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RESUMO 

Ccp 21 9.+ l-590 

O potássio é um dos três principais nutrientes utilizados nas lavouras cm geral c tem grande importância na agricultura 
brasileira pois seus solos são muito carentes deste insumo. No BrasiL a média do consumo aparente de potúss io. girou 
cm tomo de dois m.ilhõcs de toneladas em I 999. Nosso consumo específico. é seis vc;.cs maior que a média mundial. 

Nossa produção interna de potássio é originúria da única mina cm operação cm toda América Latina. Taquari
Vassouras, cm Sergipe, é de 552 mil toneladas/ano. ou seja. apenas I 3,5'X, das necessidades reais do país. Somos 
portanto excessivamente dependentes de importação c, portanto, é importante a busca de novas fontes de pot<íss io para 
fcrtili l'.antes. 

Dentro de uma linha de pesquisa visando a obtenção de potássio a partir de fontes alternativas testes com alguns agentes 
lixiviantcs foram realizados com amostras de solo argiloso do planalto de Poços de Caldas constituído principalmente de 
fcldspato potássico do tipo microclínio com o objctivo de avaliar a liberação de íons cm solução . Esse minério apresenta 
interesse por seu elevado teor de potássio, cm torno de 12% de K

1
0. Porém. apesar da boa concentração de potáss io. a 

amostra apresenta algumas concentrações de elementos U. Th. Terras Raras (TR) c outros que podem afctar o produto 
final. As amostras foram obtidas dos estéreis da mina Osamo Utsumi pertencente à !NB (Indústrias Nucleares do Brasil) 
que está localizada no Planalto de Poços de Caldas cm Minas Gerais. 

Após o ataque os licores foram analisados nos laboratórios da !NB (Indústrias Nucleares do Brasil) porcspcctrofotomctria 
cm plasma indutivamcntc acoplado (!CP). espectro fotometria TBP/ ARSENASO (para U,Ox)· cspcctrofotomctria TOPO/ 
ARSENAZO (ThO) c fotometria de chama (para K). Os resíduos foram analisados no sctordc caractcrizaç;1o tecnológica 
do CETEM (Centro de Tecnologia Mineral) por raios-:-.: (Cu Ka lambda-1 .5418.+ A) c microscopia clctrônica de varredura 
(MEV) acoplado a um equipamento de espectroscopia de energia di spersiva (EDS). 

PALAVRAS-CHAVE : fcrtili l'.a ntc. potássio, Feldspato. li\iviação. 

L INTRODUÇÃO 

O consumo de fertilizantes no Brasil é uma qucst<1o de cnonnes dimensões. Estima-se que o crescimento do uso de 
fcrtili;.antes no Brasil cresça cerca de 30'Yo entre I 999 c 2008 (l 9% na Região Sul c :ló% no Nordeste/Norte). isto para 
produtos agricolas. Em relação à procura de fcrtili;.antcs para pastagens. prevê-se um crescimento de cerca de 500% no 
período 1998-2008. passando de 280.000 t cm 1998 para uma demanda estimada de L7 Mt cm 2008 (ANDA. l 999). 

O problema é mais grave em relação aos produtos de potássio. O País depende cm 86.5% de importações. Em 2000 
importou 2,6 Mt de Kp equivalente (US$ 579.700) c produziu apenas 0.352 Mt. O valor das importações foi superior 
a :ló% cm volume c 34% cm valor, cm relação ao do ano anterior. Além da mina de Taquari-Vassouras(SE). a única 
cm produção, são conhecidos. nessa região, outros depósitos de potássio. arrendados;) Companhia Vale do Rio Doce
CVRD. mas os projetas de exploração das reservas de silvinita de Santa Rosa de Lima também cm Sergipe c de carnalita. 
continuam pendentes aguardando pesquisas tecnológicas que mostrem a sua viabilidade técnico-cconômica. Sendo assim. 
torna-se importante a pesquisa de novas fontes nacionais de potússio (Oliveira. 2000). 
Os estéreis da mina Osamo Utsumi pertencente <IINB (Indústrias Nucleares do Brasil) s;lo constituídos principalmente 
de Feldspato potássico do tipo microclínio. Esse mineral apresenta interesse por seu clcYado teor de potússio. cm tomo de 
12,6% de Kp (CETEM, 200 l ). 
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Na formação de rochas ígneas. as fases túrdi-magmúticas podem promover enriquecimento de potássio como é o caso 
do hidrotcrmalito ("Rocha Potússica") do Planalto de Poços de Caldas. Esse enriquecimento resultou da alteração. por 
processos hidrotcnnais. de rochas fcldspatóidicas. A razão inicial K,O/Na,O. de aproximadamente I na rocha não 
alterada. pode atingir valores de até -U na ''Rocha Potássica". É o que se-verifica na úrca ela mina Osamo Utsumi ela INB. 
situada no Planalto de Poços de Caldas. Um forte hidrotcnnalismo deu origem à alteração potássica que transformou 
todos os fcldspatos IMAI(ALSi),Osl' cm fcldspatos potússicos puros. a nefelina [(Na.K)AISiOJ cm ilita I(H,OK),,(Al, F 
c, Mg, MgJ (SinAIY)0,

0
(0H) J. a caolinita I Al,Sip 

5
(0H),I c os clinopiroxênios I ABSip,,l'. carrcadorcs prim;írios elos 

TR 1• transformam-se numa mistura ele minerais ricos de TiO r minerais argilosos c pirita. Esta transformação mineralógica 
traduz-se num enriquecimento cm K. S. U. Th. Pb. Rb. Ba. Mo c diminuição de C a, Na. Mg c Sr (Valarrcli. 1981 ). Deve
se lembrar cntilo que a mina Osamo Utsumi é um conhecido depósito ele U. Th c TR. minerada por v<Írios anos c hoje 
clcsativada. Seus estéreis também possuem concentrações desses elementos além de outros. 

Um dos objctivos deste trabalho é mostrar a ação ele alguns agentes lixiviantcs sobre esse minério ele forma a iniciar 
frentes ele pesquisa que o torne uma fonte alternativa para fertilizantes. O seu possível aproveitamento irú requerer, porém. 
trabalhos de P. I & D complexos. mas os resultados que venham a ser conseguidos, se positivos. podem vir a colaborar 
com a indústria dos fertilizantes potússicos. 

As açõcs de vúrios agentes lixiviantcs sobre fclclspatos alcalinos foram estudadas ao longo dos últimos anos por 
drios autores. Nos anos 80. o !PT (Instituto de Pesquisa Tecnológicas ele São Paulo) realizou alguns experimentos. 
cm laboratório. do ataque ela rocha potússica ele Poços ele Caldas por hidróxido ele potússio sob pressão. Os resultados 
indicaram a obtcnç<lo de um produto totalmente solúvel cm úcido cítrico (Yalarelli, 1981 ). Outros trabalhos com solos 
da Malúsia foram rcali;.ados para amostras com diversos tamanhos de grão tendo o ácido sulfúrico como agente cxtrator. 
Nesse caso. a liberação do potússio chegou a apenas 49'Y., elo que anteriormente estava contido na amostra. Os autores 
sugerem que a libcraç<lo do potússio na dissolução do mineral está diretamcntc ligada ;í quebras ele ligação elos tctracclros 
de alumínio do cristaL porém essa dissolução é muito lenta cm condições úcidas (Lau & Arshad. 200 I). Sniill & Liljcfors 
(2000). testaram a li:-;iviação de vúrios silicatos c analisaram os teores de cxtração para Na. K. c AI para diversos agentes 
lixi\i:mtcs (HCL HNO, c úgua régia) c vúrios tamanhos de grão. É importante notar que as fraçõcs de tamanho de gn1os 
diferentes apresentaram diferentes composições químicas. Minerais do tipo biotita apresentaram maiores valores de 
cxtraç<lo para ambos os cútions cm comparaç;1o com minerais como muscovita ou microclínio. No caso específico do 
microclínio os valores de extração de K. c AI tiveram cxtraç<lo m;íxima de 9,6 c 8.2 %respectivamente utilizando-se HCI 
I M como agente lixiviantc. 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

Para esse trabalho. dez amostras de rochas potússicas foram cedidas pela INB. originárias da Mina Osamo Utsumi. Cada 
uma delas foi cominuída cm britador de mandíbulas até estar totalmente passante cm pcncinl de I O malhas ( Lúmm) c 
quarteadas pela técnica de pilha triangular alongada. De cada uma destas foi retirada uma alíquota paul compor uma 
décima primeira amostra de maneira que essa fosse representativa do conjunto das dez amostras. A análise química desta 
amostra fmal encontra-se na tabela I (CETEM.200 I). Foram separadas duas frações dos estéreis com granulomctria -
20+ 28# c -48+(>5# para a realização dos testes de lixiviação. A classificação foi realizada com auxílio ele um peneirador 
a seco tipo RO-TAP. 

Tabela I - Concentrações iniciais médias da amostra 

Espécie % Espécie % 

K,O 12,6 Si O, 54 

Na, O 2,69 Al,O 24,6 

MgO 0,081 Fe,O. 3,72 

C aO O, 106 TiO, 0,8 

P,O, 0,303 MnO 0,158 

ZrO, O, 168 U.O~ 0,011 

MoO 0,026 Th0
7 

0,01 

Ln, O 0,28 
. ' M K. N.t, Ct, 13.1. R h, S1. I c 

2 Y 2 c li-cqücntcmcntc compreendido entre I c I ,5 
-' 1\ Ca. Na. Mg ou Fc2'; B ~ Mg, Fc" ou/\1 
1 TR 1-:kmcntos de Terras Raras 
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Agenteslixiviantescomosoluçõesdeácidoclorídrico(rotaA),sulfúrico(rotaB),nítrico(rotaH)ehidróxido 
de sódio (rota C) foram utilizados para a realização de testes envolvendo algumas variáveis comuns em 
processos hidrometalúrgicos. Selecionamos sete variáveis para serem estudadas temperatura, tempo de 
lixiviação, concentração do lixiviente, velocidade de agitação, tamanho de grão e razão sólido/líquido. 
Estas 7 variáveis nos levam a uma matriz de 8 testes ao adotarmos a metodologia de planejamento 
PLACKETT-BURMAN) mostrados na tabela II . As amostras foram atacadas em um reator de vidro, 
aquecido por manta aquecedora externa e dotado de agitador. 

Tabela II - Plane jamcnto dos c:xpcrimc ntos 

-..._ 
ro (l) o 
..... ""O ""O 
;:::l · ~ 

rfl ...... v o,--__ 
(l) 2 J o o =õ ro ""0 IC':l rfl "Q) ..... o (..). 2 IC':l ..c rfl 

> (l) ""O t:: rfl (..). t:: ,-..__ 
o.g ·ro o..,_..__ 0.. -~ ;:::l 0 -~ (l) ro _.___ ro ..c 

rfl IC':l · ~ ·c Eu 6 .::: .5 t:: > õ .;:::: 6 6 o (l) N ;:::l o · ~ bJ)e- ~~ 6 ~ (l) o v X 6 u -~ 6 ro ro O"' 
f--<'-" t--< . - <C'-"' f--< ~:..:::: - '--' - '--' t:JJ) '--' 

Teste 1 80 120 6 300 48-65 o 05 
Teste 2 80 120 3 500 20-28 o 05 
Teste 3 80 60 6 300 20-28 o 1 
Teste 4 30 120 3 300 48-65 01 
Teste 5 80 60 3 500 48-65 01 
Teste 6 30 60 6 500 48-65 o 05 
Teste 7 30 120 6 500 20-28 01 
Teste 8 30 60 3 300 20-28 o 05 

Após o ataque os licores foram filtrados e analisados por plasma indutivamente acoplado (lCP), 
espectrofotometria TBP/ARSENASO (para U

3
0), espectrofotometria TOPO/ARSENAZO (ThO) e 

fotometria de chama (para K). Os resíduos foram analisados por raios-x e microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) acoplado a um equipamento de espectroscopia de energia dispersiva (EDS). 

A análise estatística de dados foi levantada obedecendo-se o planejamento Plackett-Burrnan 
sendo calculados os efeitos das vmiáveis testadas de acordo com seu níveis escolhidos. O nível de 
significância utilizado foi de 95%. 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resíduos elas li:xiviaçõcs ácidas (rotas A e Bc H) apresentaram gcraçilo de finos. Também pode-se observar o 
clescoramento elo minério original. Os licores apresentaram-se transparentes c com tonalidade amarelada . Tanto o 
descoramcnto do resíduo como a cor caractcristica dos licores de li:xiviaçilo podem ser c:xpli cados pela remoção parcial 
elo ferro. confinnada pelos resultados elas análises químicas mostrados na tabela III. 

Tabela III- Resultados das análises químicas para os testes preliminares 
%ele extraçao para cada Rota 

·leste Kota u Til TK te AI K C a 

AI 1:':1 70,45 167,40 81 , 15 72,56 2.21 0,71 42.15 

A2 
u 

47.91 80.60 32,44 54.95 1.09 0.52 33.55 ·c: 
"O 

A3 ' t: 54,25 82,78 37,47 63.63 1.08 0,35 20.07 o 
A4 G 22.18 15.25 6 .3 7 5.98 0 .3 5 0 . 14 18.72 

A5 o 47,73 88,50 30.64 59,03 LII (),39 17.42 I <':I 
<> 

A6 ro 30.00 23 . 10 8,84 5.67 0,43 0. 16 26 . 1-J. ·;; 
A7 ·;:;: 20. 39 13.80 4.5ô 3.ô5 0.27 0 . 13 35.98 

A8 
;J 24,36 6, 70 <3.83 1.82 0.29 0.12 30,07 
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Bl 56.41 109,50 50.58 
C(l 

58.78 2,19 0.35 11.08 
B2 u 47.27 101.40 36.86 58,71 I,78 0,47 16, 13 ·c 
B3 <.2 48.00 86.40 34.29 55.35 l.l9 0,23 11 ,19 
B4 

;:::l 
23.32 41.85 8.15 12.69 0.44 0.18 11.58 (/J 

B5 o 3 1.82 94.50 32.8 I 36,02 1.24 0,34 11 ,32 IC(l 

<> 
B6 .~ 20.7.1 22.80 5.70 8,76 0.45 0.2 1 16,05 
B7 

.:::: 
17,00 15.30 2.85 6.74 0.27 0.12 7.18 r: 

B8 ::i 19.41 21.35 4,25 9.59 0,36 0. 17 I 1.27 
Cl 30.00 <6.00 < 1.07 0,23 1,06 0.38 4.75 
C2 C':) 20.86 <5.IO <0,91 0.31 6,42 0.32 <3.3 7 .5 
C3 "?v 27. 50 <2.75 <0.49 0,49 5,50 0,33 < 1,82 u 
C4 :;: 16.55 <2.60 <0,46 0.56 8.9I 0.44 4.46 
C5 o 23 .86 <2.50 <0,45 0,15 5,87 0,28 <1.65 /C':) 

<> 
C6 . ~ 

;... I8. I8 <5.00 <0.89 0.24 0,52 0,36 <3,30 
C7 ;: 12.25 <2.45 <0,44- 0.05 0,30 0,18 < 1.62 
C8 -l 7,23 <5,30 <0.95 0. 18 0.28 0.17 <3.50 
H1 57 .27 15-UlO 65 .25 65.0 I 1.71 0.54 48,05 
H2 C':) 42.50 85.99 41 .89 52.73 1.21 0.80 29.17 u 
lH:i :ª 147.27 92_()()_ '42.8ú. lú2.4J LU IQJ ú 2( .68 
H4 z 30,(>8 w.oo 17.41 11.93 0.51 0.23 35,89 
H5 o 49.32 140.00 5CJJ I 49.84 UI 0.47 3ô.96 1('\j 

<> 
H6 C(l 23 .ú7 48.3ú 13.29 1.49 0.28 0.18 33.42 

;... 
H7 ;: 20.ú8 42 .00 11.87 2.20 0.29 0. 19 23. 11 
H8 -l 15.91 17.50 5.25 6.37 0.2ú 0. 17 33.2ú 

Os resultados das ex! rações de alguns íons mctúlicos contidos na amostra pa ra a rota da li .\iviação clorídrica, sulfúrica c 
nítri ca foram aco mpanhados de pouca sclctividadc cm relação a algum íon específico. Os resultados se mostraram ruins 
cm termos de cxtraçilo de po t<Íssio estando todos os valores abaixo de 0.8%, de cxtraçilo. Enquanto isso, íons como U. Th 
c TR tiveram c.\ cclcn tcs recuperações. O :kido clorídrico como agente lixiviantc se mostrou mais eficiente na rcmoçilo 
desses metais. 

Para uma melhor visuali1aç:1o do comportamento dos metais analisados cm funçilo dos testes procedidos. os resultados 
de cxtração foram marcados cm funç;1o de cada teste . pontos esses representados na figura I. Podemos notar que o 
comportamento de alguns metais durante os testes cm função de sua resposta de cxtração são muito semelhantes. 
Podemos destacar dois gmpos com esse comportamento: o primeiro seria Uránio c Terras Raras (TR) c o segundo se ria 
Tório c o Feno . De um modo geral podemos até admitir que ambos os gmpos se assemelham no comportamento cm 
função dos testes rcali;.ados. enquanto que os demais elementos não apresentam comportamento semelhante ou os seus 
comportamentos n:1o puderam ser visualizados. 

Pe las anilliscs cm MEV rcali~<ldas na amostra 8 1 verificou-se poucas mudanças na superfície mineral (figura 2a) 
mantendo-se intac tas as superfíc ies de c li vagem. 
Em nenhum dos testes rcali;.ados houve mudanças da estru tura cri stalina do mineral como pode ser demonstrado 
por análises de raio-x apresentados na figura 3. Nessas análises pode-se observar a pcnnanênc ia do mineral inicial. o 
microclínío. Também podemos observar picos de kaolinita. muscovita c ortocl;ísio. 

Na rota de lixiü1ção alcalina não se obserYou o dcscoramcnto do minério após tratamento , fato que foi acompanhado 
pelos baixos valores de rcmoç;1o de Ferro como mostrado na Tabela I V. 
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Fil-,JUt·a 1 - Resultados das extrações dos testes rea lizados para as rotas A(HCI). B(H 2SO,). C(NaOH) c H(HNOJ 

Para os demais metais também não se apresentaram valores de recuperação significativos (testes C l-C8 na figura I) 
Apenas podemos chamar a atenção para a selctividade preferencial para o alumínio. Esse comportamento foi acompanhado 
pela observação da superfície visivelmente mais atacada como observado na fi gura 2b. A remoção do potússio da cstmtura 
do feldspato está dirctamentc ligada às quebras de ligação dos tetracdros de Si c AI na est rutura do silica to (Lau & Arshad. 
200 1 ). assim acreditamos que ajustes adequados nas condições de lixiviação nessa rota alcalina poderiam melhorar os 
resultados de extração para o íon potússio. 
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Figura 2 - Microscopia eletrônica de varredura dos resíduos das lixiviações com H
2
S0

4 
(a) e NaOH (b ). 

- - B1 
AI 

·~ ·~ 

·~ ·~ "" "" !- L .. 
·~ .~ 

.. )6 •• .. ~ .. .. • • .. )6 •• .. ~ .. .. •• - .2"""' .2"""' ... 
·~ - D1 

·~ 
CI 

·~ 

"" ;;, 

!- r~ -... 
.~ 

.. )6 •• .. ~ .. .. •• .. )6 , . .. .. .. .. •• 
.2"""' .2"""' 

Figura 3 - Análises em raios x para os resíduos dos testes A 1, 8 I, C I e H I . 

Tabela IV - Resultados da análise estatística de dados para a observação das variáveis que influenciam no processo. 

Lixiviação u Th TR Fe AI K C a 

clorídrica Temperatura - - Temperatura - - -

sulfúrica - Temperatura Temperatura - Temperatura - -

aicalina - - - - - - -
I emperatura Temperatura 
Tempo Tempo 
Concentração Concentração 

nítrica Agitação - - Temperatura Agitação - -

Tamanho de Tamanho de 
grão grão 
Razão S/1 

A análise estatística para o efeito das variáveis foi realizada e os resultados encontram-se na tabela IV. Podemos observar 
que a temperatura de lixiviação influenciou na extração do urânio e do ferro na lixiviação clorídrica enquanto que para a 
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li.'\iviaçiio sulfútica a temperatura inlluenciou na C.'\traçiio do tório. das terras I~tras c do alumínio . Na li.'\iviaç;lo alcalina 
nenhuma das variáveis obteve efeito significativo enquanto que na nítrica praticamente todas as ,·ariúveis inlluenciaram 
na extraçiio dos íons alumínio e urânio. 

4.CONCLUSÕES 

Conclui-se que os metais contidos nas amostras de rocha potússica apresentaram comportamentos diferentes frente aos 
agentes lixiviantcs testados. No caso dits li.'\iviaçõcs úcidas testadas pode-se concluir que os íons mctúlicos como U. 
Th c TR apresentam grandes potenciais de cxtraçiio enquanto que os íons contidos no microclínio propriamente dito 
praticamente niio siio atacados. A solução de NaOH usada como agente li.'\iviantc para a rota C apresentou um melhor 
comportamento para C.'\tração de alumínio. Visto que para que aconteça a remoçiio de pot{Issio no mineral testado é 
ncccssúrio que aconteça as quebras de ligaçiio dos tctracdros de Si c AI contidos no silicato. pode-se concluir que essa 
rota foi a que apresentou melhores indicativos de uso. Além disso. deve-se evidenciar os bai.'\OS valores de C.\traç;1o para 
os demais íons. 

Pela amílisc estatística apresentada podemos concluir que nenhuma das variúvcis escolhida foi significativa para a 
C.'\traçiio do íon potássio. Isso indica que a escolha dos níveis das variáveis m1o foi adequado nesse sentido. Porém. 
algumas delas foram eficientes na rcmoçiio dos elementos radioativos c do ferro que podem ser prejudiciais se a rocha for 
utilizada para fins de fcrtili;.açiio. 
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