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RESUMO 
 
Neste trabalho estudou-se a possibilidade de aplicação de uma rocha potássica de 
Poços de Caldas, MG, como fonte alternativa para a obtenção de fertilizante. Para 
tanto, realizaram estudos de caracterização química e mineralógica da amostra 
pelas técnicas de difração e fluorescência de raios X, espectroscopia vibracional na 
região do infravermelho e espectroscopia de absorção atômica por chama. Em 
seguida, foram realizados ensaios de calcinação em diferentes temperaturas e de 
liberação de potássio com ácido cítrico 1,0 mol/L. Pelas técnicas descritas, foi 
possível verificar que a rocha potássica possui um teor de 9,2% de K2O, em virtude 
da ocorrência de minerais como microclínio, ortoclásio e muscovita. Pelos ensaios 
de calcinação e extração de potássio, obteve-se a liberação de apenas 2% de todo 
nutriente contido na rocha. Tal fato indiciou que a temperatura na qual a calcinação 
foi realizada não desestabilizou as estruturas dos principais minerais constituintes da 
rocha, portanto, não permitiu a solubilização efetiva do potássio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: rocha potássica; fontes alternativas; fertilizantes. 
 
ABSTRACT  
 
This work studied the possibility of applying a potassium rock, from Poços de Caldas, 
MG, as an alternative source for obtaining fertilizer. Therefore, chemical and 
mineralogical characterizations were run using X-ray diffraction and fluorescence, 
vibrational infrared spectroscopy and atomic absorption spectroscopy. Then, 
calcinations tests were carried out at different temperatures and potassium extraction 
tests with citric acid 1,0 mol/L. By the described techniques, it was possible to verify 
that the rock has around 9,2% K2O, due to occur of minerals such as microcline, 
orthoclase and muscovite. By calcinations tests and potassium extraction tests, the 
liberation was obtained only 2% of all the nutrients contained in the rock. This fact 
has indicted that the temperature at which the calcinations was performed not 
destabilizes the crystal structure of major minerals, so not allow the effective 
solubilization of potassium. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
As plantas necessitam de uma série de nutrientes para o seu desenvolvimento, e 
caso esses nutrientes se tornem escassos, suas funções fisiológicas serão afetadas. 
Dentre os nutrientes, o potássio é considerado essencial, uma vez que ele atua na 
ativação de diversas enzimas (LAPIDO-LOUREIRO & NASCIMENTO, 2009; 
SOUZA, 2012). A utilização de potássio na agricultura ocorre, em geral, na forma de 
sal de cloreto de potássio (KCl) devido a sua alta solubilidade, advindo de minérios 
como silvinita (KCl.NaCl) (NASCIMENTO et al., 2008). No Brasil, as duas principais 
reservas de silvinita localizam-se nos estados de Sergipe, com a mina Subterrânea 
Taquari-Vassouras, e no Amazonas. No entanto, a obtenção de potássio no 
Amazonas ainda não foi iniciada, e a produção em Taquari-Vassouras é muito 
inferior à demanda do país por este fertilizante. 
 
No gigantismo da produção agrícola e da agroindústria brasileira, os fertilizantes 
caracterizam-se como o ponto crítico deste setor. O país depende fortemente de 
importações que, no caso do potássio, são superiores a 90% do total consumido. 
Dessa forma, fica evidente a necessidade de buscar novas fontes de potássio e 
elaborar um insumo agrícola alternativo, por meio de novas tecnologias capazes de 
promover o aproveitamento de rochas potássicas existentes e abundantes no 
território nacional. 
 
Neste contexto, o propósito deste trabalho foi realizar estudos de caracterização 
química e mineralógica da rocha potássica de Poços de Caldas, MG, assim como, 
avaliar a influência do tratamento térmico sobre a liberação de íons potássio, a fim 
de transformá-la em fertilizante alternativo de potássio para agricultura. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Para a realização deste estudo, 100 kg da amostra da rocha potássica foi enviada 
ao Centro de Tecnologia Mineral pela Mineração Curimbaba, localizada no município 
de Poços de Caldas – MG. Na etapa de preparação, realizou-se pilha de 
homogeneização seguida de quarteamento. Esse procedimento foi realizado três 
vezes seguidas, obtendo-se alíquotas de 20 kg, 1,0 kg e 50 g, em cada 
quarteamento. Uma alíquota da amostra proveniente do quarteamento de 50 g foi 
macerada em gral e pistilo, em seguida, peneirada operando em circuito fechado 
com peneira de abertura de 37 µm. 
 
O tratamento térmico da rocha potássica consistiu na realização de ensaios de 
calcinação em diferentes temperaturas. Para tal, utilizou-se um forno estático, 
operando nas temperaturas de 600, 800 e 1.000°C por 2 h. Em cada ensaio, utilizou-
se 50 g da amostra (37 µm) que foram acondicionados em cadinhos de porcelana. 
Após a calcinação, o material foi submetido a um choque térmico (quenching) com 
água destilada a temperatura ambiente. Parte do material obtido foi enviado para a 
análise química, e outra, submetida a ensaios de extração de potássio (Figura 1). 
 
Na amostra sem tratamento térmico, assim como, nas amostras submetidas aos 
ensaios de calcinação foram realizados testes de extração de potássio. Para tal, 5,0 
g do material foram pesados e transferidos para um erlenmeyer com 50 mL de 
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solução de ácido cítrico, 1,0 mol/L. Os ensaios de extração foram realizados em uma 
mesa agitadora MARCONI modelo MA-420, com velocidade de 300 rpm, por um 
período de 4,0 h, operando a temperatura ambiente (25 °C). Ao final dos ensaios, as 
amostras foram filtradas, e as lixívias foram enviadas para determinação do teor de 
K2O, por espectroscopia de absorção atômica por chama. 
 
Para o estudo de caracterização química e mineralógica, o produto resultante da 
pilha de homogeneização (amostra não cominuída) foi encaminhado às técnicas de 
difração e fluorescência de raios X (DRX e FRX) e espectroscopia vibracional na 
região do infravermelho (IV). Assim como, com o objetivo de verificar se o tratamento 
térmico seguido do rápido resfriamento permitiu modificações estruturais na rocha 
potássica, o produto resultante do beneficiamento foi enviado às técnicas de DRX e 
IV. 
 

Figura 1. Diagrama de blocos relativo às etapas de preparação e beneficiamento da rocha 
potássica, proveniente da Curimbaba. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Caracterização da rocha potássica 
 
Pela análise dos resultados de fluorescência de raios X, observa-se que a rocha 
potássica é composta quimicamente por SiO2, Al2O3, e K2O, com 47,9, 18,0 e 9,2% 
em massa, respectivamente. Portanto, o potássio ocorre de forma significativa na 
composição química da rocha potássica. 
 
De acordo com os resultados obtidos pelo difratograma de raios X, Figura 2, o teor 
de óxido de potássio (9,2%) pode ser atribuído à existência dos minerais microclínio, 
ortoclásio e muscovita, que são os minerais portadores de potássio. O elevado teor 
de sílica está relacionado à existência dos minerais dos grupos feldspatos e micas. 

Figura 2. Difratograma de Raios X, CoKα, da amostra de rocha potássica. 
 
O espectro no infravermelho obtido para a amostra de rocha potássica está ilustrado 
na Figura 3. Observam-se bandas típicas da muscovita, relativas ao estiramento do 
grupo OH deste mineral, em 3.697 e 3.620 cm-1. Além disso, a estrutura do silicato é 
caracterizada pela banda ao redor de 1.134 cm-1, relacionada com o estiramento da 
ligação Si-O. Percebe-se uma banda em 1.014 cm-1, característica da deformação 
da ligação O-(Si ou Al), assim como bandas específicas nas regiões de 772 e 728 
cm-1, atribuídas à ligação Si-Si(Al). As bandas descritas estão relacionadas com a 
ocorrência dos minerais microclínio e ortoclásio na rocha potássica. Também é 
possível comprovar a ocorrência dos feldspatos alcalinos pela existência das bandas 
645, 540 e 467 cm-1, que correspondem à vibração O-(Si ou Al)-O e ao estiramento 
das ligações O-Si-O e K-O, respectivamente (BUSIGNY et. al., 2003). Dessa forma, 
verifica-se que os resultados obtidos pela espectroscopia vibracional na região do 
infravermelho corroboram com os resultados obtidos por meio da difração de raios 
X, e assim, utilizou-se como uma técnica complementar. 
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Figura 3. Espectro vibracional obtido no infravermelho para a amostra de rocha potássica. 
 
3.2. Estudo do comportamento térmico da rocha potássica 

 
Embora a rocha em estudo possua um teor considerável de potássio, este elemento 
não está totalmente disponível às plantas, pois, encontra-se fortemente ligado na 
rede tridimensional de tetraedros de sílica (ERNANI et. al., 2007). Dessa forma, 
ensaios de calcinação foram realizados a fim de alterar a estrutura dos minerais 
constituintes e tornar os íons potássio mais disponíveis para a extração. 
 
Os fertilizantes minerais são aplicados diretamente no solo na rizosfera. Nesta 
região, há produção natural de ácidos orgânicos, como ácido cítrico e oxálico, 
provenientes da atividade biológica de micro-organismos. Esses ácidos promovem a 
dissolução e o rompimento de minerais pela liberação de H+ ou agem como 
complexantes (ERNANI et al., 2007; BARBOSA, 2011). Diante disso, a fim de 
quantificar a liberação de potássio das amostras calcinadas em diferentes 
temperaturas, utilizou-se o ácido cítrico 1,0 mol/L como extrator, com o objetivo de 
reproduzir o ambiente do solo durante a assimilação dos nutrientes pelas raízes das 
plantas. 
 
Na Tabela 1 constam os resultados obtidos para os ensaios de extração de potássio 
na rocha submetida ao tratamento térmico em três temperaturas diferentes. Pode-se 
notar que para a rocha potássica in natura, sem tratamento térmico, o percentual 
obtido foi de 1,42% de potássio extraído. Possivelmente, a solução extratora 
permitiu que o potássio proveniente de sítios de adsorção menos específicos, 
próximos da superfície dos minerais, estivessem mais acessíveis, e, portanto, 
ocasionasse o aumento da extração. 
 
Para a amostra calcinada a 600°C ocorre um pequeno aumento da percentagem de 
potássio extraído (2,01%). No entanto, nos materiais calcinados em temperaturas 
maiores observou-se uma diminuição do potássio extraído até um valor de 0,90%, 
quando a amostra é calcinada a 1.000°C. Os resultados da Tabela 1 podem ser 
explicados por modificações estruturais decorrentes do tratamento térmico, as quais 
foram identificadas por técnicas de caracterização como, difração de raios X e 
espectroscopia vibracional na região do infravermelho. 
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Tabela 1. Resultados da extração de K2O em solução de ácido cítrico 1,0 mol/L das amostras 
de rocha potássica com granulometria inferior 37 µm calcinadas em diferentes temperaturas. 

Temperatura 

(°C) 

% K2O extraída em relação ao total da amostra 

Ambiente 1,42 

1.000 0,90 

800 1,09 

600 2,01 

 
Os difratogramas de raios X relativos às amostras de rocha potássica in natura e 
calcinadas estão relacionados na Figura 4. É possível notar na Figura 4 (a) que a 
rocha potássica in natura possui picos relativos aos minerais microclínio, ortoclásio e 
muscovita. Na Figura 4 (b), observa-se o difratograma obtido para a amostra 
calcinada a 600°C, na qual a intensidade relativa do pico da muscovita diminui. 
Quando a amostra é calcinada a temperaturas maiores que 600°C o pico 
característico da muscovita diminui até o seu completo desaparecimento. Dessa 
forma, pode-se associar as modificações estruturais observadas pelos difratogramas 
de raios X com os resultados de solubilidade do potássio (Tabela 1). 
 

Figura 4. Difratograma de Raios X, CoKα, da amostra de rocha potássica. (a) in natura e 
calcinadas: (b) 600, (c) 800 e (d) 1.000°C. 

 
O aumento inicial na solubilidade desse nutriente está relacionado com a 
desestabilização da estrutura cristalina da muscovita quando a rocha potássica é 
calcinada a 600°C. Essa desestruturação pode ser explicada pela diminuição na 
intensidade relativa do pico referente à muscovita na Figura 4 (b) em relação à 
Figura 4 (a). Para as amostras calcinadas nas temperaturas acima de 600°C, nota-
se uma diminuição do potássio solúvel na amostra (Tabela 1). Esses resultados 
confirmam com os obtidos pelo DRX, uma vez que observou-se o desaparecimento 
do pico relativo à muscovita. Isso sugere que os íons potássio, constituintes dessa 
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estrutura, migram para outra estrutura menos solúvel, ou seja, uma estrutura vítrea 
composta de sílica. Redes vítreas ricas em sílica possuem baixa solubilidade 
(FELIX, 2014). Dessa forma, a diminuição na solubilidade dos íons potássio refere-
se à possibilidade de formação da fase vítrea, e consequente incorporação dos íons 
potássio pelas mesmas. 
 
No espectro obtido na região do infravermelho para a amostra da rocha potássica in 
natura (Figura 5 (a)), observam-se bandas características dos feldspatos microclínio 
e ortoclásio. Assim como, bandas relacionadas à muscovita, relativas ao estiramento 
da ligação O-H. O espectro no IV obtido para a amostra calcinada a 600°C (Figura 5 
(b)), as bandas referentes à muscovita não são mais observadas, evidenciando a 
desestruturação da rede cristalina da muscovita. 
 

Figura 5. Espectro vibracional obtido no infravermelho para a amostra de rocha potássica. (a) 
in natura e calcinadas: (b) 600, (C) 800 e (d) 1.000°C. 

 
Cabe ressaltar que na difração de raios X, os picos relacionados aos principais 
minerais constituintes da rocha potássica, microclínio e ortoclásio, não sofrem 
modificações com o tratamento térmico. Isso explica o baixo valor de liberação de 
potássio obtido durante a extração. A liberação do potássio proveniente dos sítios 
mais internos só ocorreria se houvesse ruptura na estabilidade das ligações Al-O e 
Si-O, e assim, a ação do ácido cítrico por meio de reações de protonação e 
complexação ocorreriam de forma mais eficiente (CASTILHOS & MEURER, 2001). 
Além disso, as bandas no IV características desses minerais também não sofrem 
alterações quando o material é calcinado em diferentes temperaturas. Portanto, a 
calcinação não foi suficiente para promover modificações estruturais significativas na 
rocha potássica e permitir a liberação de potássio em valores expressivos para 
transformá-la em fertilizante alternativo de potássio para agricultura. 
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4. CONCLUSÕES 
 
Pelos estudos de caracterização química e mineralógica foi possível verificar que a 
rocha potássica é constituída principalmente pelos minerais microclínio (KAlSi3O8), 
ortoclásio (KAlSi3O8) e muscovita (KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2), com teor de 9,2% de K2O. 
Entretanto, este nutriente não se encontra disponível e na forma solúvel. Além disso, 
pode-se concluir que a calcinação não foi suficiente para romper as estruturas dos 
principais minerais constituintes da rocha, e permitir a solubilização do potássio. 
 
Ensaios de tratamento térmico (calcinação) com adição de fundentes (como cloreto 
de cálcio - CaCl2), assim como, estudos da cinética de liberação dos íons K+em 
função da concentração do ácido cítrico utilizado, encontram-se em andamento com 
o objetivo de avaliar o aumento da disponibilidade do potássio da rocha estudada. 
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