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RESUMO 
 
Em razão do aumento da demanda de rocha fosfática para a produção de ácido 
fosfórico e fertilizante, vem se tornando prática constante lavrar e processar 
depósitos de rochas fosfáticas de baixos teores e de mineralogia mais complexa. O 
processo mais comum para produção de ácido fosfórico, que é realizado por via 
úmida pela reação da rocha fosfática com ácido sulfúrico, não é capaz de extrair, de 
maneira econômica, o fósforo dessas fontes. A pirólise se apresenta como uma 
alternativa a esse processo e permite que sejam utilizadas essas fontes de fosfato 
que são refratárias ou que apresentam dificuldades de processamento pela rota 
tradicional. Nesse trabalho, amostras de foscrete (rocha fosfática marginal) foram 
pelotizadas com carvão ativado, sílica e bentonita e submetidas à pirólise para 

extração de fósforo nas temperaturas de 1.100ºC por 1h e 1.600C por 3h. A 
variação da concentração do teor de P2O5 medido nas pelotas antes e após a 
pirólise foi realizada utilizando-se a técnica de espectrofotometria Ultra Violeta 
Visível. Os resultados obtidos mostraram que não houve remoção do fosfato, uma 
vez que, na pelota verde obteve-se 100,45 ± 2,08ppm e nas pelotas tratadas 125,29 
± 0,764ppm e 113,12 ± 2,18ppm. Concluiu-se que a proporção de minério, sílica e 
carvão utilizada no estudo estava abaixo daquela exigida pela estequiometria da 
reação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: minérios fosfáticos complexos; pirólise; espectrofotometria 
visível. 
 
ABSTRACT 
 
In face of the growing demand for phosphoric acid and fertilizer, it has become a 
constant act to mining and to process the low content and more complex mineralogy 
phosphate rocks deposits. The most common process to produce phosphoric acid is 
not capable to extract, in an economic way, the phosphor from those resources. The 
pyrolysis is presented as an alternative route that allows to use phosphate rocks from 
refractory sources or that shows difficulties to process by the traditional way. In this 
paper, samples of foscrete (marginal phosphate rock) were pelletized with activated 
coal, silica and bentonite clay, and then taken to pyrolysis for phosphor extraction in 
temperatures of 1100ºC for one hour and 1600º for three hours. The variation of P 
content in the pellets before and after pyrolysis was made using the Ultraviolet 
Visible spectrophotometry technique. The results has shown no P removal, once the 
green pellet had 100,45 ± 2,08ppm and the treated pellets had 125,29 ± 0,764ppm e 
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113,12 ± 2,18ppm. It has been concluded that the ore, silica and carbon ratio used in 
the study was below of that one required by the stoichiometry of the reaction. 
 
KEYWORDS: complex phosphate ores; pyrolysis; ultraviolet spectrophotometry. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A elevada demanda atual por alimentos exige que a agricultura aumente a produção 
mundial nas áreas cultivadas, sem a necessidade de desmatar vegetação nativa 
para expansão do cultivo. A melhora na eficiência de produção de alimentos pode 
ser obtida, então, com o uso de fertilizantes fosfatados. O Brasil, entretanto, não é 
capaz de produzir a quantidade desse tipo de fertilizante, que consome nas 
lavouras.  
 
Segundo dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), em 2013, 
o país produziu 6,7 milhões de toneladas de concentrado de fosfato, importou 1,5 
milhão de tonelada e exportou 404t. O consumo aparente de fosfato (produção + 
importação – exportação), nesse ano, então, foi de 7,796 milhões de toneladas. 
Além disso, a produção brasileira representa cerca de 3% da produção mundial de 
fosfato. Diante disso, é necessário estudar rotas econômicas e eficientes, que 
aumentem a participação do Brasil no cenário mundial de produção de fosfato. 
Assim, seria possível diminuir a quantidade importada desse produto e aumentar as 
exportações, elevando o PIB brasileiro.  
 
O fosfato (P2O5) é extraído de rochas fosfáticas (apatita) provenientes de depósitos 
sedimentares ou ígneos, como é o caso do Brasil. Os depósitos sedimentares, 
segundo a DNPM, possuem de 25 a 33% de fósforo, enquanto que os ígneos, de 
10-11% e com mineralogia mais complexa e baixo grau de uniformidade, resultando 
em um aproveitamento industrial mais complexo e, consequentemente, com custos 
mais elevados.  
 
A maioria dos fertilizantes fosfatados produzidos e consumidos no país é obtida 
através da solubilização, por ácido sulfúrico, de concentrados. Essa rota tradicional 
para extração do fósforo da rocha e processamento do ácido fosfórico por via úmida 
é chamada de Wet Phosphoric Acid. Dispendem-se algumas centenas de milhões 
de dólares com importação de enxofre para esse fim. Além disso, esse processo 
exige concentrados de alto teor (> 26% P2O5) só possíveis de serem obtidos com 
técnicas de concentração de alto custo que elevam o cut-off do minério, além de 
acarretar perdas de P2O5 em rejeitos e geração de fosfogesso, material que, até 
agora, não tem aplicação comercial (para cada tonelada de ácido fosfórico produzido 
são geradas cerca de 5t de fosfogesso).  
 
O ácido fosfórico obtido por essa rota apresenta o inconveniente, ainda, relacionado 
com a pureza. As impurezas contidas no ácido como ferro, alumínio, flúor, 
magnésio, cádmio, silício e estrôncio podem trazer toxicidade ao produto final ou 
terem efeitos deletérios nas etapas do processo (MEGY, 2008). 
 
A rota alternativa à convencional, feita a seco, é chamada pirólise ou Improved Hard 
Process. (WALTERS, 2011). Esse método consiste na redução térmica do fosfato de 
cálcio em forno elétrico, a cerca de 1500ºC, de acordo com a reação química 
descrita abaixo (ALECRIM, 2010): 
 

2Ca3(PO4)2 (s) + 6SiO2 (s) +10C (s)  10CO (g) +P4 (g) + 6CaSiO3 (s)      (1) 
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Alecrim (2010) afirma que a sílica é uma matéria prima essencial, sendo usada como 
ácido e como fluxo da reação. Walters (2011) remete a Dr. Bob Hard, engenheiro da 
empresa KEM Works, o uso de sílica na mistura para resolver problemas com a 
baixa temperatura de fusão. Segundo ele, a sílica aumenta a temperatura de fusão, 
pois são formadas ligações iônicas entre o cálcio carregado positivamente e a sílica 
de carga negativa.O carbono presente no carvão ou coque atua como redutor para 
produção de fósforo elementar, também chamado de fósforo branco. (WALTERS, 
2011). Após a mistura dos reagentes, é necessária uma etapa de aglomeração, 
chamada pelotização. Segundo Alecrim (2010), essa técnica, ao formar esferas, 
acelera o processo de redução do fósforo e impede que material fino bloqueie a 
saída do vapor de fósforo, provocando a formação de arcos e a descida desigual da 
carga do forno, que causa desabamento e a formação de excessiva poeira. 
  
Na produção industrial, o vapor de fósforo é condensado em água e em seguida 
queimado em temperaturas de 1650º a 2760ºC para formação de pentóxido de 
fósforo. Este, em seguida, é hidratado, resultando no ácido fosfórico. (MEGY, 2008). 
 
Nesse trabalho, são apresentados os resultados da extração de fósforo do foscrete 
da mina da região de Patrocínio pela técnica de pirólise. A efetividade da extração 
do fósforo foi avaliada pela variação do teor de P, medido antes e após a pirólise, 
utilizando-se a técnica de espectrofotometria de Ultra Violeta Visível. O foscrete é 
uma rocha (produto de intemperismo formado por agregado de minerais) cujo teor 
de P2O5 é superior a 30%. Atualmente o foscrete não é processado industrialmente 
devido a sua elevada resistência a fragmentação.  
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Materiais 
 
2.1.1. Foscrete 
 
O foscrete, rocha fosfática utilizada no desenvolvimento do processo de extração de 
fósforo por pirólise, é originária da região de Patrocínio/MG. A caracterização 
química e mineralógica do foscrete foi realizada pelo Laboratório de Caracterização 
Tecnológica da Universidade de São Paulo (LCT/USP). A composição química 
desse minério na fração total -1,00+0,020mm está exposta na Tabela 1 e foi 
realizada por fluorescênica de raios-X, em pastilhas fundidas, em espectrômetro 
Axios, PANalytical. A estimativa da composição mineralógica para o intervalo total 
indicado é mostrada na Tabela 2 e foi efetuada por difração de raios-X pelo método 
do pó em difratômetro de raios-X, marca PANalytical, modelo X´Pert PRO com 
detector X`Celerator. O foscrete é um minério rico em apatita e oxi-hidróxidos de 
ferro. 
 

Tabela 1. Composição química da fração total -1,00+0,020mm. 
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Tabela 2. Composição mineralógica (MEV/MLA). 

Minerais (% em massa) - total -1,00+0,020mm 

Apatita 79 
Wavelita 0,1 

Goiazita-gorceixita 3,0 
Monazita 1,5 
Quartzo 0,8 

Mica 0,1 
Oxi-hidróxidos de Fe 14 

Ilmenita 0,5 
Anatásio 0,4 

Psilomelano 0,4 
Outros 0,4 

Obs: outros = caulinita, zirkelita/zirconolita, Ba-pirocloro, barita, pirita/pirrotita. 

 
2.1.2. Carvão ativado 
 
Carvão ativado PA, marca Sulfal, foi utilizado como combustível sólido e adicionado 
em quantidade adequada para fornecer o calor requerido pela pirólise. O carvão 
ativado utilizado é um pó negro e fino, inodoro, cujas características estão descritas 
na Tabela 3: 
 

Tabela 3. Características do carvão ativado. 

Carvão Especificação 

Granulometria 100% passante em 0,075mm 
Umidade Max. 10% 

Teor de Carbono 55-95% 

 
2.1.3. Sílica 
 
Sílica gel branca (dióxido de silício sintético amorfo, SiO2) foi a fonte de sílica 
utilizada para a composição das pelotas. Inicialmente na forma de pérolas de 3mm 
de diâmetro, amostra de sílica gel foi pulverizada alcançando a granulometria final 
de 0,212mm. 
 
2.1.4. Bentonita 
 
A bentonita utilizada como aglomerante foi adquirida no comercio local e adicionada 
na quantidade de 6g por cada quilograma de pelotas. A Tabela 4 apresenta as 
especificações técnicas da bentonita. 
 

Tabela 4. Características da bentonita. 

Mineral Especificação 

Granulometria 100% passante em 0,075mm 
Teor de SiO2 (%) 62,5 

 
2.2. Procedimento experimental 
 
Para promover a extração de fósforo por pirólise, foram avaliadas quatro variáveis: a 
proporção entre minério, sílica, carvão e aglomerante, o tamanho das pelotas, a 
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temperatura de pirólise e o tempo de tratamento. O teor de P2O5 foi medido nas 
pelotas, antes e após a pirólise, utilizando-se a técnica de Espectrofotometria Ultra 
Violeta Visível.  
 
2.2.1. Pelotização e pirólise 
 
A partir de dados da literatura (Processo químicos industriais), amostra de foscrete, 
sílica e carvão, na proporção de 5:1,5:1 foram misturados em homogeneizador, 
acrescidos de bentonita e pelotizados em disco pelotizador de 0,50m de diâmetro e 

0,15m de altura, inclinado de 60 a uma rotação de 22rpm.  
 

Em seguida, as pelotas foram secas em estufa a 90C por 8h. Após o resfriamento 
ao ar, 5,51g de pelotas de 6mm de diâmetro e 7,06g de pelotas de 10mm de 
diâmetro (Fig 1) foram selecionadas, depositadas em navículas e inseridas em tubo 
de 60mm de diâmetro, ambos de alta alumina, para serem submetidas à pirólise. O 
conjunto foi inserido em forno tipo mufla, marca EDG modelo F-1700, adaptado para 

uso de tubos, onde foram mantidos a 1.100C por 60min. Para manter a integridade 
física do forno e evitar o comprometimento do isolamento térmico do forno, apenas 

pelotas de 6mm foram tratadas a 1.600C durante 180min.  
 

 
 

(a)  (b) 
Figura 1. Pelotas de 6 (a) e 10mm de diâmetro (b). 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A concentração média de P2O5 nas pelotas verdes (antes do tratamento) de 
foscrete, tanto nas de 6mm quanto nas de 10mm, determinada pelo método 
espectrofotométrico do ácido molibdovanadofosfórico, foi de 100,45 ± 2,08ppm. 
Comparando-se esse valor com os resultados das concentrações de P2O5 medidos 
após o tratamento, apresentados na  
Tabela 5, (125,29 ± 0,764ppm para pelotas de 6mm e 113,12 ± 2,18ppm para 
pelotas de 10mm), observa-se que não houve diminuição da concentração de P2O5 
devido à pirólise, apesar de ter ocorrido perda de massa e mudanças na cor das 
pelotas (Fig 2). De acordo com esse resultado, pode-se inferir que o fósforo não foi 
extraído do foscrete durante o tratamento térmico. O aumento da concentração de 
fosfato nas pelotas após o tratamento térmico se deve à concentração do mesmo, já 
que houve redução da massa. A variação de massa observada pode ser explicada, 
por sua vez, pela perda de água estrutural e de carbono, na forma de CO ou CO2, 
devido ao aquecimento. 
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Tabela 5. Variação da concentração de P2O5 nas pelotas de foscrete antes e após a pirólise. 

Diâmetro 
da pelota 

(mm) 

Temperatura 

(C) 

Tempo 
(min) 

Massa das 
pelotas 

antes da 
pirólise 

Massa das 
pelotas 
após a 
pirólise 

Concentração de 
P2O5 após 

pirólise (ppm) 
C (ppm) 

6 1.100 60 5,51 4,84 125,29 ± 0,764 1,03±2,08 

10 1.100 60 7,06 6,10 113,12 ± 2,18 
-

3,16±2,18 
6 1.600 180 3,20 2,70 - - 

 

 
(a)  

 
(b) 

Figura 2. (a) Pelotas de 6mm de diâmetro antes (a) e após a pirólise a 1.100C (b). 

 

No caso da pirólise a 1.600C, as pelotas fundiram-se completamente, como mostra 
a Figura 3. A retirada da navícula com o material fundido e aderido a ela só ocorreu 
após o seu resfriamento e em razão disso, não foi possível avaliar a concentração 
de P2O5 após o tratamento. Entretanto, também foi constatada a perda de massa 
pelas pelotas nesse processo, possivelmente pela mesma razão ocorrida com o 
tratamento à temperatura mais baixa. 
 

 
Figura 3. (a) Pelotas de 6mm de diâmetro após a pirólise a 1.600C (b). 

 
O fato de não ter ocorrido extração de fósforo, em razão da pirólise pode ser 
atribuído à proporção de minério, sílica e carvão utilizada na produção das pelotas. 
A estequiometria da reação que rege o fenômeno (equação 1) pressupõe uma 
proporção de 7:3:1 entre os insumos para que a reação química seja completada. 
Provavelmente, a proporção adotada (5:1,5:1) estaria abaixo da exigida pela 
estequiometria não havendo condições para a sua ocorrência. Esse resultado pode 
ser confirmado pela literatura. De acordo com o resultado final da Vigésima Quinta 
Conferência Anual de Fosfato de Lakeland/Florida (2010), para que a pirólise seja 
efetiva na remoção do fósforo, o processo ocorreria em condições ótimas, quando 
se utilizasse partes iguais de sílica e apatita e 70% de coque de petróleo em relação 
ao teor de P2O5 existente no minério. 
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4. CONCLUSÕES 
 
O objetivo desse trabalho foi avaliar a pirólise como processo de extração de fósforo 
do foscrete, minério fosfático que apesar de possuir alto teor de P2O5 não é 
explorado comercialmente. De acordo com os resultados obtidos, não foi possível 
avaliar a efetividade da pirólise como processo de extração de fósforo nesse minério 
tendo em vista que a proporção de minério, sílica e carvão utilizada no estudo 
estava abaixo daquela exigida pela estequiometria da reação. Assim sendo, o efeito 
das outras variáveis que poderiam influenciar o processo, temperatura e tempo de 
pirólise e tamanho das pelotas, não pôde ser mensurado.  
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