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RESUMO 
 
Termofosfatos são produtos fertilizantes que utilizam processos de calcinação para 
favorecer a solubilidade do fósforo contido em minérios fosfáticos, visto que,  o 
fósforo dos minérios fosfáticos in natura não está disponível aos vegetais 
necessitando de transformação química para poder ser usado como fertilizante. 
Neste estudo foram misturados fosfatos de alumínio e escórias com o objetivo de 
neutralizar o solo e potencializar a ação dos nutrientes do fosfato de alumínio. Com 
esse fim foram usados  os  fosfatos  de alumínio  do  depósito mineral  de  Sapucaia 
(município de Bonito/PA) e as escórias da usina de ferro-gusa de Marabá/PA. 

Inicialmente, as amostras in natura foram submetidas à secagem até 110 oC, com 
objetivo de observar a quantidade de umidade do material e, em seguida, foram 

calcinadas em diferentes temperaturas (700 e 1100 oC) para observar o seu 
comportamento. As amostras in natura e as calcinadas foram analisadas por  
difração de raios-X (DRX). O minério fosfático está constituído por fases do grupo da 

crandalita e quartzo. Após a calcinação a 700 oC, o minerais de minério são 
desestruturados, isto é, tornam-se amorfos, exceto o quartzo. A escória mostra-se 
amorfa indicando que teve resfriamento rápido e é altamente reativa. Com a adição 

de escórias ao fosfato, em 700 oC ainda predomina material amorfo e quartzo. A 

1100 oC as fases cristalinas identificadas foram: óxido de alumínio, fosfatos de 
alumínio e ferro, fosfatos de cálcio e ferro, e silicato de alumínio. A calcinação a 700 
oC mostrou modificações químicas, desestruturando principalmente as fases 

fosfáticas e, a 1100 oC novas fases cristalinas foram formadas. Estudos de avaliação 
desses materiais na agricultura poderão determinar a sua eficiência agronômica. 
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ABSTRACT 

 
Thermophosphates are fertilizers that use calcination processes to favor the solubility 
of phosphorus contained in phosphate ores, since the phosphorus of phosphate ores 
in natura is not available to the plants in need of chemical transformation to be used 
as fertilizer. In this study aluminum phosphates and slag were mixed in order to 
neutralize the soil and potentiate the action of aluminum phosphate nutrients. For this 
purpose, the aluminum phosphates from the Sapucaia mineral deposit (Bonito/PA) 
and the slag from the pig iron plant in Marabá/PA were used. Initially, the in natura 
samples were dried to 110 ºC in order to observe the moisture content of the material 
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and then calcined at different temperatures (700 and 1100 ºC) to observe their 
behavior. The in natura and calcined samples were analyzed by X-ray diffraction 
(XRD). The phosphate ore consists of phases of crandallite group and quartz. After 
calcination at 700 ºC, the ore minerals are unstructured, that is, amorphous except 
quartz. The slag is amorphous indicating that it has had rapid cooling and is highly 
reactive. With the addition of slag to phosphate at 700 ºC, amorphous material and 
quartz predominate. At 1100 ºC the identified crystalline phases were: aluminum 
oxide, aluminum and iron phosphates, calcium and iron phosphates, and aluminum 
silicate. The calcination at 700 ºC showed chemical modifications, mainly disrupting 
the phosphate phases and, at 1100 ºC, new crystalline phases were formed. Studies 
evaluating these materials in agriculture may determine their agronomic efficiency. 

 
KEYWORDS: Thermophosphate, slag, calcination, fertilizer, agriculture. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Termofosfatos são produtos fertilizantes que utilizam processos de calcinação para 
favorecer a solubilidade do fósforo contido em minérios fosfáticos, visto que,  o 
fósforo dos minérios fosfáticos in natura não está disponível aos vegetais, 
necessitando de transformação química para poder ser usado como fertilizante. 

A escória resulta da fusão do material inerte do minério (ganga), dos fundentes e  
das cinzas do coque que, chegando às zonas mais quentes do forno (região das 
ventaneiras) sem ser reduzidos, reagem entre si e formam, principalmente: silicatos 
(CaO.SiO2, 2CaO.SiO2, FeO.SiO2) e aluminatos (MgO.Al2O3, CaO.Al2O3, etc.). 
(Nazareno, 2011). 

 

O objetivo deste trabalho consiste na produção e caracterização de termofosfatos 
com e sem a inclusão de escórias de alto-forno através do tratamento de calcinação, 
visando neutralizar o solo e potencializar a ação dos nutrientes do fosfato de 
alumínio. Os fosfatos de alumínio e as escórias utilizadas foram fornecidos pela 
EMBRAPA. Os fosfatos de alumínio procedem do depósito mineral de Sapucaia, 
situado no município de Bonito, região nordeste do Estado do Pará e as escórias da 
usina de ferro-gusa de Marabá. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O ensaio consistiu em secar e calcinar amostras de fosfato de alumínio com e sem a 
inclusão de escória. O material foi dividido em 6 amostras (Figura 1), sendo: 45 g 
somente de fosfato de alumínio — divididos em 3 amostras; e, 45 g do fosfato de 
alumínio com adição escória na proporção de 80% de fosfato de alumínio para 20% 
de escória, também divido em 3 amostras. A Tabela 1 apresenta as quantidades 
utilizadas por amostras 
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Figura 1. Amostras de fosfato de alumínio e de fosfato de alumínio com adição de escória 

 

 
Tabela 1. Quantidade de materiais utilizados por amostra. 

 

Fosfato de Alumínio Fosfato de Alumínio + Escória 

Amostra Peso (g) Amostra Peso (g) 

A1 17,15 A1 15,85 

A2 14,15 A2 15,20 

A3 13,70 A3 13,95 

Total (g) 45,00 Total (g) 45,00 

 

 
A seguir as amostras foram levadas a uma estufa para secagem a uma temperatura 
de 110 ºC por 1 hora, com o objetivo de observar a quantidade de umidade do 
material. Em seguida, foram levadas ao forno mufla para a calcinação, por 1 hora: 
primeiro a 700 ºC e depois a 1100 ºC. Após cada calcinação as amostras foram 
pesadas para observar a eliminação da água contida na estrutura atômica do 
material. 

 

Na sequência, foram realizadas análises por DRX, tanto do material in natura quanto 
do calcinado, (Figura 2). Foram utilizados os difratômetros Phillips PW 3710 e 
PANanalytical X´PERT PRO MPD (PW 3040/60), tubo de raios-X cerâmico com 
anodo de Cu (Figura 3). Os arquivos digitais gerados foram interpretados através 
dos softwares X’ PERT PRO MPD da PANanalytical e a base de dados de minerais 
PDF (Powder Diffraction Data) do International Centre for Diffraction Data (ICDD). 

 

 

 
Figura 2. Lâminas de vidro com as amostras. 
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Figura 3. Difratômetro PANanalytical X´PERT PRO MPD (PW 3040/60) 

 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Após a secagem, as amostras de fosfato de alumínio e da mistura do fosfato de 
alumínio com escória, apresentaram coloração amarelo-escuro. A perda de massa 
total nas amostras de fosfato de alumínio foi de 0,66 g e nas amostras de fosfato de 
alumínio com escória de 0,42 g. Na Tabela 2 estão os pesos por amostra, antes e 
depois da secagem. 

 
Tabela 2. Dados da perda de massa na secagem. 

 

Fosfato de Alumínio Fosfato de Alumínio + Escória 

Amostra 
Peso 

inicial (g) 
Peso 

final (g) 
Perda de 
massa (g) 

Amostra 
Peso 

inicial (g) 
Peso 

final (g) 
Perda de 
massa (g) 

A1 17,15 16,84 0,31 A1 15,85 15,71 0,14 

A2 14,15 13,97 0,18 A2 15,20 15,06 0,14 

A3 13,70 13,53 0,17 A3 13,95 13,81 0,14 

Total (g) 45,00 44,34 0,66 Total (g) 45,00 44,58 0,42 

 

Em relação à calcinação, as amostras de fosfato de alumínio e da mistura do fosfato 
de alumínio com adição de escória, apresentaram coloração vermelho escuro e a 
perda de massa consta da Tabela 3, onde, a perda total nas amostras de fosfato de 
alumínio foi de 6,59 g e nas amostras de fosfato de alumínio com escória de 5,26 g. 

 
Tabela 3. Dados da perda de massa na calcinação 

 

Fosfato de Alumínio Fosfato de Alumínio + Escória 

Amostra 
Peso 

inicial (g) 
Peso 

final (g) 
Perda de 
massa (g) 

Amostra 
Peso 

inicial (g) 
Peso 

final (g) 
Perda de 
massa (g) 

A1 16,84 14,37 2,47 A1 15,71 13,8 1,91 

A2 13,97 11,87 2,1 A2 15,06 13,21 1,85 

A3 13,53 11,51 2,02 A3 13,81 12,31 1,5 

Total (g) 44,34 37,75 6,59 Total (g) 44,58 39,32 5,26 
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Em termos percentuais, as perdas de massa significaram: na secagem 1,5 % no 
fosfato de alumínio e 0,9 % no fosfato de alumínio com escória; e, na calcinação 
14,6% no fosfato de alumínio e 11,7% no fosfato de alumínio com escória. 

 
As Figuras 4 e 5 mostram os difratogramas das amostras do material in natura, do 
fosfato de alumínio e da escória, respectivamente, onde mostram que o minério 
fosfático está constituído por quartzo e fases crandalita-goyazita 
([CaAl3(PO4)2(OH)5.H2O]-[SrAl3(PO4 )2(OH)5.H2O]. Por vezes foram identificados 
woodhouseita-svanbergita (CaAl3(SO4)(PO4)(OH)6) - Al3(SO4)(PO4)(OH)6. 

 

Figura 4. Difratograma de raios X da amostra do fosfato de alumínio, in natura. Qtz: quartzo; 
Cr-Gz: crandalita-goyazita; Wh-Sv: woodhouseita-svanbergita. 

 

Figura 5. Difratograma de raios X da amostra da escória, in natura. Qtz: quartzo. 
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Após a calcinação a 700 oC, os difratogramas (Figuras 6 e 7), mostram que o  
minério ocorre desestruturado, tendendo para amorfo, ainda tem quartzo . A escória 
mostra-se amorfa indicando que teve resfriamento rápido e é altamente reativa. Com 

a adição de escória a 700 oC ainda predomina material amorfo e quartzo. 
 

Figura 6. Difratograma de raios X da amostra do fosfato de alumínio (in natura) após 
calcinação a 700 ºC. Qtz: quartzo; Cr: crandalita. 

 
 

 
Figura 7. Difratograma de raios X da amostra do fosfato de alumínio com adição de 

escória após calcinação a 700 ºC 

 

Quando a amostra de fosfato de alumínio com inclusão de escória foi calcinada a 

1100 oC as fases cristalinas identificadas foram: óxido de alumínio (alumina);  
fosfatos de alumínio e ferro, fosfatos de cálcio e ferro, e silicato de alumínio (Figura 
8). 
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Figura 8. Difratograma de raios-X da amostra do fosfato de alumínio com adição de 
escória após calcinação a 1100 ºC. Qtz: quartzo; OxAl: óxido de Alumínio; FosAl: Fosfato de 

Alumínio e Ferro; FosCa: Fosfato de Cálcio e Ferro e SiAl: Silicato de Alumínio. 

 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Os resultados mostraram que: 

 Em termos percentuais, não houve diferença significativa na perda de massa 
durante a secagem em relação ao material in natura, porém, na calcinação 
estes percentuais tiveram um aumento relevante. Perdas em massa, durante 
a secagem são atribuidas à perda da água fisicamente adsorvida e, na 
calcinação está relacionado com a perda de água estrutural da matriz 

(desidroxilação) principalmente da crandalita-goyazita.
 

 Durante a calcinação a 700 ºC houve modificações químicas dos fosfatos in 
natura, bem como dos fosfatos com escórias, desestruturando principalmente 

as fases fosfálticas e, a 1100 oC novas fases cristalinas foram formadas;

 São necessárias análises químicas e térmicas para avaliar as perdas em 
massa;

 Estudos de avaliação desses materiais na agricultura poderão determinar a 
sua eficiência agronômica.
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