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RESUMO 

O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas mundiais c com isso, o uso de fertili zantes se intens ifica com o propósito de au

mentar a produtividade. Uma consequência disso será um déficit na balança do setor de minerais industriais devido às impor

tações volumosas destes insumos. Com rclaç<lo aos fertilizantes de potássio, o problema é ainda mais grave: em 2008, a pro

dução nacional satisfez somente I O'Y., das necessidades internas. Baseado neste cenário é de extrema importância o estudo de 

fontes alternativas minerais aos sais de potássio. para aplicação na agricultura como fertilizantes de liberação lenta. Na nature

za. são numerosos os minerais com alto teor de potássio. Dentro do grupo dos minerais silicatados comuns, as micas são os de 

maior interesse por serem abundantes na natureza c por estarem presentes cm inúmeras rochas. A tlogopita é um aluminossili

cato que contém íons potássio nas posições intcrlamclares. Neste trabalho, propõe-se um estudo da aplicação do tlogopitito, ro

cha que contém um alto teor do mineral tlogopita. como fonte alternativa ele potássio para aplicação na agricultura. Foram estu

dadas as propriedades químicas c mineralógicas de uma amostra dc Aogopitito. provcnicnte da regi ão de Campo Formoso-BA. 

A caractcrização mineralógica da rocha foi feita utilizando-se difraçào de raios X, fluorescência de raios X, espectroscopia no 

infravermelho c microscopia clctrônica dc varredura c os resultados indicam que a rocha contém um teor de 8,26% de K/). A 

cinética dc liberação de potússio foi estudada utili zando-se soluções ácidas (ácido nítrico, cítrico, oxálic o, sulfúrico e solução 

Mchlich-1) c sêllinas (clorcto de sódio. cloreto dc amônio, cloreto de cálcio c sultàto ele magnésio). 

PALAVRAS CHAVE: Agromincrais, flogopitito , potássio. fertilizantes de liberação lenta. 

ABSTRACT 

Brazi I is onc of the most import ant agricultura i world · s producers. Thereforc, the use of ferti li zers in Brazi I has to increase to 
improve the country's agricultura! production. Howevcr. thc domcstic fcrtilizcrs production is insufticient to attend this sector 

and, as a conscquencc. therc will bc an incrcasc on deficit ofcommercial balance ofthe mineral sec tor. ln Brazil the produc

tion of potass ium 1\:rtilizcrs is troubling. ln 2008. wcrc produceel just I 0% of thc domcstic demand. Bascd on this sccnario lhe 

study of altcrnativc sourcc of potassium will bc wclcomc. On the nature therc are a lot of minerais that contain a high grade of 

potassium and lhe mica is thc most important group of thcsc minerais bccause of thc largc typc of rocks that contain thern. The 

phlogopitc is a silicate that contains high grade ofpotassium in thc intcrlayer positions. The goal ofthis work is a study ofthe 

chemical and mincralogical propcrtics ofthe phlogopitite, a rol:k that contains phlogopite (mincralli·om lhe micas group), as an 

alternativc sourcc of potassium to be uscd in th~.: 13razilian agriculture. The mincralogical charactcrizat ion of the rock was run 

using X-ray diffraction. X-ray tluorcsccncc. scanning clcctron microscopy and infrarcd spcctroscopy and thc results show that 

it has around I 0% K ,O. The kinctics of potass ium rclcasing was studicelusing acid so lutions (nitric , citric, oxalic and sulfuric 

acids and Mchlich-1 solution) and salt solutions (sodium, calcium, ammonium and chloride and magnesium sulfate). 

KEY WORDS: Agromincrals, phlogopititc, potass ium. slow rclcasc fertilizers. 
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I. INTRODUÇÃO 

O potássio é um macronutrientc essencia l para o crescimento das plantas c para o controle da atividade en
zimática (van STRAATEN, 2007). Atua não só na síntese de proteínas, de carboidratos c da adenosina trifosfato 
(ATP), mas também na regulação osmótica, manutenção de água por meio da abertura c fechamento dos cstôma
tos e na resi stência das plantas a incidência de pragas ( ERNANI et a/, 2007). É um importante nutriente para cul
turas como cana-de-açúcar, batatas, frutas c cercais. 

Os principais minerais de potáss io são a si lvita (KCI) c a carnalita (KMgCI3.6H20). A silvinita é uma rocha 
que contém halita (NaCI) e sil vi ta (KCI) (NASCIMENTO c LOUREIRO, 2004). 

No hemisfério sul ex iste apenas uma mina cm operação, a de Taquari Vassouras, cm Sergipe . A unidade é a 
única produtora de KCI (a partir de silvinita) em atividadc no Brasil c·cm 200X. produz iu aproximadamente 608 
mil toneladas de KCI, o que corresponde a apenas I 0'% das necessidades do país . 

As rochas ou minerais industriais que apresentam elevados teores de potássio podem ser utili zados como fon
tes alternativas para a produção de sais de potássio ou aplicação direta no solo como fertili za ntes de liberação len
ta. Na natureza são comuns esses minerais e rochas. Por exemplo, biotita c vcrmiculita , que são minerais argilo
sos de composição química muito vari ada e derivados, habitualmente, da alteração de micas como a ftogopita são 
também fontes potenciais de potássio (NASCIMENTO c LOUREIRO, 2004). 

O grupo das micas possui mais de 30 minerai s classificados cm micas ditas verdadeiras, micas frágeis e as de 
intercamadas deficientes. Os minera is de mica mais conhec idos são: moscov ita, biotita, vcrmiculita, lepidolita, pa
ragonita, ftogopita, dentre outros (CAVALCANTE et a/., 2005). 

Neste trabalho será feita uma abordagem da aplicação do flogopitito , rocha que contém flogopita, como ferti
lizante de liberação lenta de potássio. por se tratar do aproveitamento de um rejeito de mineração de esmeraldas, 
rico em potás sio. 

2. EXPERIMENTAL 

2.1. Caracterização da Amostra 

A amostra de flogop itito utilizada neste estudo é proven iente do município de Pindobaçú-BA c foi submetida 
à caracterização química e mineralógica usando várias técnicas, tais como: fluorescência de raios X. di fração de 
raios X, microscopia eletrônica de varredura c espectroscopia no infravermelho. 

2.2. Experimentos de Extração de Potássio 

Os experimentos de cxtração de potássio têm o objctivo de quantificar o teor disponível deste nutriente para o 
processo de troca iônica, uma vez que nem todo o potássio contido na amostra encontra -se disponível. Desta for
ma, foram utili zadas algumas soluções extratoras com o intuito de obter este valor. 

Os fertilizantes são aplicados diretamente no solo próx imo a reg ião das raízes das plantas (rizosfcra) c especi
ficamente nesta reg ião, há produção natural de ácidos cítrico c oxálico (ERN AN I et a/, 2007). Dessa fo m1a, com 
o intuito de criar condições similares ao ambiente natural das plantas estes ácidos foram utili zados como soluções 
extratoras. 

As soluções utilizadas nos experimentos foram as seguintes: HNO, 0,01 moi/L, H,C/ \ 0,01 mol/L, HFP
4 

0,0 I mol/L, c Solução de Mchlich-1 (H CI 0,05 moi/L + H
2
S0

4 
0,0125 moi/L) c o tempo de contato entre a solu

ção extratora e o minério, adotado nos experimento, foi de 168 horas . Foram utili zadas também as seguintes solu
ções salinas: NaCI 3,4 mol/L, NH

4
Cl 3,7 mol/L, CaCI

2 
I ,8 mol/L c MgS0

4 
I .7 mo I/L. O tempo de contato entre o 

minéri o c as soluções ex tratoras foi de 6 horas. 
· Para a reali zação dos estudos de cxtração de potáss io, a amostra de flogopitito foi pesada (5,0 gramas) e cui

dadosamente transferida para um crlenmeyer contendo 50 mL de solução cxtratora adequada. Em segu ida, o er
lenmeycr foi levado à mesa agitadora (300 r.p.m.) na qual permaneceu por um tempo pré-determinado, que vari ou 
de I a 168 horas . Os experimentos foram reali zados à temperatura ambiente . Ao final de cada experimento a so lu
ção ex tratora foi fil trada c enviada para análise química por absorção atomica . 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Difração de Raios X (DRX) 

A difração de raios X foi a principal técnica utili zada na identifi cação minera lógica da amostra de fl ogopitito. 
A Figura I apresenta o difratograma de raios X obtido para a amostra tota l do materi a l. 
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Figura I - Difratograma de raios X para a amostra total do Aogopitito. 

Segundo a avalia<,:ào dos n:sultados da Figura I, a amostra de flogopitito possui picos característicos de flogo
pita. Nota- se, também, picos característicos de talco, cm menor quantidade. 

3.2- Espectroscopia no Infravermelho (IV) 

A espectroscopia no infravermelho fói utili zada como técnica complementar à difração de raios X. Na Figura 
2 consta o espectro no I V da amostra total de flogopitito. 
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Figura 2- Espectro no infravermelho da amostra total de flogopitito. 

Neste espectro, foram observadas bandas características da flogopita que apresenta a seguinte fórmula estru
tural: KMg,(AISi,0

10
)(0H),. Estas bandas foram referentes ao cst iramcnto da liga<,:ão 0-H para Mg

1
(0H) (3719 

cm- 1
) (BIGHAM et.al. , 200 I). às vibra<,:õcs de deformação axial de O-H do grupo SiOH (3700-3200 cm- I) e às 

vibrações referente à liga<,:ào Si-O-Si (1072 cm-1
) (SILVERSTEIN, 1994). Observou-se uma banda que pode ser 

atribuída a moléculas de água adsorvidas pela amostra de flogopitito ( 1620 cm·1
) (WYPYCH et ai., 2005). Foram 

também observadas as bandas características de vibração das li ga<,:ões AI-OH (942 cm-1
), Al-O-Si (660 e 729 cm 1

) 

c Al-O de AI0
4 

(X 17 cm·1
) (BIGHAM et.al., 2001 ). 

Como o espectro de IV para a amostra de flogopitito foi obtido na faixa de 4000 a 500 cm·1 não foram obser
vadas bandas referentes à liga<,:ào dos íons potússio, pois estas ocorrem na faixa de 120 a 60 cm 1 (TATEYAMA, 
et.al., 1977). 

3.3- Fluorescência de Raios X (FRX) 

A técnica de fluorescência de raios X é uma poderosa ferramenta na caracterização mineralógica de minérios 
podendo ser, por sua versatilidade, utili zada para anúlisc de amostras só lidas ou líquidas. A seguir é apresentada a 
composição química da amostra total de flogopitito obtida por FRX (Tabe la 1). 
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Tabeln I - Composição química (cm óxidos) da amostra de tlogopitito (amostra total). 

Óxidos Teor(%) Óxidos Teor(%) 

AhO:J 10,1 Si02 39.9 
CaO 0,54 MgO 17,5 

Cr2ÜJ 0,51 MnO 0,18 

F~ÜJ 
... 8,60 NiÕ 0,14 

K20 8,26 Perda ao Fogo L2,0 

Pela DRX (Figura I) foi possível determinar os principais minerais presentes na estrutura do fiogopitito (Rogo
pita e talco). Estes resultados foram corroborados pelos dados de FRX apresentados na Tabela I. Considerando-se 
a amostra total, o f!ogopitito contém um teor de 8,26% de I<.O (6,86% de K ) cm sua composição, atribuído prin
cipalmente à presença do mineral Aogopita (KMg1(AlSi

3
0

1
J(OI 1)2} na rocha. 

A unidade estrutural básica das micas consiste numa lamela onde duas camadas tetraédricas de sílica envolvem 
uma camada octaédlica de alumina (Figura 1.3). Nas camadas de sílica ocorrem substituições de um quarto do si
lício por aluminio, gerando um excesso de carga elétrica negativa que é compensado por átomos de potássio, cál
cio, magnésio, lítio, sódio ou ferro, dependendo do tipo de mica (ERNEST, I 971 cm CAVALCANTE et al., 2005). 
Especificamente no caso da mica tlogopita, o cátion de compensação predominante é o potássio que se encontra 
entre as camadas tetraédricas do mineral. As ügações que mantêm estes íons na estrutttra do mineral são extrema
mente fortes, dificultando a liberação destes ions mesmo sob condições extremas. 

Na Tabela I pode-se observar que a amostra apresenta um alto teor de alumínio e silício (lO, I e 39,9%, respec
tivamente), característicos de um aluminissilicato. O alto teor de MgO ( 17,5%) na amostra de flogopitito confirma 
a presença do talco, mineral basicamente magnesiano (Mg

3
Sip

10
(0H)

2
). 

3.4- Microscopia Elctrônica de Varredura (MEV) 

Com o objetivo de avaliar a morfologia das partículas de flogopitito (amostra total) foram obtidas fotomicro
grafias por meio de MEV, que são apresentadas na Figura 3. 

Figura 3- Microscopia a eletrônica de varredura da amostra total de flogopitito. 

Observa-se que as partículas do Aogopitito se caracterizam por uma estrutura lamelar. Esta característica pode 
ser atribuída à presença da mica flogopita na amostra. Sabe-se que a unidade estrutural básica das 1nicas consiste 
em duas camadas tetraédricas de síüca, que envolvem uma camada octaédrica de alumina. Estas camadas forma
rão as lamelas do mineral observadas nas imagens da Figura 3. 

3.5- Experimentos de Extração de Potássio 

As soluções extratoras ácidas utilizadas na primeira etapa deste trabalho (exceto a solução de Mehlich-1) apre
sentavam concentração de 0,01 moVL c foram definidas com base nos dados de literatura apresentados por CAS
TILHOS, et a/., (2001). 

Levando-se cm conta os ácidos cítrico, oxálico e nítrico, após 120 h de extração, não se observa variação consi
derável no processo de troca iônica. A partir deste momento, o teor de potássio extra1do não varia de modo significa
tivo (Figura 4). Este processo pode ser explicado pelo fato das soluções extratoras utilizadas apresentarem diferentes 
constantes de dissociação. Na Tabela ll são apresentados os valores de pKa para os ácidos utilizados neste trabalho. 
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Figura 4 - Liberação de potássio em soluções ácidas. 

Tabl'la 11 · Valores de pKa para os ácidos utilizados neste trabalho. 

Solução ácida PKa 

IICl -7 

H~ S04 -5 

HNO, -2 

H2C,0.1 1,25 

HxCr,0 7 3,13 

Como se observa na Tabela 11, as soluções ácidas que apresentaram baixo rendimento de troca iôni
ca são as que possuem os menores valores de pKa , ou seja, apresentam menor capacidade de dissociação. 
Dessa forma, esperava-se que os resultados de extraçào de K ' com essas soluções apresentasse baixo ren
dimento. 

No entanto, ao se comparar os resultados de cxtração do K' pelos ácidos HN0
1

, H
2
C

2
0

4 
c H~C~>07 seria de se 

esperar que o HNO , apresentasse uma capacidade de extração maior. Contudo, este resultado não foi observado. 
Possivelmente existem outros fatores associados com o processo de extração além do pKa do ácido. 

Pode-se considerar também que os íons K· liberados mais rapidamente no início da reação entre o mineral e 
as soluções ácidas são provenientes de sítios mais acessíveis aos extratores, situados nas posições interlamelares 
próximos às bordas ou da superfície das partículas do minera I. 

Com o decorrer da cxtraçào, a solução ácida se difunde cm dircção ao centro das partículas, onde o K' está 
mais fortemente ligado. o que torna mais difícil e lenta a sua cxtração, o que pode ser observado pelas curvas que 
representam a cinética de extra ção desse íon. 

O melhor resultado de extração de potássio foi obtido quando a solução de Mehlich-1 (HCI 0,05 moi/L + 
H,S0

4 
0,0125 mol/L) foi utili zada. Neste caso, a quantidade de potássio liberada foi linear com o tempo, exceto 

no tempo específico de I 00 h. A solução de Mchlich-1 , que é bastante aplicada em práticas de extração de cátions 
trocáveis (BOElRA, 2004), é composta por dois ácidos extremamente fortes (HC

1 
e H

2
S0

4
), conseqüentemente, a 

constante de dissociação de prótons desses ácidos é maior do que a dos outros ácidos utili zados favorecendo, as
sim, uma maior troca iônica entre K · c H • na flogopita. 

Como se observa, o processo de troca iônica na estrutura no flogopitito é dificultado pela baixa capacidade de 
troca iônica do mineral. Dessa forma, foram utilizadas soluções salinas como agentes extratores, com o intuito de 
forçar a saída dos íons potássio das posições interlamclarcs da fiogopita. Inicialmente pensou-se em aplicar no pro
cesso de troca iônica, sais que contivessem cátions de raio iônico maior que o do K+ como, por exemplo, o Pb 2~ ou 
o Cr1

' , mas estes elementos apesar de possuírem raios iônicos maiores que o do potássio (4,0 I Â e 4,61 Â respec
tivamente). apresentam elevada toxidade c podem migrar para partes da planta de consumo humano. Dessa forma 
optou-se por sais de cátions menores, mas que apresentassem baixa ou nenhuma toxicidade ao solo c à planta. A 
Figura 5 mostra os resultados da extraçào cm meio salino. 
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Figura 5- Liberação de potássio cm soluções salinas a temperatura ambiente 

Com base na Figura 5 pode-se notar que a cxtraçào cm meio salino foi menos eficiente do que a cxtraçào cm 
meio ácido. Quando uma solução de NaCI 3,4 moi/L foi utilizada como agente cxtrator, obteve-se um teor máxi
mo de extração 64,6 moi / L de potássio, que corresponde a uma eficiência de 0,91 %, de cxtração. 

Para as soluções de NH
4
CI 3,7 moi /L, MgS0

4 
I, 7 moi /L c CaCI , I ,X moi/L obteve-se os seguintes valores de 

eficiência de cxtração: 0,20%, O, 18% c 0,08(%, respectivamente. A Figura 6 mostra uma comparação entre os di fra
togramas de raios X para as amostras de flogopitito antes c depois do tratamento com as soluções salinas. 

Pelo exame da Figura 6, nota-se que não houve variação significativa dos picos posicionados cm aproxi
madamente I O A (29). Isto indica que não houve alteração na cristalinidade do mineral. Pode-se afirmar, ain

da, que realmente houve extração de íons potáss io da flogopita, uma vez que foi observada a contração do es
paçamento basal do mineral em questão. Esta contração, apesar de pequena, se deve ao t~1to do íon K , possuir 
raio iônico maior (I ,37 A) que os demais íons contidos nos sais utilizados (Na = I ,00 A, Mg' = O,XO A c Ca" 
= I ,00 A) (LIDE, 2004 ). Em virtude da estrutura lamelar da flogopita apresentar leve flexibilidade. a substitui
ção de um íon de raio maior por um outro íon de raio menor, força a contraçào do espaço basal do mineral , ob

servada nos dados da Figura 6. 
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Figura 6 - Difratograma elas amostras de t1 ogopttllo antes do tratamento com soluçiics sa linas (A) c depois do 
tratamento com NaCI3,4 moi /L (B), NHFI3,7 moi/L (C). MgSO, 1.7 moi/L (D) c CaCI ~ LX moi/L(E). 

4. CONCLUSÃO 

Com o objetivo de quantificar o teor de K · disponível para troca iónica, f()fam realizados testes de extração de 
K em meio ácido. Obteve-se um teor máximo de 128,5 mg/ L de K ' extraído quando uma solução de Mehlich-1 
foi utilizada. Este valor corresponde a 2(% do valor total de K na estrutura do mineral. Vale ressaltar que o tempo 

máximo de contato a que estas reaçõcs de troca iônica foram submetidas foi de I 68 h. Na literatura há dados de ex-
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traçào de K no qual o tempo rcacional chega a 3.409 h c nestes experimentos a extraçào máxima de K' obtida foi 
de 2, I% (C AS TI LHOS, 200 I). Dessa forma , os resultados obtidos neste trabalho são consideráveis. 

Após os experimentos de cxtração com soluções ácidas, foram testadas algumas soluções salinas à tempera
tura ambiente. As eficiências obtidas foram as seguintes: O,Ot<% (CaCI), O, 18% (MgSO), 0,20% (NH

4
C

1
), 0,91% 

(NaCI). Dessa forma, pode-se concluir que o tlogopitito pode ser aplicado como fertilizante somente em culturas 
que demandem o K cm longo prazo, como por exemplo, culturas perenes. 

Para a aplicação mais segura deste insumo como fertilizante de liberação lenta de potássio, será interessante 
a realização de estudos interdisciplinares, como testes agronómicos cm casa de vegetação, para acompanhamento 
do crescimento de espécies vegetais c quantificação da assimilação desse nutriente pelas plantas. 
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