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RESUMO 
 
O potássio é um dos principais nutrientes consumidos pelas plantas, gerando grande 
necessidade de usá-lo como fertilizante no Brasil que, devido ao clima tropical 
predominante, possui baixo teor de potássio em seus solos. Sendo assim, surge a 
necessidade de se criar alternativas para a obtenção do potássio, visto que o país 
depende de importações. A partir dessa demanda nacional e da necessidade de 
importação, este projeto visou à realização de estudos de caracterização e 
processamento da rocha verdete, que apresenta potencial para uso em atividades 
agrícolas, pois apresenta em sua composição química alguns nutrientes importantes 
para a agricultura, entre eles o potássio. Os ensaios realizados mostraram que este 
material apresenta um grande potencial para uso como fertilizante e que, em virtude 
de sua granulometria fina, a flotação talvez não seja o método mais indicado para a 
concentração de potássio e que um ataque químico poderia aumentar a 
concentração presente na amostra, devido à presença de placas micáceas em meio 
a matriz argilosa. Outros métodos, como a concentração de potássio indiretamente, 
ao extrair óxidos de ferro por separação magnética poderiam seriam eficazes, 
necessitando de estudos adicionais. 
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ABSTRACT 
 
Potassium is one of the main nutrients consumed by plants, generating great need to 
use it as fertilizer in Brazil that due to the prevailing tropical climate has a low 
potassium content in their soils. Thus, there is a need to develop alternatives for 
obtaining potassium, since it is dependent on imports. From that domestic demand 
and the need to import, this project aimed to carry out characterization studies and 
processing of verdigris rock, which has potential for use in agricultural activities, as it 
has in its chemical composition some important nutrients for agriculture, including 
potassium. The trials showed that this material has great potential for use as 
fertilizer, that, because of its fine particle size, the flotation may not be the preferred 
method for potassium concentration, and a chemical attack could increase the 
concentration present in sample due to the presence of mica boards in the middle of 
clay matrix. Other methods, such as potassium concentration indirectly, to extract 
iron oxide magnetic separation could be effective, requiring further study. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O material estudado encontra-se na Serra da Saudade, que constitui o domínio 
elevado de cristas interplanálticas que acompanham o espaço compreendido entre 
as bacias hidrográficas do alto Rio São Francisco e do Rio Indaiá localizadas no 
centro-oeste mineiro, percorrendo em direção ao norte até o lago da Represa de 
Três Marias. As principais cidades da região são Abaeté, Paineiras, Biquinhas e 
Cedro do Abaeté. A Serra da Saudade fica a aproximadamente 260 quilômetros de 
distância de Belo Horizonte e a 615 quilômetros de São Paulo (LIMA; UHLEIN; 
BRITTO, 2007). A formação da Serra da Saudade possui espessura de 200 metros 
e nela foram reconhecidas cinco litofácies: ritmito pelito-arenoso, carbonatos 
retrabalhados, ritmito areno-pelítico verde (verdete), arenito fino com hummocky e 
ritmito fosfático (LIMA; UHLEIN; BRITTO, 2007). Sua base se constitui de areia fina 
síltica até silto-argilosa em seu topo, apresentando cor verde. A tonalidade do 
“verdete” também pode variar de verde mais claro na base (areno-siltosa) a mais 
escuro no topo, principalmente, quando coincide com lâminas argilosas. Para a 
caracterização ser realizada de maneira efecaz, foi preciso observar as 
características da rocha, tanto físicas quanto químicas, a partir de amostras 
homogêneas e representativas, geralmente obtidas por processos de britagem e 
moagem. Na britagem, as partículas grossas são submetidas à ação de forças de 
compressão e/ou impacto. Este processo está restrito aos tamanhos maiores, não 
sendo importante a geometria dos fragmentos, devido à força elevada aplicada. Já a 
geometria do equipamento possui importância fundamental (CHAVES; PERES, 
2009). Contudo, a moagem se restringe às frações mais finas e utiliza mecanismos 
de abrasão e arredondamento (quebra de arestas). Leva a relações de redução 
grandes e geralmente realizadas em dois estágios: a grossa em moinho de barras e 
circuito aberto e a fina em moinho de bolas, em circuito fechado. Após a etapa de 
diminuição do tamanho das partículas do minério, deve-se realizar o peneiramento. 
Este processo consiste na separação da população de partículas em frações de 
tamanhos diferentes (CHAVES; PERES, 2009). Feitos os processos acima, as 
frações obtidas no peneiramento encontram-se prontas para serem caracterizadas. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
A princípio, para obtenção de materiais homogêneos, os fragmentos de argila foram 
processados em moinho de bolas convencional por 30 minutos. Depois de moído, o 
material foi classificado manualmente em peneiras ABNT de abertura #60 
(0,250mm), #80 (0,177mm), #120 (0,125mm), #200 (0,074mm), #325 (0,044mm) e 
fundo (coletor).Amostras representativas da argila foram caracterizadas com o 
auxilio das técnicas de distribuição do tamanho de partículas (DTP), difração de 
raios X (DRX), microscopia óptica (MO) e microscopia eletrônica de varredura 
(MEV).A análise de DTP (distribuição do tamanho de partículas) foi realizada em um 
equipamento Malvern Mastersizer SSN no DPM/IGCE/UNESP em Rio Claro. A 
difração de raios X foi realizada a temperatura ambiente, em um Equipamento 
X'Pert3 Powder, da PanAnalytical, instalado no DPM/IGCE/UNESP em Rio Claro. Os 
seguintes parâmetros foram adotados: radiação de Cu-Kα (40kV/30mA), passo 
angular de 0,05 °/segundo, e faixa angular de 2 a 70°C. Os dados dos 
difractogramas foram comparados com os dados cristalográficos de fases contidos 
nas fichas JCPDS. As análises por microscopia óptica foram feitas em um 
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microscópico Carl Zeiss, modelo Axio Scope. A1, instalado no Laboratório 
Multiusuário III da UNIFAL-MG (Poços de Caldas), por luz refletida. As imagens 
foram obtidas no modo reflexão, usando filtros de interferência e de polarização para 
identificação de possíveis constituintes da amostra. As imagens de microscopia 
eletrônica de varredura foram obtidas em um Microscópio Eletrônico de Varredura 
JEOL JSM 6360-LV, no DPM/IGCE/UNESP em Rio Claro, no modo de elétrons 
secundários, para observar a morfologia das partículas. A fluorescência de raios X 
foi realizada em um espectrômetro de fluorescência de raios X Bruker 5000, 
localizado na Endeka Ceramics, cidade de Mogi Guaçu, São Paulo. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1. Peneiramento 
 
Foram realizados dois ensaios granulométricos, via peneiramento a seco. Durante o 
primeiro procedimento, foi observado que a quantidade de verdete passante na 
malha #200 foi muito inferior a 200g, que era a massa necessária para que todos os 
ensaios pudessem ser realizados. A partir dessa observação, constatou-se que seria 
necessária uma segunda moagem do material. Após a passagem do material, já 
moído uma vez, pelo moinho de bolas por cerca de 20 minutos, foi realizado um 
novo peneiramento. Dessa vez, a quantidade de verdete passante na malha #200 foi 
suficientemente grande para garantir a obtenção dos 200g de material fino nas 
condições necessárias para a realização dos demais testes. A figura 1 apresenta os 
dados dos dois peneiramentos realizados, sendo que a cor azul representa o 
primeiro ensaio de peneiramento, enquanto a cor vermelha apresenta o segundo 
ensaio de peneiramento, realizado após a segunda moagem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Histograma dos peneiramentos. Fonte: Autores. 

 
3.2. Distribuição do tamanho de partículas a laser (DTP) 
 
A distribuição de tamanho de partículas utilizando o Malvern foi realizada para se ter 
informações mais precisas sobre as frações finas do material, uma vez que se trata 
de uma rocha de granulometria muito fina. A partir da análise de distribuição do 
tamanho de partículas a laser (DTP), nota-se que há uma maior quantidade de grãos 
com tamanho entre 1 e 10 micrômetros, confirmando o caráter fino da amostra, que 
nos dá um primeiro parâmetro de estudo à nossa amostra. Os resultados do ensaio 
de distribuição do tamanho de partículas a laser (DTP) estão dispostos na tabela 1. 
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Tabela 1. Resultados referentes à DTP via Malvern. 

Tamanho (µm) % em Volume 

0,01 - 1,0 10,12 

1,0 - 10,0 71,15 

10,0 - 105,0 18,05 

105,0 - 1096,0 0,65 

 

3.3. Fluorescência de Raios-X  
 
Foi inicialmente realizada uma analise química de elementos maiores de uma 
amostra de verdete, para observação do comportamento geral da amostra. Após a 
realização de separação em faixas granulométricas com as peneiras de #60 
(0,250mm), #80 (0,177mm), #120 (0,125mm), #200 (0,074mm) e #325 (0,044mm), 
foram realizadas novas análises de fluorescência de raios X, para cada fração 
separada. Este tipo de ensaio é denominado comumente de granuloquímica e é 
realizado para verificar se há concentração de elementos em alguma faixa 
granulométrica especifica. Verificou-se que o teor de ferro é bastante elevado em 
todas as frações e que não há uma concentração aparente de potássio na 
granulometria estudada. Este pode ser um ponto importante para o beneficiamento 
da amostra, visto que, conforme analisado, como não há um aumento da 
concentração do produto desejado, no caso, o potássio, talvez não haja necessidade 
de uma moagem muito rigorosa, visto que se pode obter o produto desejado em 
granulometrias mais grosseiras, o que pode diminuir o tempo do processo de 
beneficiamento, diminuindo os gastos financeiros e energéticos. Também se nota 
que todos os elementos presentes, tanto no ensaio granulométrico da amostra inicial 
quanto das faixas granulométricas, estão em valores constantes, o que pode indicar 
uma homogeneidade dos elementos na composição da amostra estudada. Na tabela 
2 encontram-se os resultados da analise química do verdete, tanto para a amostra 
inicial quanto para a granuloquímica. 

 
Tabela 2. Resultados referentes à análise química do Verdete. 

Material Retido SiO2 Al2O3 P.Fogo K2O Fe2O3 MgO TiO2 MnO V2O5 Total 

Amostra Inicial 54,10 15,54 5,50 11,49 8,87 3,11 0,92 0,25 0,24 100,00 

#60 53,99 15,73 5,00 11,23 8,83 3,79 0,97 0,23 0,23 100,00 

#120 54,05 15,49 5,11 11,55 8,84 3,54 0,93 0,25 0,23 99,99 

#200 54,10 15,54 5,50 11,49 8,87 3,11 0,92 0,25 0,24 100,00 

#325 54,35 15,65 5,51 11,80 8,87 2,40 0,92 0,24 0,24 100,00 

 
3.4. Microscopia óptica 

Foi realizada a observação da rocha verdete em pó, após a moagem, utilizando a 
técnica de pó em lâmina de vidro, porém sem líquido de imersão. Não foi possível a 
observação das fases minerais à luz refletida, em virtude da moagem ter deixado os 
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grãos em uma granulometria fina. Foi possível observar, apenas, os contornos dos 
aglomerados. Através das imagens pode-se perceber que, devido ao grande número 
de poros existentes, o material tende a absorver agua, o que pode provocar uma 
possível aglomeração de matéria-prima, se esta for armazenada em silos. A figura 2 
mostra as imagens obtidas por microscopia óptica.  
 
3.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 
A análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) realizada possibilitou a 
análise de alguns pontos interessantes da nossa amostra. A imagem A nos mostra 
apenas um aspecto geral da rocha, indicando que esta é formada, em grande parte, 
de filossilicatos. Já na imagem B podem-se notar algumas fases granulares, como 
quartzo, feldspato, hematita, calcita, analcita, que estão recobrindo a matriz argilosa 
da nossa rocha. A imagem C nos mostra um detalhe de um grão de quartzo 
presente na amostra, com as lâminas da matriz argilosa ao redor. Tem-se a 
impressão que o grão de quartzo possui um grande tamanho, porém deve lembrar-
se que a imagem possui um aumento de 5000 vezes e que, de acordo com a escala, 
o grão de quartzo possui cerca de 5 micrômetros. A imagem D, talvez, seja a que 
tem maior importância na caracterização do verdete. Nota-se uma placa micácea, 
possivelmente muscovita, entre a matriz argilosa do material. A figura 2 contém as 
imagens A, B, C e D referentes à nossa amostra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Análise por microscopia eletrônica de varredura obtida no modo de elétrons 
secundários. (A): Aspecto geral da rocha que é composta por grande parte de filossilicatos; 

(B): Matriz argilosa recoberta por fases granulares (quartzo, calcita, feldspato, hematita e 
analcita); (C): Detalhe de grão de quartzo em meio à matriz argilosa; (D): Detalhe da placa 

micácea (muscovita) em meio a matriz argilosa. Fonte: Autores. 

 
3.6. Difração de raios-x 
 
A análise de Difração de Raios X foi realizada em instituição parceira. Em virtude de 
manutenção no equipamento, não foi possível a obtenção do difratograma referente 
à amostra. Sendo assim, como resultado da difração de raios-x foi possível se saber 
apenas os minerais encontrados na rocha, que são: glauconita, illitas, esmectita, 
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quartzo, analcima, feldspato potássico, calcita, hematita e magnetita. Esta 
mineralogia é condizente com a literatura sobre a rocha e com as observações 
realizadas nos demais ensaios, como, por exemplo, pode ser observado no trabalho 
realizado por Silva et al. (2012), foram encontrados os minerais glauconita, ilita, 
quartzo e clorita serpentina como constituintes majoritários da amostra de verdete 
durante a caracterização. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 
Após o término dos ensaios de caracterização, a partir de cada um destes ensaios, 
foi possível concluir que:  
 

 Peneiramento: o ensaio no mostrou que o material não possuía a 
granulometria suficiente para a realização de todo o experimento cientifico 
necessário, demandando uma nova moagem, o que pode aumentar 
consideravelmente, em escala industrial, os valores necessários para se 
chegar à granulometria necessária para a utilização desta argila do verdete 
como revestimento cerâmico. Estes tamanhos de partículas devem estar de 
acordo para a utilização para o fim desejado;  
 

 Distribuição do tamanho de partículas a laser (DTP): a partir deste ensaio 
para obtenção de informações referentes à granulometria fina do material, foi 
possível observar que grande parte do material, aproximadamente 70% de 
seu volume, está na fase de fração argila, que possui cerca de 0,002 mm, nos 
indicando que este material pode ser utilizado, em relação a seu tamanho de 
grão, como revestimento cerâmico; 
 

 Fluorescência de raios-X: a partir deste ensaio notamos que praticamente 
todos os elementos presentes na amostra estão homogêneos em relação às 
faixas granulométricas estudadas, o que indica que não há concentração de 
elementos em faixas granulométricas mais grossas ou mais finas. Também 
indica que há uma grande quantidade de Fe2O3 presente na amostra 
estudada, que, de acordo com os padrões de qualidade necessários à 
produção de revestimentos cerâmicos, deve ser reduzida à menor 
porcentagem possível. Outro ponto a ser destacada é a quantidade de 
material por Perda ao Fogo, que podem indicar presença de matéria orgânica 
na amostra ou simplesmente perda de material durante a execução do 
ensaio; 
 

 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): este ensaio, a partir das quatro 
imagens analisadas, nos confirmou a presença das fases granulares de 
quartzo, feldspato, hematita, dentre outras, com suas respectivas 
granulometrias e como estão dispostas na amostra. É importante se conhecer 
estas informações para que se consiga aperfeiçoar um futuro processo de 
beneficiamento e/ou tratamento da amostra, a fim de que se obtenham as 
melhores condições de fabricação de revestimentos cerâmicos, como a 
diminuição dos grãos de hematita e, consequentemente, a redução de sua 
porcentagem na constituição da amostra que será utilizada;  
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 Difração de Raios-X: por este ensaio foi confirmada a mineralogia presente 
em literatura, que corrobora os dados obtidos, por serem de um mesmo tipo 
de material. Todos os minerais encontrados, como esperado, dentre eles 
illitas e quartzo, são elementos fundamentais na constituição da amostra, o 
que a torna apta para a utilização na indústria cerâmica, como esperado.  
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