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PRODUÇÂO DE TERMOFOSFATO MAGNESIANO A PARTIR DE ROCHA FOSFÁTICA 
DE IRECJ!! - BA 

RESUMO 

ｊｏｓｾ＠ ALENCAR FEITOSA 1 

ｌｕｐｾｒｃｉｏ＠ TARC!SIO DE OLIVEIRA2 

CARLOS MOREIRA MENDES 2 

Em 1985, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM, desco
briu nas ｶｩｺｩｮｨ｡ｮｾｳ＠ de Irecê-Bahia, um depósito de rocha fos
fática com características físico-químicas de alta qualidade, 
onde foi obtido, em escala de bancada, um concentrado com alto 
teor de P2o 5 . Com a preocupação de oferecer a melhor rota ｴ･ｾ＠
nológica para a utilização da reserva fosfática de Irecê-Bahia, 
foi realizado na Companhia Baiana de Pesquisa Mineral-CBPM,es
tudos geológicos e na Fundação Centro Tecnológico de Minas Ge
rias - CETEC, testes de bancada, em forno elétrico monofásico 
de 30 KVA de potência, na produção de termofosfato magnesiano 
e ferro fósforo como subproduto. 

Os testes foram realizados com rocha fosfática com 38% P20 , 
serpentinito com 33%, quartzito com 98% Sio2 e carvão ｶ･ｧ･ｾ｡ｬＮ＠

Foi obtido um produto com P o 5 superior a 18%, do qual 90% é 
solúvel em ácido cítrico a ｾＥ＠ e com o MgO superior a 14%, aten 
dendo portanto às especificações do Ministério da Agricultura
para adubo fosfatado magnesiano. 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar os resultadosdos 
estudos e dos testes realizados. 

1 Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM, Salvador-BA 
2 Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC, Belo Ho 

rizonte-MG 
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PRODUÇÃO DE TERMOFOSFATO MAGNESIANO A PARTIR DE ROCHA FOSFÂTICA DE 

ｉｒｅｃｾＭｂａＮ＠

L INTRODUÇÃO 

ｊｏｓｾ＠ ALENCAR FEITOSA - (CBPM) 

LUPgRCIO TARC!SIO DE OLIVEIRA -(CETEC) 

CARLOS MOREIRA lmNDES - (CETEC) 

O processo de obtenção do termofosfato magnesiano, a partir de 

rocha fosfática e serpentinito ou olivina é conhecido desde a déca

da de 40, onde a Tennessee Valley Authority- TVA dos Estados Unidos 

chegou a produzir em planta-piloto. Entretanto, a produção em esca

la industrial começou exatamente na década de 50 pelo Japão, onde ｾ＠

tualmente existem 13 (treze) plantas, produzindo em torno de 500,000 

toneladas/ano. Além do Japão, outros países produzem, embora em es

cala menor o termofosfato de . magnésio, como sejam: China, Coréia do 

Sul e BrasiL 

A descoberta de uma jazida de rocha fosfática no Estado da Bahia, 

irá certamente aumentar o interesse pela área de fertilizantes fos

fatados, desde que não existe no estado nenhuma unidade industrial 

e o .custo de transporte répresenta uma parcela cada vez mais signi

ficativa no custo final do produto. 

Se for levado em consideração o tipo de solo agrícola baiano, ｩｾ＠

to é, de características ácido e pobre em magnésio, tudo leva a crer 

que o termofosfato magnesiano será um fertilizante ideal, tendo em 

vista que possui pH alcalino e ainda é rico em magnésio. 

Por outro lado, deve-se ressaltar que o p:r;ocesso de produção de 

um termofosfato magnesiano não exige limites 'de impureza tão ｲｩｧｯｲｾ＠

sos quanto os outros processos de produção de fertilizantes ｦｯｳｦ｡ｴｾ＠

dos. Além disto, e devido às características específicàs do proces-
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so, é possível a implantação de pequenas unidades industriais rentá 1 

veis junto às jazidas de pequeno porte, de modo a atender às deman-

das específicas de uma determinada região. 

A Companhia Baiana de Pesquisa Hineral - CBPr-1, visando ac. aprove.:!:_ 

tamento econômico da jazida de rocha fosfática de Irecê- Bc.hia, ｲ･ｾ＠

lizou na Fundação Centro Tecnológico de ｾｴｩｮ｡ｳ＠ Gerais-CE'lEC, testes 

de bancadas para fabricação de termofosfato de magnésio, em forno 

f 
·' 
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elétrico monofásico de 30 KVA de potência. 

2. CONSIDERAÇOES GERAIS SOBRE O USO DE TERMOFOSFATO 

2.1 Aspectos Gerais 

Levando em consideração que para produzir termofosfato não há ne 

cessidade de especificações r!gidas para a rocha fosfática, isto 

traz a vantagem quanto a vida útil da jazida, isto é, uma maior re

cuperação é obtida. Outro fator de suma importância é o fato da ｰｲｾ＠
dução de termofosfato não envolver a importação de insumos. 

2. 2 Vantagens Sobre Outros Fertilizantes F'osfatados 

As principais vantagens do termofosfato magnesiano em relação a 
certos fertilizantes fosfatados produzidos atualmente no pais são: 

- os solos brasileiros são, em geral, ácidos com percentagens ･ｬ･ｶｾ＠
das de aluminio e ferro. A fixação do fósforo por estes elementos 
se dá preferencialmente para niveis de pH mais baixos. O ｴ･ｲｭｯｦｯｾ＠
fato magnesiano por sua vez, ao contrário dos fertilizantes ｦｯｳｦｾ＠

tados (SSP, TSP, etc.), apresenta caracter!sticas básicas (pH en
tre 8 e 8,5), o que o torna um fertilizante mais adequado para o 

nosso solo: 

- o termofosfato magnesiano não é s·olúvel em água. Isto faz com que 

seu aproveitamento seja muito maior quando comparados com os ou
tros fertilizantes fosfatados: 

-na fabricação dos fertilizantes fosfatados de uso correntenopaís, 
necessita-se de enxofre, que é um insumo importado para a produ

ção de ácido sulfúrico que é utilizado na lixiviação do ｣ｯｮ｣･ｮｴｲｾ＠
do fosfático visando à obtenção do ácido fosfórico. Na produção 

do termofosfato magnesiano, não existe essa dependência externa 
uma vez que todos os insumos necessários ao processo são nacio

nais, isto é, a rocha ou .o concentrado fosfático, as fontes de ma!l 

nésio (serpentinitos, dunitos, dolomitas, escórias magnesianas, 

etc.) e a energia elétrica: 

- tendo em vista as características do processo de sua produção, o 
termofosfato magnesiano pode se constituir na realidade, em um 

fertilizante quase completo em relação aos elementos macro e mi-
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cro constituintes necessários ao desenvolvimento das plantas. ｔｾ＠

oricamente, com exceção do nitrogénio, todos os outros constitu

intes essenciais às plantas, podem ser incorporados aos ｴ･ｲｭｯｦｯｾ＠

fatos, em proporções previamente estabelecidas. Essa flexibili

dade de produção se apresenta como excelente alternativa quando 

se deseja produzir fertilizantes que atendam às necessidades es

pecíficas de determinadas culturas, associadas às deficiências mi 

nerais do solo a ser utilizado; 

- a figura 1 mostra resultados agronômicos ao se utilizar o termo
fosfato magnesiano Mitsui (Mg-Yoorin) e outros fertilizantes fos 

fatados. 

3. ｍａｔｾｒｉａＭｐｒｉｍａｓ＠ UTILIZADAS 

3.1 Rocha Fos!ática de Irecê-Bahia 

Nesta área, foram caracterizados dois tipos de minério: um tipo 

constituído por "rolados", resultante da desagregação intempérica 

das fácies mineralizadas, apresentando teores de P2o5 de até 40% e 

outro tipo, representado pela rocha "in situ", com teores médios de 

15% de P2o5 • 

Atualmente estão sendo encetados outros testes utilizando-se W'Cia '. 

blendagem do minério "rolado" com a rocha "in situ". 

3.2 Serpentinito de Itaberaba-Bahia 

o serpentinito utilizado foi extraído da mina Testa Branca, que 

se acha localizada entre os distritos Lagoa da Onça e Baixa d'Agua, 

do município de Itaberaba-Bahia, distante 25km da sede do munic!pio 

e 240km da cidade de Salvador. 

Este serpentinito mostra algumas vênulas de crisotila e tem teo

res conforme quadro 1. 

3.3 Quartzito 

o quartzito usado para a realização deste trabalho apresentou 

teor de sílica (Si02) acima de 98%. 
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3. 4 Carvão Veg.etal 

A única função do carvão vegetal usado no processo é de reduzir 

o óxido de ferro contido na mistura e neste caso, qualquer carvão 

vegetal com carbono fixo ao redor de 70% poderá ser usado. 

3.5 Caracterização Química das Amostras 

As amostras utilizadas para os testes apresentaram as seguintes 

análises qu!micas, conforme dados apresentados no quadro 1. 

QUADRO 1 
COMPOSIÇ!O QU!l-UCA DAS MATERIAS-PRIMAS UTILIZADAS NOS TESTES 

ｾ＠
ROCHA SERPENTINITO QUARTZITO CARVÃO 

FOSFJI.TICA VEGETAL s 

P20 s 38,29% - - -
C aO 52,00% 0,61% - -
Si02 o, 33% 36,85% 98,10% -
Al 2o 3 0,81% 1,80% 0,53% -
MgO o ,07% 32,16% 0,80% -
Fe2o 3 0,21% 13,80% - -
Na2o 0,29% 0,04% - -
K20 0,06% 0,01% - -
Ti02 0,02% 0,20% - -
BaO 0,02% - - -
CuO - 0,41% - -
NiO - o, 34% - -
Zno - 0,02% - -
F 3,75% - - -
P.F. (*) 1,70% 12,50% - -
Umidade 1,05% 1,26% - -
Outros 1,40% - 0,57% -
Carbono fixo - - - 70 ,O% 

Matéria volátil - - - 27,0% 

Cinzas - - - 3,0% 

TOTAL 100% 100,00% 100,00% 100% 

(*) = perda ao fogo. 



561 

3,6 Granulometria 

Todos os testes foram realizados com material entre 2 e lOrnrn. 

4. METODOLOGIA 

4.1 Forno Elétrico 

O forno elétrico monofásico usado para os testes possui as se

guintes características: 

Potência 

Diâmetro de eletrodo 

Diâmetro interno do forno -

Altura útil do forno 

Revestimento do forno 

30 KVA 

10,16crn 

30cm 

28cm 

sílico-alurninoso 

Os testes foram realizados com o forno operado no tap de número 

3, com 35V de tensão entre fase-neutro e intensidade de correntede 

800A. 

4.2 Processo 

O processo tradicional de fusão, a temperatura de 1500°C,de urna 

mistura de rocha fosfática com fontes de sílica e magnésio, segui

do de resfriamento rápido do material fundido obtem-se apenas o te!_ 

rnofosfato magnesiano, porém, no presente estudo, as pesquisas fo

ram dirigidas para a obtenção de termofosfato magnesiano e também 

da liga de ferro-fósforo com 18% P, que é um subproduto de grande 

valor. O quadro 2 mostra o fluxograma do processo. 

o ferro-fósforo é proveniente do Fe2o3 do serpentinito que é re 

duzido com carvão vegetal no forno elétrico. A liga de ｦ･ｲｲｯＭｦｳｦｾ＠

ro destina-se a melhorar as condições de maleabilidade do ferro e 

do aço na fabricação de moldes e na usinagem de produtos siderúrg! 

cos. 

4.3 Testes Realizados 

Foram realizados 94 (noventa e quatro) corridas totalizando urna 

alimentação de 999, 6kg, dist.ribuído em: 
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a) Rocha fosfática- 473,0kg 

b) Serpentinito - 390, Okg 

c) Carvão vegetal - 8,6kg 

d) Quartzito - 128,0kg 

QUADRO 2 

FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO DO PROCESSO 

ROCHA FOSFATICA + SERPENTINITO + QUARTZITO + C.VEGETAL 

I FORNO ｅｌｾｔｒｉｃｏ＠ DE 30 KVA I 
I i 

AGUA- I RESFRIAHENTO I 
i 

｛＿ｾ｣［Ｎ［［ｔａￇｩ￼｝＠
I 

I SECAGEM I 
i 

T 
PRODUTO FINAL 

(Termofosfato magnesiano) 

FERRO-FOSFORO (Subproduto) 
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5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

5.1 Termofosfato Magnesiano 

A produção total de termofosfato magnesiano foi de 870kg. 

5. 2 Composi.ção Quimica do Termo fosfato Magnesiano 

O termofosfato magnesiano produzido apresentou uma composição rné 
dia conforme dados apresentados no quadro 3. 

QUADRO 3 

ANÃLISE QU!MICA DO TERMOFOSFATO MAGNESIANO 

ELEMENTOS 

P205 total 

P205 (s) * 

MgO 

c ao 

Si02 

Fe 

Al 2o
3 

Ni 

F 

TERMOFOSFATO MAGNESIANO 

19,7% 

17,6% 

14,5% 

28,1% 

31,0% 

3,0% 

1,15% 

o, 08% 

1,54% 
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5.3 Liga de Ferro-FÓsfOro 

A produção de ferro-fósforo foi da ordem de 15kg que equivale a 

produção de 17,2kg por tonelada de termofosfato magnesiano. 

5. 4 ｃｯｾｩ￣ｯ＠ Química da Liga Ferro-Fósforo 

A liga produzida apresentou a seguinte composição química: 

Fe - 77,5% 

p - 17,7% 

Ni - 3,0% 

Si - 0,09% 

5.5 Consumo de Matérias-Primas 

O consumo de matérias-primas e suprimento por tonelada de termo

fosfato magnesiano foi da ordem de: 

Rocha fosfática - 543,0kg 

serpentinito - 448,0kg 

Quartzito - 147,0% 

Carvão vegetal - 9,9kg 

Eletrodo - 7,9kg 

Energia elétrica* - 901 kwh 

* consumo teórico 

5.6 Balanços de Massa e Térmico 

Os quadros 4 e 5 mostram os balanços de massa e térmico das cor

ridas realizadas durante os testes. 

6. CONCLUSÕES 

A obtenção de termofosfato magnesiano a partir da rocha fosfát i

ca de Irecê-Lapão, ficou amplamente oonf.irmada com os testes ｲ･｡ｬｩｺｾ＠

dos pelo CETEC, Belo Horizonte. Além dos testes tecnológicos apre

sentarem um produto final com ＱＹＬＷＥｾ Ｒ ｯ Ｕ＠ (90% solúvel em ácido cítri

co), as características físicas do minério mostram que não seriam 



Peso P205 
CONPONENTES DA CARGA kg kg 

ROCHA FOSFÂTICA 473 180,74 

SERPENTINITO DA BAHIA 390 -
QUARTZO 128 -
CARVÃO VEGETAL 8,6 -

SOMA - 180,74 

TERMO FOSFATO 870 1171,5 
I 

LIGA 15,0 i 5,9 
I 

PERDAS -
: 

3,34 

QUADRO 4 

BALANÇO DE MASSA* 

MgO Si02 C aO Fe 

kg kg kg kg 

0,33 2,5 246,0 0,63 

125,4 143,7 1,56 37,7 

0,68 125,3 - -
- - - -

126,4 271,5 247,6 38,3 

126,2 270,0 244,7 26,0 

- 0,02 - 11,6 

0,20 1,48 2,90 0,70 

Al2o3 
kg 

3,31 

6,75 

1,02 

-
11,08 

10,0 

-
1,08 

* = Balanço médio das 94 (noventa e quatro) corridas realizadas. 

NiO CF 

kg kg 

- -

1,33 -
- -
- 6,02 

1,33 6,02 

0,70 -
0,57 -
0,06 -

PF 

-
49,0 

-

-
49,0 

-
-

-

F 

17,74 

-
-
-

17,74 

13,4 

-
4,34 

(J1 

"' (J1 



ENTRADA 

ORIGEH 

1. Energia 
Elétrica 

2. Combustão 
do Carbono 

ｑｕａｄｾｏ＠ 5 

BALANÇO ｔｾｒｍｉｃｏ＠ RELACIONADO A PRODUÇÃO DE UMA TONELADA DE 
TERMOFOSFATO MAGNESIANO* 

DE CALOR SAlDAS DE CALOR 

KCal/t % ORIGEH 

775.070 92,32 1. Termofosfato 

64.500 7,6 8 2. Fe P 

3. Gás do topo 

4. Dissociação dos óxidos 

5. Dissociação dos voláteis 

6. Evaporação da umidade 

7. Desidratação da carga 

8. Dissociação silicatos 

9. Perdas térmicas 

TOTAL 839.570 100 TOTAL 

* Balanço médio das 94 (noventa e quatro) corridas realizadas. 

KCal/t 

450.000 

5.452 

7.650 

76.000 

3.000 

3.175 

67.547 

33.645 

193.101 

839.570 

% 

53,60 

0,65 

o ,91 

9,05 

o, 36 

0,38 

8,05 

4,01 

23,0 

100,00 

U1 

"' "' 
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necessários custos adicionais para aglomeração do mesmo visando o 

seu uso em forno. Também os altos teores já encontrados de P2o5 , di 

minuiriam fortemente os custos de concentração, ｾＬｭ･ｮｴ｡ｮ､ｯ＠ a econo

micidade de qualquer projeto que venha a ser implantado. 

Os resultados finais apresentados pelo CETEC: P
2
o5 19,7% - MgO 

14,5% - CaO 28,1%, mostram-se perfeitamente compatíveis com as es

pecificações estabelecidas para terrnofosfato magnesiano. 

A obtenção de ferro-fósforo como subproduto, melhorará em muito 

a economicidade a ser obtida em caso de produção de tei:mofosfato com 

o minério de Irecê-Lapão. 

Por outro lado, convém salientar que o consumo de enerqi.<;; <>.lér:ri 

ca foi da ordem de 901 kwh/t de termofosfato, considerado ,.;;n ;:nciice 

muito bom se comparado com o índice atualmente em uso, isi:o ú, ｡ ｣ｩｾ＠

ma de 900 kwh/t. Isto deve-se as propriedades físico-químicas da 

rocha fosfática e do serpentinito e sobretudo, ao uso do carvão ve

getal. 
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