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RESUMO 

 
O objetivo desta pesquisa foi caracterizar química e mineralógicamente calcário biogênico na 

forma farelada e granulada e compará-la com uma fonte de calcário comum nas mesmas formas. A 
caracterização das fontes e suas formas por meio de técnicas de Difração de Raios-X (DRX) e poder 
de neutralização. O mineral encontrado para o calcário biogênico foi predominantemente arogonita, já 
para o calcário comum o mineral encontrado foi a calcita. Os poderes de neutralização das fontes 
estudadas foram semelhantes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Calcita; Aragonita; Poder de Neutralização. 
 

1  INTRODUÇÃO 
 

O calcário biogênico é extraído de um conjunto espécie de algas calcárias do 
gênero Lithothamnium. A principal característica destas algas incluem a precipitação 
de carbonato de cálcio e magnésio e cristais de calcita em suas paredes celulares e 
podem ser utilizadas como fonte de matérias primas em muitas aplicações entre elas 
a indústria de cosméticos, medicina, nutrição animal além de outras incluindo a 
agricultura sendo um corretivo de solo (Melo e Furtini Neto, 2003). Estas algas 
calcárias se desenvolvem em até 200 m de profundidade desde que haja luz, portanto, 
é uma fonte renovável a curto prazo (Melo e Moura, 2009). Existem relatos de que 
estas algas tem sido utilizada como fontes de correção de solos ácidos desde séculos 
antepassados (Dias, 2000). Por outro lado, no Brasil, a utilização e exploração desta 
fonte na agricultura ainda é muito incipiente (Cazotti et al., 2019). 

Diversos fatores que podem influenciar correção da acidez, algumas e novas 
tecnologias como fontes mais sustentáveis como o calcário biogênico são importantes 
serem caracterizadas e testadas para entender seu comportamento e efeitos (Cazotti 
et al., 2019). 

Diante disso, o objetivo desta pesquisa foi caracterizar esta fonte de calcário 
biogênico na forma farelada e granulada e compará-la com uma fonte de calcário 
comum nas mesmas formas. 

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Esta pesquisa foi conduzida no laboratório de adubos do Grupo de Estudo em 

Solos (GESSO-UEM) e no complexo central de apoio à pesquisa (COMCAP-UEM). 
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Foram preparadas amostras em pó do calcário biogênicos e calcário comum 
nas formas farelada e granulada para serem analisadas em difratômetro de raios X 
Philips PW-3020 utilizando radiação CoKα comprimento de onde de λ= 0,179 nm com 
filtro de níquel (35 kv, 20 mA) entre 20 e 75 º2θ em modo de varredura ao passo de 
0,01 º2θ/0,6 segundos. Esses padrões foram exportados para o software X'Pert 
HighScore Plus para determinar as áreas, alturas, posições de cada pico de difração 
de cada material a fim de identificá-lo.  

Para se determinar o poder neutralização dos corretivos de acidez foi utilizado 
o procedimento padrão pela IN 28-2007 (MAPA, 2014). O PN de cada corretivo 
estudado foi determinado pelo método da titulação ácido-base (MAPA, 2014). 
 
3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A Tabela 1 mostra que os materiais de corretivos tiveram efeitos similares sobre 

a poder de neutralização, ou seja, quimicamente os corretivos são equivalentes, então 
a principal diferença entre eles é a granulometria e a reatividade. Quanto menor a 
partícula (pó) mais rápida será a sua reatividade. Por outro lado, quanto maior a 
partícula (granular), nesse caso granular, maior o seu efeito residual devido a sua 
baixa reatividade (Araújo et al., 2009). Esta diminuição na capacidade de 
neutralização da fonte corretiva é devida à presença de outros minerais na sua 
composição, o que pode diminuir a pureza química do material de origem (Quaggio, 
2000). 
 
Tabela 1. Poder de neutralização dos corretivos e suas formas 

 fCB gCB fCC gCC 

Capacidade de 
neutralização 

-----------------------------CaCO3 equivalente (%) ------------------
------ 

159,6 159,9 157,9 156,6 
fCB = Calcário biogênico farelado; gCB = Calcário biogênico granulado fCC = Calcário 

farelado comum; gCC = Calcário comum granulado. 

 
Em relação ao calcário biogênico, alguns picos característicos foram 

identificados nas posições 27,3; 37,0; 42,7; 46,7; 51,5; 56,9. 57,9 º2θ característicos 
do mineral aragonita (CaCO3). Este mineral é uma das formas cristalinas do carbonato 
de cálcio e também da calcita, embora a aragonita cristalize no sistema ortorrômbico 
e seja menos estável, portanto, mais solúvel em água do que a calcita. O mineral 
aragonita geralmente tem origem magmática ou origem animal de pérolas, corais, 
conchas de moluscos e bactérias, confirmando sua origem no oceano. Os picos de 
quartzo no DRX do calcário biogênico são menos intensos do que no calcário comum. 

Nas posições 273; 37,0; 42,7; 46,7; 51,5; 56,9 e 57,9 º2θ, foram encontrados 
picos típicos de calcita magnesiana (Mg0,129Ca0,871CO3). Os picos adicionais 
predominantes em 24,3 e 31,9 º2θ mostraram a presença de quartzo (SiO2). O 
difratograma do calcário comum mostrou picos característicos do mineral calcita do 
sistema romboédrico nas posições 26,8; 34,2; 42,0; 46,3; 50,7; 55,0 e 56,9 º2θ, sem 
presença de picos referentes a minerais contendo Mg. Além disso, dois picos foram 
identificados para o mineral quartzo. 
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A Figura 2 mostra os DRX das amostras representativas de calcário. Foi 
observado que não foram encontradas diferenças minerais entre as formas do calcário 
biogênico e do calcário comum. 

 

 
Figura 2: Difratogramas de Raios-X das amostras representativas de calcário.  

Arag = Aragonita. Cal mag = calcita magnesiana. Cal = calcita. Quar = quartzo. pBL = Calcário 
biogênico farelado; gBL = Calcário biogênico granulado; pCL = Calcário comum farelado; gCL = 

Calcário comum granulado. 

 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os poderes de neutralização entre os corretivos foram muitos semelhantes 

independente da granulometria dos corretivos. 
Os minerais identificados foram aragonita para o calcário biogênico e calcita 

para o calcário comum, sendo que ambos apresentaram quartzo em sua composição. 
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