concentração dos reagentes, a relação estequiométrica entre os 

reagentes, a temperatura e o tempo de reação. 
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As Tabelas 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. e as Figuras 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 apresentam 

os resultados obtidos para os experimentos realizados variando-se estes 

parâmetros. 

A análise desses resultados permite concluir que a reação de dissolução da 

cal é uma reação extremamente rápida, cuja taxa de conversão é pouco afetada 

pelas variações dos valores dos parâmetros estudados. 

Embora não se tenha observado uma diferença significativa nas taxas de 

conversão com a variação da concentração molar das soluções de MEA.HCl, o uso 

de soluções mais concentradas permitiria uma redução nos volumes específicos dos 

vasos de reação. Por outro lado, soluções mais diluídas significam perdas menores 

de solução retidas nos bolos de filtração. 

As reações, aparentemente, se completam no tempo de mistura dos 

reagentes, sugerindo um tempo de 15 minutos como suficiente para atingir uma 

conversão máxima. 

Relações molares CaO : MEA.HCl  acima do valor estequiométrica de 1: 2, 

não resultam em maiores taxas de conversão. 

As taxas de conversão são levemente favorecidas por temperaturas mais 

altas, uma temperatura próxima de 30ºC sendo suficiente para uma alta taxa de 

conversão. 

Sugere-se então, com base nos resultados obtidos, como condições 

otimizadas para esta reação os  seguintes parâmetros: [MEA.HCl]  =  1 mol/L, tempo 

≥ 15 minutos, temperatura de 25-50°C e relação molar Cal : MEA.HCl = 1 : 2, 

obtendo-se um rendimento na faixa de 95-97%. 
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Tabela 4.1. Efeito da Concentração da Solução de MEA.HCl na Reação de 

Conversão da Cal. 

 

CONCENTRAÇÃO MEA.HCl (mol/L) CONVERSÃO (%) 

       1     97,38 

       2     97,53 

       3     97,33 

 

-Tempo = 30 minutos 

-Temperatura = 25°C 

-Relação Molar CaO : MEA.HCl = 1 : 2 

 

 

Tabela 4.2. Efeito do Tempo de Reação na Reação de Conversão da Cal. 

 

    TEMPO (minutos) CONVERSÃO (%) 

2 96,56 

3 96,58 

10 96,83 

15 97,37 

30 97,47 

 

-Temperatura = 25°C 

-Relação Molar: CaO : MEA.HCl = 1 : 2 

-[MEA.HCl] = 1 mol/L 
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Tabela 4.3. Efeito da Relação Molar CaO : MEA.HCl na Reação de Conversão da 

Cal. 

 

            RELAÇÃO MOLAR        C              CONVERSÃO (%) 

1 : 2,0 97,47 

1 : 2,6 97,26 

1 : 3,0 97,90 

1 : 3,4 97,08 

1 : 4,0 97,67 

 

 -[MEA.HCl] = 1mol/L 

 -Tempo = 10 minutos 

 -Temperatura = 25°C 

 

 

Tabela 4.4. Efeito da Temperatura na Reação de Conversão da Cal. 

 

         TEMPERATURA (°C)              CONVERSÃO (%) 

10 94,0 

25 94,5 

40 95,0 

50 95,0 

60 94,0 

 

-[MEA.HCl] = 1mol/L 

-Tempo = 10 minutos 

-Relação Molar: CaO : MEA = 1 : 2 
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Figura 4.1. Efeito da Concentração da Solução de MEA.HCl na Reação de 

Conversão da Cal, nas seguintes condições: tempo de 30 minutos, temperatura de 

25°C e relação molar CaO : MEA.HCl = 1 : 2. 
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Figura 4.2. Efeito do Tempo na Reação de Conversão da Cal, nas seguintes 

condições: temperatura de 25°C, relação molar CaO : MEA.HCl = 1 : 2 e 

concentração de MEA.HCl igual a 1 mol/L. 
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Relação Molar (CaO : MEA.HCl)

 C
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Figura 4.3. Efeito da Relação Molar CaO : MEA.HCl na Reação de Conversão da 

Cal, nas seguintes condições: temperatura de 25ºC, concentração MEA.HCl de 1 

mol/L e tempo de 10 minutos. 
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Figura 4.4 Efeito da Temperatura na Reação de Conversão da Cal, nas seguintes 

condições: concentração MEA.HCl de 1 mol/L, tempo de 10 minutos e relação molar 

CaO : MEA.HCl = 1 : 2. 
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4.2. REAÇÃO DE CARBONATAÇÃO 

 

Esta reação é descrita pela equação seguinte: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )lsaqsaq OHCaCOOHCOCa 232 2 +⇒++ −++
 

 

Esta é uma reação equilibrada a três fases (líquido-sólido-gás) que é 

favorecida pelo meio básico cujo pH deve, entretanto, permanecer inferior ao valor 

(12,6), no qual ocorre a precipitação do hidróxido de cálcio16. A solução inicial de 

cloreto de cálcio em solução de monoetanolamina tem um pH de 11-12. 

O início da carbonatação envolve a saturação da solução em íons CO3
= 

formados na reação: 

 

( ) ( ) ( ) ( )aqaqaqg
NHCHHOCHCONHCHHOCHCO +−

+⇔+ 322
2

32222 22
 

seguida da precipitação do carbonato de cálcio: 

 

( ) ( ) ( )saqaq CaCOCOCa 33 ⇒+ =++
. 

 

Para esta reação foram estudados os seguintes parâmetros: efeito da 

concentração das soluções em MEA e em CaCl2, tempo de reação e temperatura. 

Os resultados encontram-se nas Tabelas 4.5, 4.6, 4.7 e nas Figuras 4.5, 

4.6, 4.7. 
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Tabela 4.5. Efeito da Concentração da Solução de MEA na Reação de 

Carbonatação. 

 

       CONCENTRAÇÃO MEA (mol/L) CONVERSÃO (%) 

           1 94,60 

           2 93,91 

           3 94,00 

 

 -Tempo: 30 minutos 

 -Relação Molar CaCl2 : MEA = 1 : 2 

 -Temperatura = 25°C 

 

Tabela 4.6. Efeito do Tempo de Reação na Reação de Carbonatação. 

 

TEMPO (minutos)    CONVERSÃO (%) 

                         15     94,28 

            20             94,30 

            30             94,80 

            40             94,27 

            50      94,45 

 

-Temperatura = 25°C 

-Relação Molar CaCl2 : MEA = 1 : 2 

-[MEA] = 1 mol/L 
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Tabela 4.7. Efeito da Temperatura na Reação de Carbonatação. 

 

       TEMPERATURA (°C)              CONVERSÃO (%) 

10 93,84 

25 96,60 

40 97,38 

60 97,58 

 

-Tempo: 20 minutos 

-Relação Molar CaCl2 : MEA = 1 : 2 

-[MEA] = 1 mol/L 
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Figura 4.5. Efeito da Concentração da Solução de MEA na Reação de 

Carbonatação, nas seguintes condições: temperatura de 25°C, tempo de 30 

minutos e relação molar CaCl2 : MEA = 1 : 2. 
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Figura 4.6. Efeito do Tempo de Reação na Reação de Carbonatação, nas seguintes 

condições: temperatura de 25°C, relação molar CaCl2 : MEA = 1 : 2 e concentração 

de MEA de 1 mol/L. 
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Figura 4.7. Efeito da Temperatura de Reação na Reação de Carbonatação, nas 

seguintes condições: tempo de 20 minutos, relação molar CaCl2 : MEA = 1 : 2 e 

concentração de MEA de 1 mol/L. 
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A vista dos resultados obtidos pode-se concluir que a reação de 

carbonatação não é afetada (consideravelmente) pela concentração em MEA no 

meio reacional. O uso de soluções mais concentradas permite o emprego de 

carbonatadores menores às custas de maiores perdas de solução de MEA retidas 

nos bolos e, consequentemente, maior volume de água de lavagem dos mesmos, 

além de tempos maiores serem necessários para que a reação se complete. Deste 

modo é preferível usar soluções mais diluídas. 

A uma temperatura de 25°C, a saturação em íons carbonato ocorre aos 12 

minutos de reação correspondendo ao início de turvação do meio, mas aos 15 

minutos a reação já se completa, o rendimento permanecendo constante para 

intervalos de tempos superiores. 

Mantendo-se constante o tempo de reação (20 minutos) observa-se um 

rendimento máximo a 25-45°C. Isto se deve à reação de dupla troca entre o 

carbonato de MEA e o CaCl2, que é a etapa determinante do processo, a qual é 

favorecido por temperatura igual ou maior que 30°C: 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
−+ ++⇒

++

aqaqs

gaqaq

ClNHCHHOCHCaCO

CONHCHHOCHCaCl

22

2

3223

22222

 

Com este experimento notou-se também que à temperatura de 10°C ficava 

muito difícil recuperar o CaCO3 obtido do reator, visto que o precipitado estava na 

forma de gel. 

Uma outra observação é que quanto menor a temperatura, maior é o tempo 

necessário para se observar a turvação inicial da solução. 

Com vista nos resultados experimentais sugere-se como condições ótimas 

os parâmetros: tempo ≥ 15 minutos, temperatura ≥ 25ºC e [ MEA ]  = 1 mol/L para a 

obtenção de rendimento na faixa de 94 - 97%. 
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4.3.PREPARAÇÃO DO CARBONATO DE CÁLCIO COM 

RECICLAGEM DO CLORIDRATO DE MONOETANOLAMINA 

 

Após a definição das condições ótimas para a primeira etapa (concentração 

de  MEA.HCl = 1 mol/L,  temperatura  =  25ºC, relação molar CaO : MEA.HCl = 1 : 2 

e tempo ≥ 15minutos) e segunda etapa (concentração de MEA  =  1 mol/L, tempo = 

10 minutos e temperatura de 25ºC), estudos foram realizados combinando-se os 

procedimentos da primeira e da segunda etapa, com o objetivo de determinar o 

rendimento e as perdas durante o processo em ciclos, bem como fazer estudos 

sobre a recuperação e reciclagem da solução de cloridrato de monoetanolamina 

regenerada no final de cada ciclo para as concentrações 1, 2 e 3 mol/L de  MEA.HCl. 

Os resultados obtidos encontram-se nas Tabelas 4.8, 4.9, 4.10 e Figuras 

4.8, 4.9, 4.10. 

Para uma mesma concentração de MEA.HCl, os rendimentos são 

praticamente constantes e reprodutíveis. Comparando as diferentes concentrações, 

observa-se um ligeiro aumento nos rendimentos com a concentração crescente da 

solução de MEA.HCl, embora não se tenha observado diferença entre as 

concentrações 2 e 3 mol/L. 

No final do ciclo, o cloridrato de monoetanolamina é recuperado sem que 

haja mudança em sua concentração; embora haja perda do volume. Para a 

concentração 1 mol/L houve uma perda combinada constante da solução de 2 mL 

para cada ciclo realizado, correspondendo a uma percentagem de 6,6%. Para as 

concentrações 2 mol/L e 3 mol/L as perdas combinadas também foram constantes 

(13,2 e 16.5% respectivamente). Estas perdas foram causadas pela retenção das 

soluções nos bolos dos precipitados. 

Observou-se também durante os experimentos, a formação de um gel na 

reação de carbonatação para as concentrações de 2 mol/L e 3 mol/L, o que dificultou 

a filtração imediata após o término da reação, sendo necessário um tempo de 10–20 

minutos para os precipitados "envelhecerem". Este tempo foi proporcional a 

concentração das soluções. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    53 

Tabela 4.8. Avaliação de Ciclos Preparativos na Concentração 1 mol/L. 

 

CICLO CaCO3 (%) 

      1º 95,10 

      2º 96,59 

      3º 96,59 

 

-[MEA.HCl] = 1 mol/L 

-Temperatura = 25ºC 

-Tempo de Conversão = 10 minutos 

-Tempo de Carbonatação = 10 minutos 

 

 

Tabela 4.9. Avaliação de Ciclos Preparativos na Concentração 2 mol/L. 

 

 CICLO CaCO3 (%) 

      1º 98,22 

      2º 99,70 

      3º 99,82 

 

 -[MEA.HCl] = 2 mol/L 

-Temperatura = 25ºC 

-Tempo de Conversão = 10 minutos 

-Tempo de Carbonatação = 10 minutos 
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Tabela 4.10. Avaliação de Ciclos Preparativos na Concentração 3 mol/L. 

 

  CICLO CaCO3 (%) 

      1º 98,55 

      2º 99,57 

      3º 99,87 

 

-[MEA.HCl] = 3 mol/L 

-Tempo = 25ºC 

-Tempo de Conversão = 10 minutos 

-Tempo de carbonatação = 10 minutos 
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Figura 4.8. Avaliação de Ciclos Preparativos na Concentração 1 mol/L de MEA.HCl 

nas seguintes condições: temperatura de 25ºC, tempo de conversão de 10 minutos, 

tempo de carbonatação de 10 minutos. 
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Figura 4.9. Avaliação de Ciclos Preparativos na Concentração de 2 mol/L de 

MEA.HCl nas seguintes condições: temperatura de 25ºC, tempo de conversão de 10 

minutos, tempo de carbonatação de 10 minutos. 
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Figura 4.10. Avaliação de Ciclos Preparativos na Concentração de 3 mol/L de 

MEA.HCl nas seguintes condições: temperatura de 25ºC, tempo de conversão de 10 

minutos, tempo de carbonatação de 10 minutos. 
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4.4. PREPARAÇÃO DO CARBONATO DE CÁLCIO PRECIPITADO A 

PARTIR DO CALCÁRIO DE LIMOEIRO DO NORTE – CE 

 

Tomando-se os parâmetros já definidos anteriormente, o método proposto 

neste trabalho foi aplicado a uma amostra de calcário regional proveniente de 

Limoeiro do Norte – Ce cujos teores de óxido de cálcio e óxido de magnésio foram 

de 87,79% e 7,34% respectivamente. O rendimento obtido foi de 75,34% com base 

no CaO contido na cal viva e 0.0048% ou 48 ppm de Mg como impureza (resultado 

obtido por espectrofotometria de absorção atômica, Tabela 4.11). 

Na Tabela 4.11 encontram-se os resultados das análises químicas de 

alumínio, cobre, ferro, magnésio, manganês e sódio, efetuadas através da técnica de 

absorção atômica, onde se compara a quantidade das impurezas contidas na cal 

viva (Am-1, Am-2 e Am-3) com a quantidade das impurezas encontradas no 

carbonato de cálcio sintetizado por este processo (Am-4, Am-5 e Am-6). 

Com base nestes dados conclui-se que o método utilizado neste trabalho é 

bastante eficaz e que no produto final (carbonato de cálcio precipitado) as impurezas 

foram reduzidas a quantidades mínimas, conferindo alto teor de pureza química 

comparáveis ao carbonato de cálcio precipitado por Langelin19 cujos resultados 

também são encontrados na Tabela 4.11. 

O volume final da solução de cloridrato  de monoetanolamina apresentou 

uma perda de 6,6% do volume total. Como já discutidos anteriormente, esta perda é 

conseqüência da retenção das soluções nos bolos dos precipitados. 

Com o rendimento do processo de 75,34% com base no teor de CaO contido 

na cal viva, o balanço de massa permite concluir que são necessários 827Kg de cal 

viva industrial para produzir 1 tonelada de CaCO3 precipitado, com um consumo 

especifico de 184,70Kg de MEA.HCl. 

A conversão posterior dos procedimentos descritos nesta dissertação em um 

processo tecnológico, demandará um maior esforço de experimentação com vista à 

otimização dos parâmetros reacionais quando se utiliza a cal viva industrial em lugar 

do CaO sintético. 
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Tabela 4.11. Resultados das Análises de Al, Cu, Fe, Mg, Mn e Na por 

Espectrofometria de Absorção Atômica nas Amostras de Cal Carbomil e Carbonato 

de Cálcio Precipitado e Comparação com Carbonato de Cálcio Precipitado de 

Langelin 16. 

 

Amostras Al(ppm) Cu(ppm) Fe(ppm)  Mg(ppm) Mn(ppm) Na(ppm) 

Cal (Am-1) 160 12 1100  4.47      42 110 

Cal (Am-2)     160      10    1100      4.47      44     110 

Cal (Am-3)     160      12    1100      4.50      42      1,2 

CaCO3 (Am-4)        90      8,8      56       48      6,9      5,2 

CaCO3 (Am-5)       90      8,8      77       48      6,9      5,2 

CaCO3 (Am-6)       90      7,9      54       48      4,9      5,2 

CaCO3(Langelin) 16       9a       20b       80      4,0c 

 

a-Método complexométrico 

b-Método cromatográfico 

c-Metodo espectrofotométrico 
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4.5.IDENTIFICAÇÃO DAS ESTRUTURAS CRISTALINAS DO 

CARBONATO DE CÁLCIO PRECIPITADO POR DIFRAÇÃO DE 

RAIOS-X 

 

As amostras de carbonato de cálcio precipitado foram submetidas à análise 

por difração de raios-X (método do pó) e os dados obtidos, Figuras 4.11, 4.12, 4.13 

e 4.14 e respectivas Tabelas 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15 foram comparados com os 

dados encontrados na literatura 28. 

Nas amostras analisadas, observou-se uma predominância da forma 

cristalina calcita sempre que se trabalhava com um tempo de 20 minutos e 

temperatura de até 40ºC, enquanto que temperaturas maiores favoreciam a 

produção do carbonato de cálcio que apresentava em sua estrutura misturas das 

três formas cristalinas: calcita, aragonita e vaterita. 
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Figura 4.11. Difratograma de Raios-X do Carbonato de Cálcio Precipitado nas 

seguintes condições: temperatura de carbonatação de 10ºC, tempo de 20 minutos e 

concentração de MEA.HCl de 1 moL/L. 
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Tabela 4.12. Dados Relativos ao Difratograma de Raios-X da Figura 4.11 e 

Comparação com os Dados Encontrados na Literatura 28. 

                            Calcita (28) 

Nº 2 - Theta d I/Io d I/Io 

1 22.98 3.867 8 3.860 12 

2 29.34 3.041 100 3.035 100 

3 35.92 2.498 13 2.495 14 

4 39.36 2.287 19 2.282 18 

5 43.10 2.097 17 2.095 18 

6 47.06 1.929 7 1.927 5 

7 47.44 1.914 18 1.913 17 

8 48.44 1.877 19 1.875 17 

9 48.60 1.871 8   

10 57.34 1.605 8 1.604 8 

11 64.60 1.441 5 1.440 5 
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Figura 4.12. Difratograma de Raios-X do Carbonato de Cálcio Precipitado, nas 

seguintes condições: temperatura de carbonatação  de 40°C, tempo de 20 minutos e 

concentração de MEA.HCl de 1 mol/L. 
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Tabela 4.13. Dados Relativos ao Difratograma de Raios-X da Figura 4.12 e 

Comparação com os Dados Encontrados na Literatura 28. 

 

                                                                            Aragonita  (28)             Calcita (28) 

Nº 2-Theta d I/I d I/Io D I/Io 

1 29.32 3.043 100 - - 3.085 100 

2 35.90 2.499 5 - - 2.495 14 

3 38.32 2.346 4 2.341 31 - - 

4 39.30 2.290 7 - - 2.282 18 

5 42.86 2.108 8 2.106 23 - - 

6 43.02 2.100 5 - - 2.095 18 

7 45.78 1.980 4 1.977 65 - - 

8 47.92 1.915 17 - - 1.927 5 

9 47.56 1.910 8 - - 1.913 17 

10 48.42 1.878 10 1.882 32 - - 

11 48.56 1.873 4 - - 1.875 17 
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Figura 4.13. Difratograma de Raios-X do Carbonato de Cálcio Precipitado, nas 

seguintes condições: temperatura de carbonatação de 50°C, tempo de 20 minutos e   

concentração de MEA.HCl de 1mol/L. 
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Tabela 4.14. Dados Relativos ao Difratograma de Raios-X da Figura 4.13 e 

Comparação com os Dados Encontrados na Literatura 28. 

 

                                                                        Aragonita (28)             Calcita (28) 

Nº 2-Theta d I/Io d I/Io D I/Io 

1 26.20 3.398 21 3.396 100 - - 

2 27.22 3.273 10 3.273 52 - - 

3 29.36 3.039 100 - - 3.035 100 

4 36.14 2.483 19 - - 2.495 14 

5 38.42 2.341 26 2.341 31 - - 

6 39.40 2.285 11 - - 2.282 18 

7 41.18 2.190 7 2.188 11 - - 

8 42.90 2.106 32 2.106 23 - - 

9 45.84 1.977 44 1.977 65 - - 

10 47.48 1.913 28 - - 1.913 17 

11 48.24 1.884 11 1.882 32 - - 

12 48.46 1.876 29 1.877 25 1.875 17 
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Figura 4.14. Difratograma de Raios-X do Carbonato de Cálcio Precipitado, nas 

seguintes condições: temperatura de carbonatação de 60°C, tempo de  20 minutos e 

concentração de MEA.HCl de 1mol/L. 
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Tabela 4.15. Dados Relativos ao Difratograma de Raios-X da Figura 14 e 

Comparação com os Dados Encontrados na Literatura 28. 

 

                                           Aragonita  28            Calcita 28                Vaterita 28         

Nº 2-Theta d I/Io d I/Io D I/Io 

1 21.04 4.219 13 4.212 2 - - 

2 24.82 3.584 38 - - 3.584 100 

3 27.00 3.299 59 - - 3.299 100 

4 29.36 3.039 38 - - - - 

5 32.72 2.734 51 2.730 9 - - 

6 36.14 2.483 27 - - - - 

7 38.36 2.344 24 2.341 31 - - 

8 42.88 2.107 100 2.106 23 - - 

9 43.78 2.066 37 - - - 100 

10 45.80 1.979 23 1.977 65 - - 

11 49.04 1.856 11 - - 1.856 50 

12 50.00 1.822 27 - - 1.822 100 

13 55.78 1.646 10 - - 1.646 50 

14 66.52 1.404 14 1.404 3 - - 

15 66.70 1.401 8 - - - - 
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4.6. COMPARAÇÃO COM O PROCESSO QUIMBARRA 

 

A Quimbarra (Barra do Piraí – RJ) utiliza o processo Sturge 8  na obtenção 

do carbonato de cálcio precipitado. Este é um processo onde a qualidade do produto 

final obtido é dependente da composição química do calcário inicial, e dependendo 

da especificação que se deseja obter, muitas vezes é necessário um calcário de 

pureza superior a 98% de CaCO3. No processo de obtenção desenvolvido neste 

trabalho, a principal diferença está no fato de que se pode partir de qualquer 

calcário, seja calcítico, magnesiano ou dolomítico em quaisquer níveis de impurezas 

e se obterá um produto de pureza química maior que 99%. 
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5.  CONCLUSÃO 

 

O método utilizado neste trabalho mostrou-se altamente eficaz naquilo que 

se propôs: produzir carbonato de cálcio precipitado de alta pureza, obtido de matéria 

prima calcária sem especificações rígidas, através de um método não tradicional, e 

estabelecer as melhores condições de trabalho, as quais foram aqui definidas. 

O carbonato de cálcio precipitado obtido atende as especificações das mais 

exigentes, tais como as das indústrias farmacêuticas e alimentícias. 

Dando continuidade a este trabalho, a próxima etapa seria o estudo da 

viabilidade e aperfeiçoamento deste processo em escala piloto. 
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