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O presente trabalho apresenta uma nova rota de produção de potássio tendo como matéria-prima feldspato 
potássico, um material muito abundante em solos brasileiros. O feldspato útilizado trata-se de um microclínio 
contendo cerca de 12,06 % de K20 , retirado dos estéreis da mina Osamu Utisumi, pertencente às Indústrias 
Nucleares do Brasil e localizada no município de Poços de Caldas, sul do estado de Minas Gerais. A reserva, 
somente no planalto de Poços de Caldas, chega a 3,2 milhões de toneladas dessa rocha potássica, o que eqüivale 
a 350 milhões de toneladas de K20 contido. O Brasil é especialmente carente em sais de potássio, constituinte 
fundamental na fonnulação de fertilizantes, importando mais de 80% de suas necessidades. Os testes 
experimentais foram baseados em um planejamento fatorial estatístico de configuração tipo "cubo + estrela" com 
o objetivo de se obter um modelo matemático de representação do processo. Nos testes, a rocha potássica 
finamente dividida foi atacada com solução de NaOH em uma autoclave da marca Parr modelo 4562M. Após o 
ataque, o licor obtido foi separado por filtração. Os resíduos da lixiviação foram analisados por difração de raios 
X e microscopia eletrônica de varredura nos laboratórios de análise do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) 
e da COPPE, enquanto que os licores foram analisados nos Laboratórios das Indústrias Nucleares do Brasil em 
Poços de Caldas. Os resultados mostram a excelente extração de potássio do mineral original com valores 
próximos a 100% de extração. As análises dos difratogramas de raios X mostraram que a completa extração do 
íon potáss io somente foi possibilitada pela fonnação de uma nova fase mineral nos resíduos: a zeólita analcima e 
hidroxicancrinita. Esses resultados levantaram a hipótese de se realizar pesquisas sobre esses resíduos a fim se 
possibilitar seu uso industrial. A análise estatística mostrou que a temperatura reacional foi a variável mais 
significante dentro do conjunto de variáveis investigadas e que o modelo é estritamente linear com 95% de 
confiança, porém as contribuições quadrática da concentração e a interação entre concentração e temperatura não 
devem ser desprezadas. 
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INTRODUÇÃO: 

Os compostos de potássio, principalmente o KCI, são importantes fertilizantes agrícolas. 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 e no controle de pragas e doenças (Yamada, 1994). 

O Brasil é um país carente de fontes de potássio. Em 1999 a produção brasileira satisfez em tomo de 

15,4% das necessidades do País e o restante, as importações, foram provenientes de apenas 4 países: 

Canadá(30%), Rússia(21%), Alemanha(20%), e Israel (13%) (Oliveira, 2000 e 2001). E esses valores não são 

pequenos. Pode-se observar, por exemplo, na tabela I, que o consumo aparente de fertilizantes potássicos no 

período compreendido entre janeiro e maio de 2002 esteve em tomo de I, 7 milhões de toneladas enquanto que a 

produção nacional foi de somente 250 mil. Outra informação que se deve destacar é que essa produção está 

limitada a apenas um tipo de fertilizante: o cloreto de potássio. Os demais tipos não são produzidos em território 

nacional. 

Tabela 01- Brasil: consumo aparente de fertilizantes potássicos de janeiro a maio de 2002. Valores em 

toneladas. (POTAFOS, 2002). 

Fertilizantes Produção Importação Prod Nac. + lmp. Exportação Consumo 
Nacional aparente 

Cloreto de potássio 252.337 1.320.220 1.572.557 242 1.572.315 
Sulfato de potássio o 31.542 31.542 o 31.542 
Salitre potássico o 96.000 96.000 379 95.603 
Nitrato de potássio o 22.195 22.195 o 22. 195 

Sendo assim, toma-se importante a realização de trabalhos de pesquisa para se encontrar novas fontes e 

se desenvolver tecnologia própria, não só para abastecer a demanda nacional como também dotar o país com 

fertilizantes mais adaptáveis às características geoclimáticas brasileiras. 

Dentro de uma linha de pesquisa visando a obtenção de potássio a partir de fontes alternativas, testes de 

lixiviação alcalina foram realizados com amostras de solo argiloso do planalto de Poços de Caldas constituído 

principalmente de feldspato potássico do tipo microclínio com o objetivo de avaliar a liberação de íons em 

solução. Esse minério apresenta interesse por seu elevado teor de potássio, em tomo de 12% de K20. Porém, 

apesar da boa concentração de potássio, a amostra apresenta quantidades, ainda que pequenas, de radionuclídeos 

(U, Th), Terras Raras (TR) e outros que podem afetar o produto final. As amostras foram obtidas dos estéreis da 

mina Osamo Utsumi pertencente a INB (Indústrias Nucleares do Brasil) que está localizada no Planalto de Poços 

de Caldas em Minas Gerais . 

A origem desse material é bastante interessante. Na formação de rochas ígneas, as fases tárdi

magmáticas podem promover enriquecimento de potássio como é o caso do hidrotermalito ou Rocha Potássica 

do Planalto de Poços de Caldas. Esse enriquecimento resultou da alteração dessas rochas feldspatóidicas 

(fonólitos/tinguaítos ). A razão inicial K20/Na20, de aproximadamente 1 na rocha não alterada, pode atingir 

valores de até 4,3 na "Rocha Potássica". Um forte hidrotermalismo deu origem à alteração potássica que 

transformou os feldspatos [MAl(Al,Si)30 8] em feldspatos potássicos puros, a nefelina [(Na,K)A1Si04] em ilita 

[(H30K)Y(Al4.Fe4.Mg4.Mg6) (Si8-YA1Y)020(0H)4], a caolinita [Al2Si20 5(0H)4] e os clinopiroxênios [ABSi20 6]. 
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carreadores primários dos ETR, transformaram-se numa mistura de minerais ricos em Ti02, minerais argilosos e 

pirita. Essa transformação mineralógica traduziu-se num enriquecimento em K, S, U, Th, Pb, Rb, Ba, Mo e 

diminuição de Ca, Na, Mg c Sr (Valarelli, 1981). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Avaliou-se a influência de 4 variáveis de entrada: o tempo de Iixiviação, a concentração de solução de 

NaOH, a razão entre a massa de rocha e volume de solução lixiviante (S/L) e a temperatura sobre os 

valores da variável resposta: % de extração de potássio. 

Estudando-se a influência das variáveis de entrada sobre a variável resposta, pretendeu-se definir as 

faixas ótimas de operações do processo de Iixiviação alcalina em autoclave do feldspato potássico. 

Para avaliar a influência das 4 variáveis independentes sobre a variável dependente, elaborou-se um 

plancjamento fatorial de 2 níveis (-I e +I) com ponto central mais configuração estrela (modelo de 2a ordem), 

totalizando 27 experimentos laboratoriais utilizando-se a matriz de planejamento fatorial (Hogg, 1987). Na 

tabela 2 estão expressos os valores reais e os níveis dos fatores estudados nas 27 lixiviações. 

Tabela 02- Valores reais c os níveis dos fatores estudados para o plancjamento (24
) + configuração estrela do 

processo . 

Variáveis Nível -2 Nível-I Ponto central Nível +1 Nível +2 
Tempo (horas) I 2 3 4 5 
Concentração (M) 2.68 3.76 4.84 5.92 7 
Ra:tão S/L 0.1 0.2625 0.425• 0.5875 0.75 
Temperatura (C} 150 175 200 225 250 

Para a realização dos testes, o material foi cominuído até que 100% fosse passante em peneira de 200 

malhas. Os testes foram realizados em copo de PTFE no interior de uma autoclave modelo PARR 4562M 

confeccionada em zircônio 705 . Após o ataque as suspensões foram filtradas e os licores obtidos analisados nos 

laboratórios de Controle de Processos e Qualidade da INB em Poços de Caldas por plasma indutivamente 

acoplado (!CP), espectrofotometria TBP/ARSENASO (para UPR), espectrofotometria TOPO/ARSENAZO 

(Th02) e fotometria de chama (para K). 

Os resíduos foram analisados por difração de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) acoplado a um equipamento de espectroscopia de energia dispersiva (EDS) no Setor de Caracterização 

Tecnológica e Ambiental do CETEM. Algumas outras análises em MEV foram realizadas no Programa de 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais da COPPE-UFRJ. 

RESULTADOS 

A composição química da amostra utilizada nos testes encontra-se na tabela 3. O difratograma de raios 

X (figura I) mostra que essa amostra inicial contem principalmente as fases microclínio, caulinita. De acordo 

com Neumann ( 1996) a porcentagem na composição mineralógica é de 73,51% de microclínio e 24,88% de 

caulinita. 
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Tabela 03 - Análise química da rocha potâssica. 
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Figura 01 - DRX da amostra inicial (M- microclínio, 
0- Ortoclásio, K-caolinita, MU- Muscovita) 
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Figura 02 - DRX para os resíduos de lixiviaçiio do 
teste 26(C026). C- hidroxicancrinita, M- microclínio, 

A- ana/cima cúbica. 

Após o ataque alcalino, o licor foi filtrado e levado para análise . Pode-se notar a presença de pequenas 

quantidades de Fe o que pode explicar a leve coloração amarelada do licor. Também se pode notar que a rota é 

seletiva para K e Si. Observamos que os maiores valores obtidos para a extração de potássio estavam associados 

à presença em maiores quantidades do mineral hidroxicancrinita (figura 2) no resíduo de lixiviação. Estaria 

havendo uma modificação na estrutura dos silicatos presentes concomitante com a troca do íon K' pelo íon Na~. 

A hidroxicancrinita apresenta-se na forma de aglomerados de cristalitos aciculares conforme pode ser 

visto na figura 03. Outra observação realizada é que para a maioria dos casos a fase muscovita permaneceu no 

resíduo final de lixiviação mostrando a sua alta estabilidade frente à solução alcalina testada em comparação 

com o microclínio. A razão Si/AI no feldspato potássico é igual a 3 enquanto que na hidroxicancrinita é I o que 

explica a grande quantidade de silício remanescente no licor. Pode-se propor a equação representativa do 

processo como sendo: 

6KA1Si30g + 8Na+ + 201-1· + 261-1 20 = NasA16Si60 24(0Hh*2H 20 + 12Si(OH)4(a) + 6K+ (I) 

Em alguns testes realizados a hidroxicancrinita não foi a única fase formada. Foi possível detectar em 

alguns testes a presença de cristais de analcima cúbica (figura 04) também identificada com auxílio de 

difratogramas de raios X. Pode-se propor a reação de formação da analcima a partir do microclínio como sendo: 

KA1Si30x +Na++ 31-120 = Na(A1Si20r,)*H20 + Si(OH)4(a) + K+ (2) 

A fom1ação da analcima cúbica parece ser mais interessante do que a formação de hidroxicancrinita. 

pois de acordo com as reações propostas a quantidade de hidróxido de sódio requerido para retirar todo o 

potássio da rede cristalina do microclínio é menor. Ensaios realizados por Nascimento (2003) mostraram que 
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analcima cúbica pode ser sintetizada a partir de microclínio a temperaturas de 250 °C enquanto que 

hidroxicancrinita já aparecem nos difratogramas de raios X para ensaios de lixiviação alcalina de microclinio a 

180°C. Logo, podemos supor que uma menor concentração de hidróxido de sódio no meio reacional pode ser 

compensada por um aumento de temperatura quanto a extração do potássio. 

Figura 03- Hidroxicancrinitaformada durante o 
ataque alcalino. Resíduo do teste 15. 

Análise estatística: 

Figura 04 - Ana/cima cúbica formada durante o 
ataque juntamente com a fase hidroxicancrinita. 

Na tabela 4 pode-se observar os valores de porcentagem de extração do potássio (%K) bem como os 

níveis de variáveis para cada teste. Nota-se a grande amplitude dessa variável, de 25,64% para o teste 6 até 

valores de 96.66% para o teste 23. 

A análise dos resultados foi realizada com o auxílio do software Statistica versão 4.30 (módulos 

~perimen:al deszgn e nonlinear regression). A tabela 3 apresenta os result;:;dos par<t a análise de variância. O 

seguinte teste de hipótese foi aplicado: 

Ho: ~i =O 

Hl:~i;tO 

Onde f3i são os parâmetros estimados para a obtenção do modelo de segunda ordem 3k fatorial e planejamento 

com ponto central: 

(3) 

Deve-se lembrar que de acordo com o teste F e suas probabilidades calculadas, tem-se que, se p 

calculado for menor que 0,05 (95% de confiança), a hipótese nula pode ser rejeitada. Então, de acordo como os 

parâmetros de probabilidades apresentados na tabela 5, podemos descart.ar as variáveis ou iterações de variáveis 

cujo valor de p se mostrou maior que 0,05. O modelo matemático codificado está apresentado na equação (4) 

onde os parâmetros em negrito são os estatisticamente significativos. 

%K = 59,9279- 0,8100(tempo)+ 5,4167 (concentração) -12,6808(S/L)+ll,0142 (temperatura)-

0,2807(tempo )2
- 3,5845(concentração )2 + 2, 7280(SIL)2 +I ,1330(temperatura)2 -0,4925(tempo )(concentração) 

I ,3613(tempo)(S/L) - 0,6312(tcmpo)(ternperatura) +0,3325(concentração)(S/L) - 3,8800 

(concentração )(temperatura)- I ,2763(SIL)(temperatura) (4) 
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Tabela 04- Matriz do plancjamentofatoria/ 24 + crmfiguraçi/o estrela 

Teste Tempo Concentração S/L Temperatura 'Yo K 

I -I -I -I -I 52.21 
2 I -I -I -I 58,66 
3 -I I -I -I 77,74 
4 I I -I -I 55,01 
5 -I -I I -I 32,30 
6 I -I I -I 25,64 
7 -I I I -I 46,72 
8 I I I -I 61,21 
9 -I -I -I I 75,79 
lO I -I -I I 90,51 
11 -I I -I I 91,82 
12 I I -I I 90,76 
13 -1 -I I I 76,34 
14 I -I I I 52,26 
15 -I I I I 65,12 
16 1 I I I 56,98 
17 o o o o 70,22 
18 o o o o 49,51 
19 -2 o o o 50.63 
20 2 o o o 54,41 
21 o -2 o o 27,22 
22 o 2 o o 51,39 
23 o o -2 o 96,66 
24 o o 2 o 32,45 
25 o o o -2 39,61 
26 o o o 2 76,74 
27 o o o O' - _l 65,71 

Tabela 05- Análise do planejamento estatístico proposto 

Mean =59,7254 Sigma= 19,6897 Intercept = 59,9279 
Std,Err, Std,Err, 

B-weight ofB Beta ofBETA t(ll) p-level 
c vs, s -2,7858 1,493815 -0,207112 0,111059 -I ,86488 0,086830 
TEMPO (1) -0,8100 2,302123 -0,038785 0,110233 -0,35185 0,731053 
CONC (2) 5,4167 2,302123 0,259368 0,110233 2,35290 0,036520 
S/L (3) -12,6808 2,302123 -0,607201 0,110233 -5,50832 0,000134 
TEMP (4) 11,0142 2,302123 0,527395 0,110233 4,78435 0,000445 
12 -0,2807 2,309684 -0,014370 0,118231 -0,12154 0,905273 
22 -3,5845 2,309684 -0,183487 0,118231 -1,55193 O, 146641 
32 2,7280 2,309684 0,139646 0,118231 I ,18113 0,260433 
42 1,1330 2,309684 0,057999 0,118231 0,49055 0,632589 
I POR2 -0,4925 2,819514 -0,019255 0,110233 -0,17468 0,864247 
I POR3 -1,3613 2,819514 -0,053220 0,110233 -0,48280 0,637928 
1 POR4 -0,6312 2,819514 -0,024680 0,110233 -0,22389 0,826612 
2 POR3 0,3325 2,819514 0,013000 0,110233 0,11793 0,908075 
2 POR4 -3,8800 2,819514 -0,151695 0,110233 -1,37612 0,193921 
3 POR4 -1,2763 2,819514 -0,049897 0,110233 -0,45265 0,658876 

Considerou-se o modelo para a % de cxtração de K para gerar as superflcies de resposta, tendo o 

objetivo de otimizar o processo. As figuras 5 e 6 mostram que para se obter altas extrações de potássio é 

necessário que os níveis de concentração de NaOH devam estar na fàixa em torno do ponto médio ou 4,84 M. A 
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não significância do tempo também pode ser observada dentro dos limites das variáveis escolhidos para o 

planejamento. Apesar de o modelo não apresentar interações secundárias significativas, pode-se des1acar a 

relação concentração-temperatura e a relação quadrática da concentração que apresentam significância maior 

do que o tempo. 

O efeito da variável SIL mostrou-se negativo e muito significativo uma vez que, ao diminuir essa 

variável, aumenta-se as quantidades de íons Na+ e OH' no meio reacional, o que sabe-se que teoricamente 

deveria favorecer a extração do potássio. 

Figura 05- Superfície de resposta dos efeitos do tempo de Jixiviação e da concentração (a), do tempo de 
Jixiviação e SIL (b) e do tempo de lixiviação e da temperatura na extração (c). 

Fazendo-se a decodificação das variáveis e utilizando-se do módulo de regressão não linear do 

programa Statistica e definindo uma equação de ajuste regida pelo modelo matemático codificado somando-se as 

variáveis com significância menor que 80%: 

Var6=beta I +beta3 *(cone) +beta4 *(SIL) +beta5 *(temperatura)+beta33 *(concentração/+ 

beta35*(concentração) *(temperatura) (5) 

Onde betal, beta3, beta4, beta5, beta33 e beta35 são os parâmetros calculados na regressão. Chega-se então à 

equação final do modelo já decodificado com um coeficiente de correlação de 0,87 e uma variância explicada de 

76,15% (6): 

% de K = - 258,06+ 72,75(concentração) - 78,21 (S/L) + 1,25(temperatura) - 3,49(cÕnceotração)2
-

O, 17( concentração )(temperatura) (6) 
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CONCLUSÕES 

A extração de potássio a partir da rocha potássica de Poços de Caldas mostrou-se tecnicamente viável 

em escala de laboratório com índices de extração superiores a 96%. 

Os resultados apresentados mostram que das variáveis estudadas a temperatura e a relação entre a 

massa de rocha pe lo volume de solução lixiviante são as apresentam maior significância na extraçào do íon 

potássio no licor. A análise estatística também mostra que o efeito quadrático da concentração e a interação entre 

as variáveis concentração e temperatura possuem efeito mais proeminente de que o próprio tempo. 

Foi observado que os maiores valores de extraçào de potássio estão associados diretamente à 

neoformação dos minerais zeolíticos hidroxicancrinita e analcima. Essa formação permite a liberação do íon 

potássio durante o processo de zeolitização. A formação preferencial de analcima permitiria uma extração de 

potássio com menor consumo de NaOH e as condições para se promover isso envolvem um aumento na 

temperatura do processo de lixiviação. 

REFERÊNCIAS 

HOGG R. V., LEDO L TER J., Engineering Statistics, Macmillan Publishing Company, New York, 1987. 

NASCIMENTO M., 2003, Exame de Qualificação, Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais -

COPPEIUFRJ, Rio de Janeiro. 

NEUMANN R., SOUZA, V.P. , - Caracterização mineralógica de uma amostra de estéril da mina de urânio 

Osamu Utsumi (Poços de Caldas, MG), com enfoque no problema de drenagem ácida (AMD-Acid Mine 

Drainage). ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 39,354-358, Salvador 1996. 

OLIVEIRA, L. A. M., ln: Sumário mineral, DNPM, p.95-96, 2001. 

OLIVEIRA, L. A. M., ln: Sumário mineral, DNPM, pp.93-94, 2000. 

POT AFOS, 2002, disponível em: 

http://www .ppippic.org/ppiweb/brazil.nsf/$webindex/7B5F5AD5871 DDB 7B83256B 1200620BBA ?o pendo 

cument&navigator=profile, acesso em:29/08/2002. 

VALARELLI J.V., GUARDANI R., Fertilizantes, CEFER-IPT, 3, 3, 4-7, 1981. 

420 


