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1 . Interesse da STI no Estudo do Fosfato 

O presente trabalho é baseado no projeto "Minérios Fosfáticos do Norte e Nordeste 
do Brasil" desenvolvido pela "Paulo Abib Andery e Associados/ Engenharia para a 
Indústria Mineral " para a Secretaria de Tec·nologia Industrial do Ministério da Indústria e 
do Comércio durante o primeiro semestre de 1975. 

A finalidade do projeto contratado pela Secretaria de Tecnologia Industrial foi 
portanto, levantar a situação das reservas !asiáticas do norte e nordeste do Brasil, a 
demanda de fertilizantes fosfatados na região e oportunidade de investimento nesse 
setor bem como as necessidades de tecnologia. Per outro lado, forneceu informações 
para a elaboração do "Programa Nacional de Fertilizantes e Pó Calcário", aprovado pelo 
Governo em 1975. 

Em Pernambuco, até 1974, ocasião em que o projeto foi contratado, existiam 3 
grupos industriais detentores de reservas de fosfato . Apenas um deles apresentava uma 
pequena atividade industrial, tendo os outros dois, já no final da década passada, 
paralisado suas atividades , alegando entre outras razões a baixa rentabilidade até então 
alcançada. 

No Maranhão, apesar da pesquisa geológica ter revelado a existência de reservas de 
fosfato e de vários ensaios tecnológicos terem sido realizados, até hoje o apro
veitamento desses depósitos em escala industrial ainda não foi levado a efeito 
principalmente devido a incertezas sobre a rentabilidade de seu aproveitamento. 
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2. Mercado de Fertilizantes na Região Nordeste do Brasil 

O consur o de fertilizantes na região nordeste, de acordo com as estatísticas da 
ANDA concentra-se quase que exclusivamente em Pernambuco, Alagoas, Sergipe, na 
região sul da Bahia e no Vale do São Francisco. 

Segundo o Programa Nacional de Fertilizantes e Pó Calcáreo, a oferta nesta região 
deverá ser a seguinte nos próximos anos: 

Anos 
1975/76 
1977/78 

Oferta (t) 
19.000 
51 .000 

Porém , a oferta prevista a partir de 1977, toda baseada em rocha importada, está 
muito aquém das necessidades da região . 

De acordo com o mesmo programa, a demanda projetada é a seguinte: 

Anos Demanda (t) 
1976 121 .000 
1978 205 .000 
1980 210.000 

Em futuro próximo haverá um déficit de fertilizantes fosfatados suficiente para 
justificar implantação de um empreendimento para inicio de operação imedia' · outro 
para 1978. 

Assim, um programa de aproveitamento das jazidas de fosfato da costa pernam
bucana deverá ter por objetivos principais não só cobrir o déficit previsto, mas também 
abastecer as aluais e futuras indústrias da região . 

Como na área de influência do fosfato maranhense ainda não existem projeções de 
consumo . qualquer iniciativa para implantação industrial deve ser naturalmente prece
dida de um estudo detalhado de mercado . 

3. Conclusões e Recomendações 

3.1 - Fosfato do litoral Pernambucano-Paraibano 

Conclusões e recomendações para seu aproveitamento . 
a - A análise do acervo de informações geológicas da região mostrou que há 

algumas reservas desenvolvidas e outras que necessitam detalhamento através de uma 
pesquisa adicional, baseada em dados já disponíveis. 

b - A reavaliação das reservas de fosfato mostrou a existência de 50.000 .00ú t de 
minério com 20 % de P205 . 

c- Com base em amostras realmente representativas, deve ser feita uma campanha 
de ensaios de caracterização tecnológica do ;ninério da região, base para definição do 
processo de concentração . 

d - E recomendável fazer-se estudos visando o emprego de lavra subterrânea, pois 
são poucas as informações disponíveis neste sPntido . 

e - Recomenda-se o aproveitamento das reservas através de duas usinas de 
tratamento e uma química. 

f - Recomenda-se que as unidades de mineração e beneficiamento devam tratar, 
cada uma, 1.000.000t/ano de concentrado com 33-35% de P205 , o que equivale a 
105.000 ti ano de P20s. 

g- A produção ao nível de 2.000.000t/ano de minério esgotará as reservas em cerca 
de 25 anos, período perfeitamente compatível com este tipo de depósito . 

h- Para o aproveitamento industrial das duas jazidas, estimou-se um investimento 
de 24,5 milhões de dólares e um custo de produção deUS$ 32 .14/t concentrado, para a 
área de Olinda-Paulista, e um investimento de 22 milhões de dólares e um custo de 
produção de USS 30 .65/(. de concentrado para a área de Paulista- lguacu. 

i - Mesmo que o preço de venda da tonelada de concentrado caia a US$ 50.00 (valor 
abaixo das previsões para o preço posto Recife), toda a reserva cubada é economi

camente lavrável. 
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j - Considerando-se quP. a rocha fosfática com 33-35% de P205 era recet;>ida no 
posto de Recife em setembro de 1974 a USS 98 .50/t ter-se-à uma economia de divisas 
anual da ordem de USS 60.000.000,00. 

k - A transformação dos concentrados em fertilizantes fosfatados solúveis poderá 
ser feita em uma única unidade química de 210 .000 t/ano, o que está de acordo com a 
recomendação do COI de que a produção de novas unidades deve ser de no mínimo 
190.000 tI ano. 

I - Devem ser feitos estudos visando o aproveitamento do calcário sotoposto, que é 
a maior parte do capeamento a ser removido, bem como para o uso de refeitos e estéreis 
no aterramento das áreas pantanosas semi-urbanas próximas às jazidas. 

m - Os projetes industriais devem prever a reconstituição dos terrenos perturbados 
pela atividade de mineração. 

3.2 - Fosfato do Litoral Maranhense 

Conclusões e recomendações para seu aproveitamento, 

a - Os trabalhos de pesquisa geológica existentes na Ilha de Trauira são muito 
antigos; existem apenas estimativas quanto a uma reserva de 8.000.000 t. 

b- As pesquisas geológicas recentes, feitas na Serra do Pirocaua, permitiram cubar 
uma reserva de cerca de 10.000.000 t de minério com teor médio de 11 ,8% de P205 . 

c - A constituição mineralógica desses depósitos ainda é pouco conhecida, 
podendo-se afirmar que os tipos de minério das duas jazidas são bastante diferentes 
quanto ao fosfato predominante e que o teor de P205 em Trauira é superior ao de 
Pirocaua. 

d - Os ensaios tecnológicos realizados permitem sugerir preliminarmente. que o 
processo de calcinação redutora é o mais ￩ｾｐ･ｱｵ｡､ｯ＠ para tratar os fosfatos do Mâranhão. 

e- Devem ser feitos trabalhos de pesquisa geológica na Ilha de Trauira para melhor 
definição do corpo e tipo do minério: 

f - Devido ao pequeno porte e as características das reservas a exploração deve ser 
feita em uma única operação, para melhor aproveitamento das jazidas através de um 
"blending" . 

g - Devem ser feitos estudos de caracterização mineralógica e tecnológica para 
ambas as reservas. 

h- O mercado potencial dessas reservas abrange Piauí, Maranhão e partes do Pará 
e Goiás, não tendo sido ainda estudada a sua perspectiva. 

i - Para o fosfato de alumínio é necessário criar normas técnicas para ensaios, 
critérios de solubilidade e restrições ao alumínio tóxico . 

4. Possibilidades de Exploração Industrial - Fatores 

4.1 - Litoral Pernambuco 

4.1.1 - Generalidades sobre as jazidas 

A cubagem de cerca de 50 milhões de toneladas de minério fosfát ico com cerca de 
20% de P205 resultou de um intenso programa de pesquisa geológica realizada com a 
cooperação entre os concessionários e a DFPM, na década de 50 , quando foram 
executados cerca de 5.000 furos de sonda. ·' 

A camada de minério é essencialmente contínua e tabular, com espessura de 80 cm a 
2,5m, com teor de 10 a 25% de P205, com um capeamento de até 75 m de espessura, 
com um mergulho de 1 a 4% em direção ao mar, e com uma carga hidráulica de 6 a 8 m 
ao nível do mar. Ocorre no topo de uma formação arenítica, e coberta por formações 
calcárias e arenosas. 

Para avaliação do grau de detalhamento das pesquisas as reservas totais reavaliadas 
foram classificadas em Medidas Indicadas, e Inferidas e as proporções achadas foram 
de 70,1 O e 20% , respectivamente. 

No Litoral Paraibano, a única área pesquisada que possui Decreto de Lavra é a de 
Engenho Utinga, do Grupo Votorantin, onde foram cubadas 3,4 milhões de 
toneladas de fosforita, com cerca de 16% da P205. 
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4.1 .2 - Localização dos Depósitos 

As jazidas desta região se restringem às regiões de Olinda-Paulista-Abreu e 
Lima-lgarassu, em Pernambuco, e Engenho Utinga, na Paraíba; 

As reservas estão distribuídas entre 3 concessionários: 

Grupo Empresarial Pare (mais ou menos 50%); 
- Grupo Lundgren (mais ou menos 40%) e 
- Grupo Votorantin (mais ou menos 10%). 

No Litoral Pernambucano, as áreas mineralizadas se localizam numa extensão de 
cerca de 25 km de Olinda para o Norte, medidos na BR-101 que as atravessa. Esta 
localização, junto a centros urbanos, faz com que haja forte pressão imobiliária sobre as 
áreas das jazidas, conforme se pode notar pelos novos loteamentos na região de Olinda, 
pelas localizações do Distrito Industrial e da Estrada de Contorno de Recife, e pela 
densidade habitacional em torno da Fábrica de Tecidos, em Paulista. 

Por falta de levantamento das áreas urbanas, à época da reavaliação das reservas, 
não foi possível determinar a extensão das áreas mineralizadas já cobertas por 
construções. 

4.1 .3 - Esboço do Plano de Lavra 

Devido à geomorfologia das jazidas, e a variação da situação topográfica das áreas 
ao Sul (Ofinda-Paullsta) para as áreas, ao Norte (Paulista-lgarassu), o método de 
lavra a ser utilizado será o de lavra em tiras (Stripping Mining), porém para o 
decapeamento deverão ser utilizados 2 sistemas distintos: escavadeira de roda de 
caçambas (Buckete Wheel Excavator)- dragas de arrasto (Draglines), para as áreas do 
Sul, e moto-escavo-transportadores (Motoscrapers) - dragas de arrasto (Dragllnes), 

· para as áreas do Norte. 
Uma operação auxiliar, drenagem das frentes de lavra, será necessária, principal

mente para as áreas do Sul . 
O transporte do minério para as instalações de beneficiamento apresenta alterna

tivas tecnicamente viáveis, que deverão merecer um estudo econômico: 

- por caminhões basculantes convencionais , dependendo da distância de 
transporte. 

- pelo sistema anterior até uma estação de preparação de polpa, e depois por 
transporte hidráulico (Pipelines). 

- por bombeamento da polpa, diretamente de estações móveis acompanhando ＺＺｾｳ＠

frentes de lavra. 

4.1 .4 - Limite Econômico de Lavra 

Admitindo-se, no limite, um equilíbrio entre o custo de produção e o valor de venda 
do concentrado determinou-se as alturas de capeamento que se poderia remover em 
função do valor ·de venda de concentrado, assim: 

para USS 20.00 a altura limite seria 2,4 m, 
para USS 30.00 a altura limite seria 26,6m, 
para USS 40.00 a altura limite seria 50,9m, 
para USS 50.00 a altura limite seria 75,1m. 

Portanto, mes.mo que o valor de venda caia a USS 50.00/t de concentrado (valor 
abaixo das previsões para o preço posto Recife), toda a reserva reavaliada poderá ser 
lavrada economicamente, já que a altura máxima de capeamento encontrada não 
atinge 70m. 

Para a composição do custo de produção foram admitidos os seguintes valores: 

custo de comercialização: 3% do valor de venda. 
custo de administração: 3.00 USS/1 de concentrado. 
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custo de tratamento: 4.50 USS/t alimentada. 
custo de produção do minério: 0.30 US$/t alimentada. 
custo de remoção do estéril : 0.25 USS/ m3 de capeamento . 
rend!mento em área das jazidas: 2,0 ttm2. 

rendimento em massa do processo: 30% . 

4.1.5 - Dimensionamento Preliminar de Equipamentos 

As diferenças entre as espessuras do capeamento , e da camada fosfática das áreas 
do Sul , para as do Norte, levaram a diferentes relações estéril/minério, o que implicou 
na previsão da remoção anual dos seguintes volumes de capeamento : Unidade 
Sul - 16.525.000 m3, Unidade Norte - 13.000.000 m3 . 

Para um dimensionamento preliminar dos equipamentos de lavra, foram supostas 
duas unidades de mineração com as seguintes características básicas: 

CARACTER!STICAS 

- produção de minério "IN SI'IU" 

- rerrlirrento em área 

- altura ITÉdia de capeamento 

- altura do banco da draga 

UNIDADE SUL 
(Olinda-Paulista) 

l. 000. 000 t/ an:J 

2 
2,3 tjm 

38 netros 

15 netros 

UNIDADE NORTE 
(Paulista-Igarassu) 

l. 000.000 t/ano 

2,0 t;m
2 

26 rrétros 

15 netros 

Os dados básicos utilizados para o cálculo da produção anual de mi'lério em cada 
unidade foram : 

- produção anual de P205 
- teor médio do concentrado 
- recuperação em P205 
- produção anual de concentrado 
- rendimento em massa 
- teor médio da alimentação 
- umidade natural do minério 
- densidade "ln Situ" 

105.000 t 
34% de P205 
65% 
310.000 t 
30% 
20% de P205 
20% 
1,6 ttm3 

Como a lavra deverá ser executada pelas dragas de arrasto, que farão a descobertura 
da camada fosfática, a experiência passada na área recomenda, como limites seguros, 
220 pés de lança e 20j3 de caçamba, tendo em vista a espessura da camada fosfática, e a 
alta recuperação e baixa contaminação desejadas. 

Por isso foram dimensionados, os seguintes equipamentos para o decapeamento e a 
lavra: 

Unidade Sul 

1 escavadeira de roda de caçambas para 2310 m3th (nominal) . 
2 dragas de arrasto de 15 j;! com lança de 180 pés. 

Unidade Norte 

12 moto-escavo-transportadores de 16 m3 (nominal). 
2 dragas de arrasto de 18 j3, com lança de 180 pés. 

4.1 .6 - Estimativa de Investimento 

Devido à diferença entre os equipamentos de mina das duas unidades de mineração , 
as estimativas de investimento para as duas unidades industriais são ligeiramente 
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diferentes . Não foram incluídas as despesas de financiamento, de compra de terrenos, 
ou de pagamentos de indenizações sobre as áreas da mina e de servidões . 

Baseando-se na taxa cambial de Cr$ 7,975/ US$1 .00 , vigente em maio de 1975, foram 
estimados investimentos da ordem de Cr$195 .000 .000,00 para a Unidade Sul (Olinda
Paulista) e de Cr$ 175.000.000,00 para a Unidade Norte (Paulista-lgarassu) , sendo 
mais de 70% em moeda nacional. 

4.1 . 7 - Estimativa dos Custos de Produção 

Em conseqüência das características das unidades de mineração, as estimativas de 
custos totais de produção foram ligeiramente diferentes. 

Em resumo, os valores estimados foram: 

UNIDADE l 
(OLINDA-PAULISTA) 

UNIDADE 2 
(PAULISTA-IGARASSU) 

Por t/minério 
US$ CR$ 

10.05 80,11 

9.58 76,38 

A taxa carnbial utilizada foi de Cr$ 7.975,00/ USS 1.00. 

4.1 .8 - Estudos de Caracterização 

Por t/concentrado 
US$ CR$ 

32.14 256,35 

30.65 244,41 

Para os testes preliminares de caracterização, foram utilizadas 3 amostras retiradas 
do pátio de estocagem de minério de uma área lavrada pelo Grupo Votorantin, e 
consideradas representativas da camada de fosforita, na região de Guererepe. As 
amostras pretenderam representar 3 horizontes da camada e foram denominadas: 

Faixa Inferior - horizonte arenoso, 
Faixa Intermediária - horizonte de alto teor; 
Faixa Superior - horizonte argiloso. 

Os ensaios de classificação granulométrica, e de distribuição de P205 são apre
sentados nos gráficos I e 11. O resumo da análise dos resultados é o seguinte: 

Massa Teor Recuperação Mineral 

FRAÇÃO % %P205 do P2o5 essencial 

+ 35 mesh 9,4 21,7 9,3 Quartzo 

35+16 microns 47,5 31,8 69,0 Fosforita 

Lamas 43,1 11,0 21,7 Argila 

As conclusões básicas para o estabelecimento de um fluxograma preliminar foram: 

o mineral de fosfato apresenta-se naturalmente liberado, não sendo necessário 
qualquer procedimento de cominuição, estando o minério bruto com granulometria, 
praticamente, inferior a 1 mm. 
a presença de grande quantidade de argila, aglomerada com grãos grosseiros de 
fosfato, exigirá desagregação e lavagem do minério bruto. 
com uma deslamagem a 16 mícrons, reduz-se a massa a ser tratada em cerca de 
43%, com uma perda em P205 da ordem de 22%. 
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com uma classificação do minério deslamad.o, o rendimento das flotações será 
incrementado pelo fato de se trabalhar com material classificado em faixas 
estreits, além disso haverá também uma redução de alimentação unitária, divi
dindo-se em duas seções de flotação. 
a recuperação total de P205 deverá ser de 60 a 65%, e o teor dos concentrados, 
de 34 a 36% de P205. 

4·.1.9 - Fluxograma Preliminar 

O fluxograma preliminar proposto, pode ser assim sumarizado: o rninério, em forma 
de polpa, será bombeado da mina à usina, onde será recebido em peneira fixa de 1 mm. O 
"Oversize" vai a um sistema de desagregação e lavagem, tipo "Log-Washer", ou lélvador 
rotativo . 

A fração grossa do lavador, passará então por um peneiramento a úmido, em peneira 
de 2 pisos: uma fração retida em 2mm será descartada; uma fração entre 1 e 2mm 
passará, diretamente, ao condicionador da flotação de grossos; e uma fração inferior a 
1 mm será juntada ao "Undersize" da peneira fixa, e á fração fina do lavador, sendo 
recolhidas em um tanque de estocagem e regularização de polpa, tipo "surge bin". 

Deste tanque a polpa será bombeada a uma bateria de hidrociclones, de grande 
diâmetro, para uma classificação a 65 mesh. O "Underflow", será transferido ao 
:ondicionador da flotação de grossos, e o "Overflow" será bombeado a uma 
bateria de hidrociclones de pequeno diâmetro, para uma desiamagem a 20 . A lama, após 
ser espessada para recuperação da água clarificada será transferida a uma barragem. 
O "Under(low" da deslamagem será transferido ao condicionador da ·flotação de finos. 

Na seção de flotação de grossos, a polpa será condicionada com reagentes para uma 
flotação aniônica, com coleta do mineral de fosfato. O circuito consistirá, basicamente, 
de uma flotação de desbaste ("Rougher"), obtendo-se uma pré-concentrado que 
passará às flotações de limpeza ("Cieaner") e relimpeza ("Recleaner") , com re
circulação dos rejeitos intermediários. O rejeito da flotação de desbaste passará às 
células de recuperação ("Scavenger") de onde o produto concentrado retornará às 
células de desbaste e o rejeito, considerado como final, será transferido a uma 
barragem, podendo eventualmente ser previamente espessado. O concentrado final da 
relimpeza será espessado, e eventualmente filtrado e secado, possivelmente, em forno 
rotativo. 

Na seção de flotação de finos o circuito deverá ser, basicamente o mesmo. Como 
alternativa para obtenção de produto mais nobre, eventualmente o concentrado final 
poderá sofrer uma flotação inversa tipo catiônica. 

O método de deposição de rejeitos deverá merecer especial atenção, a fim de evitar a 
poluição de áreas adjacentes porque as barragens provavelmente serão localizadas junto 
a áreas já povoadas. 

4.2 - Litoral Maranhense 

4.2.1 - Generalidades sobre as Reservas 

A Ilha de Trauira constitui a maior das reservas de alumínio-fosfato até hoje 
conhecida no Brasil. Está localizada na foz do Plio Maracassumé, no Município de 
Cândido Mendes, no Estado do Maranhão. Mede cerca de 900 x 600 m. 

A serra de Pirocaua dista de cerca de 15 km da Ilha de Trauira, e está localizada entre 
os portos de pesca de Aurizona e São José. Mede cerca de 1.000 x 400 m. Pode ser 
atingida por via marítima ou aérea. O porto de São José pode receber embarcações de 
até 150 toneladas, e o aeroporto de Aurizona possui uma pista de 700 m. 

O aspecto geral e, possivelmente, a origem, dos dois depósitos são similares. São 
constituídos por camadas sub-horizontais aflorantes de rochas profundamente intem
perizadas, com espessuras variáveis de 6 a 14 m . 

As reservas de minério, cubadas por antigos trabalhos de pesquisa, são da ordem de 
8 e 9 milhões de toneladas, em Trauira e Pirocaua, respectivamente. 

Pesquisas recentemente realizadas na Serra de Pirocaua, por malha de 39 poços, 
comprovaram a existência de cerca de 10 milhões de toneladas de minério com teor 
médio em torno de 12% de P205. 
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4.2.2 - Estudos de Caracterização 

Para a caracterização qU1m1ca e mineralógica, foram feitas análises qulmicas, 
completas, inclusive perda ao fogo e solubilidade cítrica conjugadas com identificação 
mineralógica por difratometria de raios X. Foram estudadas 5 amostras de cada jazida, e 
os resultados obtidos indicaram, grande variação de tipos de minério, não só entre as 
duas jazidas como também em uma mesma jazida: 

Resumo das Análises Quimicas 

Trauira Pirocaua 

% % 

P205 20,0 - 30,0 7,0- 23,0 

Al
2
o

3 .±. 30,0 f0"1 O - 4 3 1 O 

Fe2o3 
5,0 - 20,0 9,0 - 46,0 

Si02 0,7 - 13,5 1,0 - 15,0 

Ti0 2 1,3 - 2,4 2,0 - 4,0 

CaO 1,1 - 8,1 0,5 - 3,0 

Sr O 0,5 - 9,0 0,6 - 5,0 

Na2o 0,0 - 3,7 

PF .±. 15,0 + 15 

s.c n.d. n.d. 

Resumo das Análises Mineralógicas 

Jazida Fosfatos Predominantes Fosfatos Associados 

Trab.ira Goyazita - Wardita Augelita - Crandalita 

Pirocaua Goyazita - Augelita Wardita - Crandalita 

Embora as amostras das duas jazidas sejam, esssencialmente, compostas por P205, 
AI203 e Fe203, com cerca de 15% de perda ao fogo e baixa solubilidade cítrica, não 
podem ser estabelecidas maiores correlações entre as duas jazidas, devido à variação 
dos teores de CaO e SrO, e à presença de Na2o em Traulra, isto é, devido à 
diferença entre os fosfatos predominantes . 

Na caracterização tecnológica procurou-se estudar dois problemas fundamentais: a 
baixa solubilidade dos fosfatos e o teor elevado de Fe203 testando-se cada um dos 
processos seguintes: 
calcinação oxidante, calcinação redutora e separação da magnetita; e lixiviação com 
soda e precipitação com cal. 

Os ensaios exploratórios indicaram como mais adequado o processo de calcinação 
redutora, porém os resultados obtidos não foram suficientemente conclusivos, indi
cando a necessidade de pesquisar melhor o tempo e temperatura ideais, para as 
transformações e segregações minerais desejadas, escolher o separador magnético. 
mais adequado e definir a granulação conveniente do material a ser concentrado por 
eletromagnetismo. 

A lixiviação envolve operações com altas concentrações de soda (75"%) ocasionando 
problemas de manuseio e de filtrações. Além da concentração de soda, foram também 
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consideradas , como variáveis a serem testadas a proporção amostra/ soda e tempo de 
ataque. Como os testes não puderam ser concluídos a contento, foram desprezados os 
resultados obtidos . 

Para a calcinação oxidante foram consideradas, como variáveis fundamentais , o 
tempo e a temperatura. Fixou-se o tempo, e testou-se a calcinação a 500°C e 600°C, 
para uma amostra de cada jazida. Os níveis de temperatura não foram suficientes para 
aumentar, consideravelmente, a solubilidade dos fosfatos naturais. 

Dos ensaios de calcinação redutora com separação magnética, o que apresentou 
melhor resultado foi o de calcinação a 800°C durante 60 minutos, tanto para a amostra 
de Trauira quanto de Pirocaua. 

A porcentagem do ferro eliminada na separação magnética é maior que a perda em 
massa de minério, e as porcentagens de fósforo e alumínio-eliminadas são menores que 
a perda em massa de minério. 

4.2 .3 - Plano de Aproveitamento 

Pela situação geográfica das jazidas, elas deverão abastecer o mercado de fertili 
zantes dos Estados do Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas e, possivelmente, o Norte de 
Goiás . Como não ex iste qualquer previsão do consumo, admitiu-se que seria a metade 
do previsto p-ara a região de influência do fosforito, isto é, 105.000 t anuais de P205. 

Porém o aproveitamento do fosfato Maranhense só será recomendável após um 
melhor conhecimento das jazidas, das características tecnológicas dos minérios, e do 
mercado consuroidor. 

A possibilidade de aproveitamento das duas jazidas em conjunto deve ser estudada, 
com o objetivo de aumentar a reserva lavrável através do "blending", se ficar comprovado 
que uma das jazidas tem melhores características . 

A alternativa de industrialização junto à mina ou ao porto, deve merecer um estudo 
económico, se o beneficiamento do minério bruto for por calcinação redutora e 
separação magnética, para se diminuir a tonelagem transportada pela eliminação de 
água e da fração magnética. 
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