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RESUMO
O potássio é usado como fertilizante desde o século III A.C. , inicialmente na fonna cinzas vegetais. Na América do Norte,
cinzas de árvores já eram usadas como fertilizante por índios quando chegaram os primeiros colonizadores europeus.
O tenno "potash" vem de uma prática pioneira de produção de potássio como fertilizante, que consistia de uma lixiviação
das cinzas das árvores seguida por uma evaporação empregando potes de ferro . O produto residual era chamado '' pot
ash".
Nos dias de hoje, podemos destacar o consumo do Brasil que f1 ca cm torno de l()<Yo da produção mundial , o que
corresponde a 2,3 Mt/ano de K20 . Isso leva o Brasil <I posição de terceiro maior consumidor mundial de fertili zantes
potássicos.
Em tennos de produção o Brasil apresenta números modestos dentro do cenário mundial sendo o 11 " colocado. Tratandose de reservas, o Canadá possui 60,2% da totalidade mundial, enquanto que o Brasil locali za -se na 7" colocação. O
Canadá é nosso principal fornec edor de potássio, respondendo sozinho por 30% de nossas importações. Há portanto uma
dependência excessiva em relação a esse fornecedor. o que configura um risco estratégico.
Sendo assim, toma-se importante a realização de trabalhos de pesquisa par.-1 se encontrar novas fontes c se desenvolver
tecnologia própria, não só para abastecer a demanda nacional como também dotar o país com fertili zantes mais adaptáveis
às características geoclimáticas brasileiras.
O presente trabalho traz um breve levantamento da situação do potássio como fertilizante no cenário brasileiro, das
jazidas, e das principais rotas utili zadas para produção de compostos para fertilizantes.
PALAVRAS-CHAVE : fertili zante. potássio, macronutricntc

L INTRODUÇÃO
Os três principais nutrientes para o crescimento vegetal são o nitrogênio, o fósforo c o potússio . Quando o solo agricola
é usado para sucessivos plantios ou é naturalmente deficiente. se fa z necessária a reposição desses nutrientes c de outros
elementos por meio da fertili zação.
O potássio tem como principal função , promover a reciclagem dos nutrientes necessários ao crescimento das plantas. Ele
possui um importante papel no transporte de clétrons que acontece no processo de fotossíntese ; na síntese de carboidratos,
proteínas e lipídios e no controle de pragas e doenças (Yamada, I 994 ).
Trabalhos recentes realizados na Polônia mostram um aumento de até 36% no aumento da produção de batatas com uma
fertili zação balanceada que incluiu NPK +S+Mg, compamda com a utilização de apenas NP. Na República Tcheca, em
estudos sobre o plantio de beterraba e de açúcar. obteve-se um acréscimo de até 8 c 17% respectivamente, enquanto que
na Hungria os aumentos foram de 18 e 20%, ambos os casos utili zando-se o mesmo tipo de fertili zação anterionnente
comentado. Outros países como Bulgária, Romênia e Rússia também obtiveram grandes avanços na produção de diversos
plantios como o trigo, o feij ão, beterraba c batata utilizando métodos de fertilização que incluíam o potássio como
nutriente (IPI, 2002).
O potássio para fertilizantes, usualmente contém cloreto de potássio (KCl); o produto comercial é comumente chamado
"potash". Este cloreto de potássio pode ser processado a partir de minérios como silvita, silvinita (halita+silvita).
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glauconita (Mazundcr.l<J<Jl). biotila (Varadachari. I<J<J7), fcldspatos potússicos c outros.
O pot~íssio é usado como fcrtili1.antc desde do século III a.C .. na forma de adubo ou cinzas. Na América do Norte , cinzas
de <ÍrYorcs cr~1111 usadas como fcrtili1.antc por índios quando chegaram os primeiros coloni1~Jdorcs europeus.
O termo "potash" ,·cm de uma prútica pioneira de produçi'ío de pot<'Jssio como fcrtilil.antc. que consistia de uma li\iviaçiio
das cin1.as de ;'m ·orcs seguida por uma cvaporaç~1o com o au\ílio de potes de ferro. O produto residual era chamado "pot
aslq Natural Rcsourccs Canacl;'J, 200 I). A palavra " potassium". inventada por Sir Humphrey Davy quando isolou o
elemento m~1is ou menos no final do século XVII L é a latinil.<lçiio de "potash" .
Outros usos dos compostos de pot~·lssio cst;1o ligados <I indústria de detergentes. ccrilmicas c produtos químicos c
farmacêuticos (Canadian Minerais Ycarbook. I <J<J<J)
Nos séculos XVIII c XIX. o cloreto de potússio era C\portado cm volumes substanciais da América do Norte para a
Inglaterra. A proàuç~1o crHlarga escala para comcrciali!.aç~lo foi cstabiliJ;Jda na Alemanha cm meados do século XIX. Esse
país foi o principal produtor até o início dos anos lO. A intcrmpçiio da produçiio pela Alemanha devido ;1 primeira guerra
mundial. estimulou a produçiio de KCinos Estados Unidos: isso resultou na descoberta de C\tcnsos depósitos pró.\imos a
Carlsbad. Nm o Mé\ico. cm I 921. A produç;1o comercial começou dez anos mais tarde: nos dias de hoje mais de XO'X, da
produç~!o americana é proveniente do Novo Mé\ico (Natural Rcsourccs Canadi1. 200 I). Mas a produção americana não é
suficiente para o consumo interno c. hoje, cerca de <J1 ex, do pot i1ssio consumido pelos EUA silo provenientes do Canadá
(Scarls. 200 I) .

2. INFORMAÇÕES ECONÓMICAS
A figura I mostnl o consumo mundial de compostos de potússio como fertilizantes durante o ano de I ')')<J . Podemos
destacar o consumo do Brasil que fica cm torno de IO'X.da produç;1o mundial o que corresponde a 2.1 MI/ano de Kp Isso
lc,·a o Brasil <l posiç;1o de terceiro maior consumidor nHmdial de fcrtilil.antcs potússicos (Prud'hommc. I ')<J'))
Em termos de produçilo o Brasil apresenta números modestos dentro do cenário mundial sendo o ll" colocado. Tratandose de reservas. o Canadú possui (>0.2'X, da totalidade mundial enquanto que o Brasil localiza-se na 7"colocaçiio
No Brasil as maiores reservas encontram-se cm Sergipe na rcgiiio de Taquari/ Vassouras c Santa Rosa de Lima com
minérios de si Ivi nita c silvita c no Ama1.onas com reservas totais cm torno de .525 milhões de toneladas com teor
médto de 21.7 %. Apro\imadamcntc ú1 milhões de toneladas dessas reservas vem sendo mineradas desde I <JX5 tendo
sido c.\plotados nesse período cerca de ll .ú milhões de toneladas de minério. Por causa do método de lavra. a ta.\a de
rccupcraçilo de Taquari/Vassouras é pró\ ima de 50% da reserva mincr;ívcl.
Desde o início. cm I <JX5 . a mina de Taquari/Vassouras esteve a cargo da c.\ tinta PETROMISA c a partir de I<J<) I os
direitos mincr<'trios passar;nn para a PETROBRAS . que arrendou a j;v.ida ;} Companhia Vale do Rio Doce- CVRD por
25 anos .
A Tabela I mostra os valores das rcscrYas c produçilo mundial de K20 . Detalhando-a melhor para o ccnilrio brasileiro.
podemos observar. na tabela 2. que o consumo interno aparente cm I<)<)') ficou cst;ívcl cm relação a I <)')X enquanto
foi ,·crirtcada uma queda cm rclaç:lo a I <J<J7 . Obscf\·a-sc também um aumento na produç:lo interna ao longo dos anos
(Oliveira . 2000)

J7

Nascimento M.; Loureiro F.L. ; Almendra E.R.

FERTILIZANTES POT ÁSSICOS- O ESTADO DA TÉCNICA
M. Nascimento', F. L. Loureiro 2, E. R. e Almendra 1
1- Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais- COPPE- Universidade Federal do Rio de Janeiro. Caixa
Postal 68505. Cep 21945970. Rio de Janeiro- RJ
E-mail : mmisa@metalmat.ufij .br. almendra@metalmat.ufJj .br
2- Centro de Tecnologia Mineral- CETEM. Av. Ipê. 900- Cidade Universitária- Ilha do Fundão. Ccp 2llJ41-590.
Rio de Janeiro - RJ.
E-mai I: llapido@cctem. gov.br

RESUMO
O potássio é usado como fertilizante desde o século III A.C., inicialmente na forma cinnls vegetais. Na América do Norte.
cinzas de árvores já eram usadas como fertilizante por índios quando chega ram os primeiros coloni;.adorcs europeus.
O tenno "potash" vem de uma prática pioneira de produção de potí:Íssio como fertilizante. que consistia de uma Iixiviação
das cinzas das árvores seguida por uma evaporação empregando potes de ferro . O produto residual era chamado "pot
as h".
Nos dias de hoj e, podemos destaca r o co nsumo do Brasil que fica em torno de I 0% da produção mundi al. o que
corresponde a 2.3 Mt/ano de K,O. Isso leva o Brasil <1 posiçilo de terceiro maior consumidor mundial de fertilizantes
potássicos
Em termos de produçilo o Brasil apresenta números modestos dentro do cenário mundial sendo o 11 " colocado. Tratandose de reservas, o Canadí:Í possui 60, 2% da totalidade mundiaL enquanto que o Brasil locali;.a-sc na 7" colocação. O
Canadá é nosso principal fornecedor de potássio, respondendo sozinho por 30% de nossas importações. H<í portanto uma
dependência excessiva cm relaçilo a esse fornecedor. o que configura um risco estratégico.
Sendo assim, torna-se importante a realização de trabalhos de pesquisa para se encontrar novas fontes c se desenvolver
tecnologia própria. não só para abastecer a demanda nacional como também dotar o país co m fertilizantes mais adaptáveis
às características geoclimáticas brasileiras.
O presente trabalho traz um breve levantamento da situação do potássio como fcrtili ;;mte no cenário brasileiro, das
jazidas. e das principais rot as utili zadas para produção de compostos para fertilizantes.
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Os três principais nutrientes pilra o crescimento vegetal são o rtitrogênio. o fósforo c o potássio. Quando o solo ilgricola
é usildo pilm sucessivos plantios ou é mturalmcntc deficiente. se faz necessária a reposição desses nutrientes c de outros
elementos por meio dil fertili 1.ação.
O potássio tem como principal função , promover a reciclagem dos nutrientes necessários ao crescimento das plantas. Ele
possui um importante papel no transporte de elétrons que acontece no processo de fotossíntese: na síntese de carboidratos,
proteínas e lipídios c no controle de pragas c doenças (Yamada, 1994 ).
Trabalhos recentes realizados na Polônia mostram um aumento de até 36°/., no aumento ilil produção de biltatas com uma
fcrtilizaçilo balanceilda que incluiu NPK +S+Mg, co mparada com a utilização de apenas NP. Na República Tcheca. cm
estudos sobre o plmltio de beterraba e de ilÇÚcar, obteve-se um acréscimo de até 8 c 17'X, respecti vamente. enquanto que
na Hungria os aumentos forilm de 18 c 20%, ambos os casos utilizando-se o mesmo tipo de fcrtili71lçilo anterionnente
comentado. Outros países co mo Bulgáriil, Roménia c Rússia também obtiveram grandes avanços na produção de diversos
plantios como o trigo, o feijão , beterraba c batata utilizando métodos de fcrtili?<lção que incluíam o potássio como
nutriente (IPI, 2002).
O potássio para fertilizantes , usualmente contém cloreto de potássio (KCl); o produto comercial é comumcntc ch<umdo
"potash". Este cloreto de potássio pode ser processado a partir de minérios como silvita. silvinita (halita+silvita).
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gl:lllconita (Mamnclcr.1 9'J.\). biotita (Vamclachari . l 'J97). fclclspatos pot{rssicos c outros.
O pot:'rssio é usado conro lc rtili ;.antc clcsclc elo séc ulo III a.C.. n;r forma ele adubo ou cinzas. Na América elo Nort e. cinzas
ele :irYorcs cr..mr usadas como fcrtili ;; rntc por índi os quando chegaram os primeiros co loni;"rclorcs europeus.
O te rmo " potash.. vc nr de uma pr;'ttica pi oncir;r ele produç:lo de potú ssio co mo fcrtili;.antc. que consi stia de urna li :-.: i\ iaç:lo
da s cirvas de úrvorcs seguida por unw c,·aporaç:lo com o au:-;ílio de potes ele ferro . O produto residual era chamado -- pot
ash"( Natural Rcsourccs Crnad<i. 200 I) . A palavra ··potass ium". inventada por Sir Humphrey Davv quando isol ou o
elemento mai s ou menos no final elo séc ulo XVIII. é a latini;.açüo de .. potash".
Outros usos dos compostos de pot:'tssi o estilo li gados ú indústria de clctcrgcntcs. cc r:í mi cas c produtos qu ímicos c
f;rnmcêut icos (Can:rclian Minerais Ycarboo k. I <J'J 'J)
Nos séc ul os XVlll c XIX. o cl oret o ele pot;íss io cr;r c:-;portaclo cm volumes substanciais da América elo Norte para a
Inglat erra . Aproduçüo cm larga escala par;r comcrciali zaçüo foi cstabili;.ada na Alemanha cm meados elo século XIX. Esse
país foi o principal produtor até o início elos anos .\0. A intcrrupçüo da procluçüo pela Alemanha devido ú primeira guerra
mundi al. estimulou a procluç;lo ele KCinos Estados Unido s: isso resultou na descoberta de c:-;tcnsos depósitos pró:-; imos a
C;r rlsbacl. Novo Mé:-.:ico. cm I n I A procluçüo comercial começou dez anos mai s tarde: nos dias de hoje mais de XO%) da
produç:lo ameri cana é pro,·c ni cnt c elo Novo Mé:-;ico (Natural Rcsourccs Canad:í. 200 I). Mas a produçüo americana mio é
suficiente para o consutno intcmo c. hoj e. cerca ele 9.\ '% do potússio consumido pelos EUA são provenie ntes do Canad;í
(Scarl s. 200 I)

2. INFORMAÇÕES ECONÓMICAS
A ft gura I mostra o co nsurllo nutndí;rl de co mpostos de potúss io co mo fc rtili;.antcs durante o ano de I'J9'J Podemos
destaca r o co nsumo elo Brasil que fica em tomo ele IO'% da procluçüo mundial o que co rresponde a 2..\ Mt/ano de Kp. Isso
lc\a o Bra sil ú posi ç:1o de tercei ro maior co nsumidor mundial de lertili;antcs pot:issi cos (P rud ' hommc. 19'J<J)
Em termos de produç:1o o Br~ r s il apresent a números modestos dentro do ccnúrio mundial sendo o II " colocado . Tratandose de rcscrYas. o Cmadú possui (>0,2'% da totalidade mundial enquanto que o Brasillocali;a-sc na 7"colocaçüo.
No Brasil as m;uorcs rcscrY:ts encontram-se cm Sergipe na rcgiilo de Taquari/ Vassouras c Sant a Rosa ele Lima com
minérios el e silvinita c sih it;t c no Am:r;.orws co m reservas totai s cm torno de 525 milhões de toneladas co m teor
médi o de 2.\.7 'X). Apro:-.:im:rclamcntc ().\ milhões de toneladas dessas reservas vem se ndo mineradas desde 19X5 tendo
sido c:-.: plo!ados nesse período cc rc:r ele 1.\.ú milhões ele toneladas de minéri o. Por causa do método de lm-ra. a ta:-;a de
rccupcraç:lo de Taquari/Vassoura s é pró:-.: ima ele 50% ela rcsc f\ a mincr;ívcl.
Desde o início. cm 19X5. a nrina de Taquari/Vasso uras esteve a cargo da extinta PETROMI SA c a par! ir ele 19'J I os
direitos mincr;irios passa r;rm p:rra a PETRO BRAS. que :rrrcnclou a jazida ;I Companhia Vale do Rio Doce - CVRD por
25 anos .
A Tabela I mo stra os v:tlorcs da s rcsc tYas c produç:lo n11rndial de K,O Detalhando-a melhor para o cc n:'rrio br:rsilciro.
podemos observar. na t:rbcla 2. qu e o consumo inlcrno aparcnlc cm 1999 ficou cst;ívcl cm rcl aç;lo a I<J9 X enquanto
foi verifi cada uma queda cm rclaç:lo a 19'J7. Obscf\·a-sc também um aumento na proclu ç:1o interna ao longo dos ano s
(Oliveira. 2000 )
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Fi gura I - Rcp rcsc nt aç;lo do consumo mund ial de compo st os de Pot;'Jssio co mo fci1ili ;;lJltcs no ano de I'J'J<J .
Tabela I - Reserva c produç;Jo munelia l
Discrimina~ão

Países
Bras il
Alemanha
A1.crbaij ilo
Biclo-R ussia
Canael;i
Chil e
China
Espa nha
EUA
França
Israe l
Jo rdfl ni a
Reino Unido
Rúss ia
Ucr.:1 nia
Out ros Países
Total

Reserv a~(MtKID I
1999
( %)

J06. 1XI
xso 000

1. 9
S. :l

-

-

l. 000. 000

ú.2
60.2

<)

700 .000
50 000
320.000
35.000
300. 000

sxo 000
sxo 000
30.000
2.200.000
30 .000
140.000
16. 121. 1XI

(U
2.0
0.2
I.X

-

Producão (Mt ~ID
1999 2000- (%)
J-lX
352
326
u
3.200 :l.WO :l.-l OO
1.'1.1
)
)
s
0. 0
:l.-lOO ](>00 J .XOO
1-lJl
<) 000
X.:l29 9200
:12. 1
22
22
22
0.0
120
125
125
0.5
úJS
sso -l SO
2.X
1.3 00
1.200 1.200
S. I
r. sr. :lO O 300
I. 7
(>.J
I. SOO
1750 1750
xso 1.100 1.1 00
-lA
) ()0
575
úSO
I. X
:l. :'\00 4.200 .)(>()0
16.5
(>()
.15
15
tU

1998

:l.ú
3.6
0.2
IJ .6
0.2
0.9
I00.0 25. 1-l') 2:"H>-l 2:'i.'JX9

L

r•

'I

(

-

100.0

Pe los valores aprese ntados na tabela II. a proeluç;1o bras ileira ele pot;'Jssio. cm I 'J 9'J. s;Jt is fó. cm torno de I :'1.4"1,, das
necessida des do Paí s c o restante. as importações. fora m prm-cnicnt cs ele ilJJCn;Js -l pa íses Ca m cb (lO'%). Rúss i;l( 2 1'%).
Alemanha(20'%). c lsmcl ( 13'X,)(Oii ve ir..l. 2000 c 200 I).

l

Tabela li- Principais estatí sticas no Brasil.
Disçt·imina~à!!

Produção (t K,O)
Impo rt açilo( t K,O)
bpo rt aç;lo(t K,O)
Consumo Apare nte(! K,O)

1997
2XO. I(>-l
2.l :l:"X lú
-l-lú
2.41 5.534

1998
32ú4X 9
I. ')Jú. 720
) ))

2.2ú2.7SX

199')
.l -l X.23 I
1. 9 1-l.-l-l <J
-l ) l
2.262.úXO

21100

1SU>X I
2W:'il-l7

551
2 'JS(> X2X

,,

I•
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3. MÉTODOS DE PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES POTÁSSICOS
As ja1.idas de minerai s potússicos s:lo nonnalmcntc do tipo cvaporitos ou sc.ra depósitos fonnados por c\·aporaçiio da i1gua
do mar ou de lagos salgados. Os depósitos mai s antigos datam da era Palco1.óica enquanto alguns outros ai nda estão cm
formaç:1o como é o caso do mar morto no Oriente Médio ou do Grande Lago Salgado nos EUA.
Dentre os vúrios minerais pot;íssicos destacam-se a silvita (KCI). que associada com cloreto de sódio denomina-se
si h·inita. a ca rnalita (KCI MgC I: úHpl. a langbcinita (K 2SO, .MgSOJ o sa litre (KNO,) c a cai nita (KC I.MgSO,.lHp)
A sih·inita é de longe a matéria-prima mais co mum para fc rtili;antcs. Seus depósitos e nco ntram-se na forma de lençóis
subtcrr:l ncos que podem ;ttingi r até .HJ()() mele profundidade. situando-se a maiori:t deles de 100 a 700 m abai:xo d;t
supcrfí cic( Gu:ndani. I<J <JO)
A mincraç;lo dos depós it os ele sih·inita é feito na m:1ioria elas vc;.cs por IHcio ele poço c gale rias subtcrrfmcas Outras
téc nicas s;lo u)iliiada s co mo a dissoluç;1o in-situ do sa l c se u bombeamento até a superfí cie c outras vc1.cs temos a
recupcraç:1o elo KCI :1 partir de s:1lmouras cm locais ele :llta co nccntraç:lo ele sa is (Monte. I <J<JO).
No caso ela mincraç:1o por poço é construído um poço central revestido ("shaft''). elo qual partem as ga lerias. Nelas. o
desmonte é feito por c.\plos:lo ou com múq uinas mincradoras que escavam o minério co ntinuamente (G uardani. I<J<JO).
Após a lana subtcrr;'l nca acontecem a b1itagcm . moagem c beneficiamento pelo processo ele notação. Quase todo o
minério de pot;íssio da América do Norte é obtido por esse processo. Esse também é. cm sua essência. o processo
empregado na mina bra sil ci ra de Taquari/V:1ssouras.
O minério ca rnaliti co també m tem dcspe r1aclo grande int eresse apesar ele possuir um teo r de potúss io inferior ao da
sih ita. Co m base na so lubilidade elo cloreto ele magnés io cm rclaç;lo aos cloretos de sódio c pot{tssio. a ca rnalita pode
ser so lubili ;.;Jcb sele ii\ amenle . Em seguida procede-se a scparaç:1o da halil:l c silvita. Dc\cmos salientar. nesse caso. que
grande s concc ntraçôes ele Mg ·: podem influenc iar ncg:Jt i\·amente o processo de llotaç:1o elo cloreto de pol:íssio (Monte.
JS)')())

3.1.Rotas Alternativas Para a Produção de Sais de Potássio
Solos brasileiros. bem co mo de outros países produtores ele ;Jlimcntos. co mo a China. conso mem gra ndes quantidades
de fcrtili ;.antcs ao me smo tempo que. co mo no caso elo BrasiL a sua procluç;1o interna desse insumo nüo cresce
satisfatoria mcnte( tabela 11 ) Paises. ca re ntes ele e\·aporitos. s:1o obrig;1clos ;I importaç;!o elos adit i\ OS pot:'1ssicos.
fundamentai s para seus solos. E. esse c resce nte aumento do uso de fcrtili1.antcs para a produção de \·cgctais ao longo elos
anos. fe1. co m que pesqui sas sobre processos altcrnatiYos para produç:lo de sais solúYcis ele potússio fossem rcali;.aclas.
Algumas dessas rotas altcrnatiYas estudadas partem de silicatos ricos cm potússio como matéria-prima.
Os fcld spatos co nstituem o gmpo mais abundante dos minera is da crosta ela Terra . O seu \'Olume total na crosta c:xccclc o
volume de úgua oc upada por todos os ocea nos. O nome· fclclspato ·deriva-se ela língua ale mã antiga c signi fi ca ·ca mpos de
pedras·. cm refcrcnci:J :'1sua abuncl:lncia. Os fc ldspat os s:1o minemis ele im port:l ncia cconô mica. poi s s:lo utili;.ados para a
rnanufatur;J de porcelanas c \ iclro Pela sua co mposiç:1o. esse grupo mincr:11 se tornou um gra nde moti vador de pesquisas
co mo font e ;lltc rnati\ a para produç:1o ele fertili;antcs
A seguir s:lo ap resentada s algumas alternativas ele produç:1o ele sa is so lú\·cis ele pot:'1ssio. Essas rotas. potenciais ou não .
partem elo mineral fcldsp:ítico c outros silica tos.
Processo Blanc: uma variaç<lo do processo Blanc foi testada para a procluç;1o de sais de pot{Jssio a partir ele um minério
co m 20 a 50'~1,, de lcucita c 5 a 12% ele Kp . Esse minério. após enriquec ime nto magnético atinge 17'% ele Kp seguindose o tratamento co m HCl a XO ··c segundo a rcaç:lo (I) .
K:O .Atp,

~ S iO:

+ XHCI - • 2KCI + 2 AICl, + ~ Hp + ~Si02

(I)

A scparaç:lo elo KCI dú-sc imed iatamente. com o resfriame nto da soluç:io. Parte do HCI é recuperada pela transformaç:lo
elo cloreto de alumínio hidratado cm Ó.\ ido ele alumínio c ;íciclo clorídrico .
A sílica resu lt ante conserva a estmtur:1 lcucí tica. o que lhe fornece uma g 1~m dc úrca superficial. condi ção ótima para seu
emprego industrial. Opera-se a 250"C c :10 atm (Carvalho. I % 5). Guima rc1cs c Ilchcnko( I%5) estudaram a c:xtraç:lo úcicla
elo potússio ela rocha pot:'1ssica ele Poços ele Ca ldas formada essencialmente por microclínio não conseguindo resultados
que encorajassem estudos mai s aprofundados por este método.
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Processo Calcinaç<1o/Li:-.:iviação: Tem-se noticias de processos de calcinaç:lo de silicatos de potússio com compostos
de dlcio e/ou outros aditivos (S0 2 , HCL H,SO, etc.) para obtcnç;lo de compostos ele potússio desde o início elo século
passado. Podemos citar nesse sentido as patentes de Basscll ( 1')13 . l<Jl-l. I<J lú. l'J22). Andcrson (I') l(l). Rcckcll ( I<J 17).
Andrews (I <J I <J). Ashcroft ( I!J I <J). Audcn (I 920) c Blackmorc (I <J20)
Variantes desse processo datam ele I<J58 nos trabalhos de hanov (Carvalho. 1%5) Nele . o produto cst:·, \inculaclo ú
industria cimenteira. Os testes baseavam-se na calcinaç:lo ele drias misturas de sienito. cloreto de c;'tlcio c carbonato de
dlcio. fazendo variar duraç;lo c temperatura de calcinaç:lo. A condiç;lo ótima encontrada naqucl:l ocasi:lo foi a rclaç:lo
I: 1.5: I para sienito. cmt>onato c cloreto respectivamente c com temperatura de cerca de 700"C. A li.\iviaç:lo em :'l gua
era cnt:1o procedida com uma rccupcraç:lo de %'1., do ó:-.:ido de pouíssio. O resíduo da flltraç:1o era us:tclo direlamcnlc na
indúslria cimenteira. Ncslc caso. a presença ele dlcio junlo ao polússio na soluç;lo fillr:td:l acrcsccnla dificuldades para a
produç;l o de composlos puros de pot'1ssio.
Uma patcnlc de propriedade da Lonrho Limilccl (Dyson. l!J7<J). Irata da produç:1o de clorclos de mc1:1is a leal inos a parti r ele
alumino-silicatos c clorclo de magnésio e/ou c;ílcio . Traia-se de uma mistura elo dilo alumino-silicato finamente di,·idicla
c elo relo de c;ílcio e/ou magnésio na forma hidratada. Essa mislura é :1quccida cnlrc 700-1 050"C por um período cnlrc lU
c 2 horas para a cfctiva convcrsiio do alumino-silicalo. O produto vítreo obtido é cnl:lo li\i\'Í:1do com :'tgua para produzir
uma soluçiio de cloretos de metais alcalinos. Politssio conlido cm nHtscovita ou microclínio pode ser complclamcnlc
C\traído por essa lécnica. Tcslcs com cspodumênio fomm rcali;.ados obtendo-se em !orno ele 11% de rcmoç;\o ele lírio.
Oulros lestes seguindo essa mesma técnica foram ulili;aclos cm un1 orloclúsio indiano. Um sal solúvel de po!iíssio foi
obtido por aquccimcnlo a !JOO"C por 2 horas sob um fluxo ele reagente mio mencionado no \C.\IO original c a massa
calcinada resultante foi li.\iviacla cm ilgua. O licor foi cntilo nculralizaclo com :íciclo nílrico c evaporado. O proclulo
final consislia cm clorclos c nilralos de cúlcio c polússio que pode ser utili;.ado dirctamcnlc na indústria de fcrtilizanlcs
(Dasgupla. 1975).
Processo scmclhanlc foi ulilizaclo para c.\lraçiio de pot:'1ssio de nma gl;lllconila indi;un A gl:luconila puh-crúacla roi
mislurada com cloreto de dllcio cm cadinhos de sílica. A nlislur:l cnl:lo foi aquecida cm fomo a 1220-1 )(}() " C O proclulo
obtido foi cnt~o li.\iviado cm ~1gua. Os autores sugerem que o cloreto de c:'Jicio seria um cfcli\O agente clorctanlc para
o minério cm qucstJo. De um modo gemi. a porccnlagcm de e.\lr;tç:1o de pol:'tssio :nrmcnlou com a tcnqx:ralur;l c com o
tempo de calcinaçJo. E o produto obliclo pode ser racilmcntc li\iviaclo cm ;'tgua. a lcmperalura ;unbicnlc. por um tempo
mínimo de lO minutos (Mamndcr. 1991 ).
O tcrmofosfalo polússico : Esludos baseados no processo de oblcnç;lo de lcrrnolosratos para rcrtili;antcs foram
dcscrwolvidos pelo lnslilulo de Pesquisas Tecnológicas elo Estado ele S:1o Paulo - IPT r1os anos XO para o apro\-cilamcnto
dos cslércis de um<l mina de Unínio (rocha pol:íssica) chamada Osamo Ulsumi no município de Poços de Caldas- RJ .
As rochas que apresentam a maior C\posição no maciço de Poços de Caldas. s:lo as ;llcalinas como fclclspato pot;íssico
(ortoclásio c sanidina). nefelina c cgrina. ocon·cndo cm menores quantidades a soclalita . cancrinila. nalrolila c analcila .
Essas rochas s;lo do lipo nefelina-sienitos.
Em uma clclcrminada rcgi<lo do Planalto de Poços ele Caldas (centro-sul mais cspcciftc;uncnle). uma :lllcraç:lo hiclrolcrm:ll
(con·csponclcntc aos úllimos cstúgios de atividadc ígnea) provocou allcmções n;ls rochas alcalinas dando origem :·l
chamada "rocha potússica" aun1cntanclo o \cor médio ele Ó\iclo de polússio de 7. 7 para 12.X%. A rcscn a geológica da
j;v.ida chega a 1.2 bilhões ele loncladas de rocha polússica ou seja. :>50 milhõe s de lonclaclas de K~O
Deve-se lembrar que essa aç<lo hiclrolcrrnal deu origem também aos conhecidos dcpósilos de ur;'ulio. ;ircõnio. tório c
\erras raras que csliio geralmente envolvidos por essa rocha potússica Sendo assim. a la\T;l do minério de urü.J.Jio que csl:í
cnccrmda nos dias de hoje na mina Osamo Utsumi necessitou da rcmoç:lo p1ó·ia d:1 rocha potússic:L consliluutclo assim
um fator favorúvcl ao seu aprovcilamcnto.
O processo de produçiio elo tcrmofosfalo polússico. baseia-se na fu s:lo cm forno clélrico a arco submerso. de uma
mistura ele rocha fosfúlic:l. rocha pot{Jssica c oulras rochas ele alta disponibilidade no Brasil. A mislui<l é fundida :1
alias lcmpcraluras c. cm seguida. o produto é resfriado rapidamente. por conlalo di relo com jalos de :'1gua. \ornando-se
granulado. com caraclcristicas vítreas. Finalmente é seco. moído c ensacado.
O pmduto fica praticamente lotalmcnlc disponível aos\ cgctais (avaliado segundo o mélodo padroni1.:1do. utili ;ando-sc
úcido cílrico como C\lrator). contendo fósforo c potússio. como macronutricnlcs prim:írios. c c:'llcio c m:1gnésio como
macronulricnlcs sccundúrios (Valarclli c Guargani . 1981 ).
Estudos de Leite ( l!JX5) c Val;Jrclli ( l!J<J1). aprcscnlam o clcscm·olvimenlo de um tipo de "Tcrmofosfato Pot:'1ssico
40

-~
, i_.•:

(

\

XIX ENTMME- Recife, Pernambuco- 2002.

Cálcico-Magnesiano" c "'Tcrmofosfato Potússico" respectivamente , a partir da mistura de rocha potássica (verdete)
de Abacté _ rocha fosfatada de Ara.\Ú c, no primeiro caso, caldtrio magnesiano. O processo de Leite (1985) tem por
objctivo desenvolver um tipo de fcrtilil.antc que tenha ação simultânea de corretivo da acidc1. do solo. Vários tratamentos
térmicos foram empregados nas rochas para a avaliação da disponibilidade de fósforo c potússio no produto. Yalarclli
( 199:1) concluiu cm seus estudos que o termo fosfato fundido _ tendo como fonte de K,O o vcrclclc de Cedro do Abaclé, é
equivalente Clll suas características ao tcnnofosfalo produ!.iclo com as rochas ígneas como as ele Poços de Caldas.

4. CONCLUSÕES
Devido ao aumento ela úrca ele plantio c, mais rcccntcmcnlc. :Is inovações da biotecnologia que levaram a ganhos
substanciais na proclutividaclc agrícola_o crescimento elo consumo ele fcrtilil.antcs cm lodo mundo é um assunto de grande
importfmcia
Nos dias ele hoje, podemos destacar o consumo do Brasil que fica cm torno de I0'% da produção mundiaL o que
corresponde a 2_:1 MI/ano ele Kp. Isso leva o Brasil ;) posição de terceiro maior consumidor mundial de fcrtilinmtcs
potússicos.
Em termos ele procluç:1o o Brasil apresenta números modestos dentro elo ccn~rrio mundial sendo o li " colocado. Tratandose ele reservas_ o Canaclú possui ó0,2'Y., ela totaliclaclc mundial, enquanto que o Br:tsillocalinr-sc na 7" colocação. O Canadú
é o nosso principal fornecedor ele potússio, rcsponclcnclo so1.inho por :10% ele nossas importações. Hú portanto uma
dependência C.\ccssiva cm relação a esse fomcccdor_ ou seja_um risco estratégico.
O Brasil não possui rcscrYa s suficientes de minérios jú vistos como tradicionais fontes de potússio, por isso matérias
primas como as ele fcldspatos alcalinos, podem ser fontes potenciais para procluç;lo de sais solúveis de potássio. Sendo
assim_ torna-se importante a pesquisa para um conhecimento geológico das fontes disponíveis c desenvolver tecnologias
novas _ ou jú C.\istcntcs, n;lo só para abastecer a demanda nacional como também dotar o país com fcrtilil.iltllcs mais
adapt:'rvcis ús características gcoclimúticas bra s ilcir~rs. A conccntraç;lo das reservas mundiais cm poucos países c nossa
c.'\ccssiva clcpcnclência no fomccimcnto de pol:'rss io por parle de apenas um desses países representa também um risco
estratégico cuja redução também deve ser consielcracla
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