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RESUMO
O serpentinito é uma rocha metamórfica ultrabúsica composta essencialmente do s óx idos de magnésio, cálcio c silício. A rocha scrpentinito c m estudo é o estéril da mina de cromita, locali zada no município de Andorinh as , BA . Para a utili zação desta rocha como corretivo de solos ácidos, são fundam entai s a caracterização c avaliação de suas propriedades fisicas e químicas conforme a legislação para corretivos de acidez, c classiticá- la quanto ao seu risco potencial à saúde humana c ao meio ambiente. As amostras da rocha, após etapas de prepara<yào, foram s ubmetid as à análi se químicas, difraçào de ra ios X e microscopia elctrônica de va rredura . A análise dos resultados obtidos demonstra que o serpentinito, em estudo, é constituído principalmente de dolo mita, calcita c diopsídi o. A aval iação da roch a scrpcntinito, para ap licação na agric ultura, segundo a instrução
normat iva do Ministério da Agricultura, Pecuária ç Abastecimento para corretivos de acidez, atende os limites de to lerância
especificados pela lcgisla.,:•io. A classitica.,:ào da roc ha quanto a sua pcricu losidade, de acordo com normas da ABNT, a partir
dos res ultados do teste de li xivia.,:ào, c lassifica a rocha serpentinito co mo um resíduo não peri goso.
PALAVRAS-CHAV~~:

Scrpentinito, Corretivo de So los, Acidez.

ABSTRACT
The se rpentinite is an ultra basic and mda morphic rock consisting mainl y of magncsium, calei um and silico n ox ides. The rock
under study is a host rock of chromitc mine loca ted in Andorinhas, BA . ln ordcr to use scrpcntinitc in agriculturc as a corrccti ve of acid so il s, it is esscntial to evaluate its ph ysica l and chemical charactcristi cs accordin g to thc lcgislation for corrcctive
acidity, as well as its potcntial risk to public health a nd the environrncnt. After comminution, samples of rock wcrc submittcd
to chemical anal ysis, XRD and SEM- EDS. The analysis of result s confirms that ou r serpcntiníte rock consists mainl y of doIom ite. calcite and diopside . The assessment of scrpcntinitc roc k in o rdc r to bc use in agriculture, according to thc MAPA's
norm ative instructions for correctivç acid, mects the tolcrances spccified by thc lcgislation. Moreovcr, thc rock classification
was earried out to determine it's hazardous, aecordin g to ABNT standards. Bascd on thc results, obtained in the rock's lcac hing
test. our scrpcntinik rock should be c lassiticd as a non-haza rdous wastc.
KEY WORDS : Serpentinit.:, Corrective ofSoils, Acidity.
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L INTRODUÇÃO
Devido ao clima predominantemente tropical, a mator parte dos solos brasileiros tende a ser ácida. Os
solos com elevada acidez proporcionam às plantas, altas concentrações de alumínio tóxico, baixa capacidade de
troca catiônica c redução na atividade orgânica c biológica, de modo que limita a disponibilidade de muitos nutrientes à maioria das culturas. Assim, para obter eficiência na capacidade produtiva das plantas é necessário corrigir ou neutralizar a acidez do solo.
Nas últimas décadas foram desenvolvidos diversos estudos (Prado c Fernandes. 2000: Filho c outros. 2004)
referente à aplicação de novas fontes alternativas para a corrcção e fertilização do solo, com destaque para as rochas calcárias. A utili zação destes novos insumos minerais na agricultura, além de corrigir a acidez do solo, contribui com a reposição de nutrientes, o que reduz o consumo de fertili zantes industriais. Os efeitos benéficos para
a fertilidade do solo c a nutrição das plantas podem ampli ar o potencial de uso de rochas como corretivos de solos
c, desta forma, agregar valor a estas novas fontes de insumos alternativos, cm virtude do seu efeito multinutriente
e condicionador de solos (Sil vcrol c Filho, 2007). Um aspecto fundamental na busca dessas novas fontes de
insumos alternativos é que estes se encontrem próximos às regiões de cultivo, a fim de reduzir o custo do transporte, de modo a contribuir com a sustentabilidadc da produção agrícola .
Contudo, a utilização destes insumos minerais na agricultura precisa ser exaustivamente plancjada, cm decorrência da sua composição química, de modo que, aplicações cm excesso podem implicar cm um desequilíbrio nutricional c o acúmulo de componentes indesej áveis no solo (Moreira c outros, 2006). Desta forma, é imprescindível conhecer as características químicas, tisicas e mineralógicas da rocha, assim como avaliar a sua viabilidade de
aplicação e tornar mais seguro o uso da rocha como corretivo agrícola .
O Ministério da Agricultura, Pecuária c Abastecimento (Brasil , 2006) define como corretivos de acidez, produtos que além de promover a correção da acidez do solo, fornecem cálcio e/ou magnésio. A legislação estabelece,
de acordo com as características de cada material , as especificações qunnto: o poder de neutrali zação: a soma das
percentagens dos óxidos de cálcio e magnésio ; e o poder relativo de neutrali zação total. Assim, para a utilização de
novas fontes de insumos na agricultura é necessário avaliação das suas características químicas c 11sicas.
Ademais, a rocha deverá ser classificada quanto a sua periculosidadc c solubilidade, conforme as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 19X7a,b,c,d). A pcriculosidadc do resíduo é avaliada cm função de suas propriedades tisicas, químicas c infecto-contagiosas, de maneira que os resíduos sejam classificados
em três classes : Classe I - Perigoso; Classe 11 - Não Inerte e Classe III - Inerte. Os resíduos perigosos são aqueles
que possuem características de inflamabilidade, corrosividadc, reatividadc, toxicidade c patogenicidadc. Os resíduos não inertes possuem propriedades como biodcgradabilidadc, combustibilidade e/ou solubilidade em água . Já
os resíduos inertes são os resíduos que não disponibilizam ou não dispõem de constituintes solubilizados cm concentrações superiores aos limites estabelecidos pcb norma NBR I 0004 (ABNT, 19X7a).
O presente trabalho tem como finalidade caracterizar a rocha scrpcntinito, segundo aspectos químicos, físicos
e estruturais, para aplicação na agricultura como corretivo c fertilizante alternativo de solos ácidos. O scrpentinito,
cm estudo, é o estéril de uma mina de cromita, pertencente ao grupo FERBASA , localizada no município de Andorinhas, BA . A rocha também será avaliada conforme as especificações para corretivos de acidez, definidas pela
legislação e, classificada de acordo com o risco potencial ao meio ambiente c à saúde humana.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Na preparação das amostras da rocha scrpcntinito, por intermédio das etapas de britagcm, moagem c homogeneização, foi utilizado um quarteador Joncs . Em seguida, as amostras obtidas foram submetidas aos ensaios de
caracterização química e mineralógica .
A distribuição granulométrica da rocha britada foi detcnninada por meio de peneiras, segundo a série Ti-ler. Para o
ensaio de análise granulométrica foi utilizado I kg da amostra da rocha britada com granulomctria abaixo de 3,33 mm.
A composição química da rocha foi obtida pelas técnicas de gravimctria (SiO). titulação potcnciométrica (C I),
absorção atómica com chama acetileno/ar (K, Na) c espcctrofotomctria de emissão óptica com plasma indutivo
(AI , Fc, Ca, Mg, Mn, Pp,).
A identificação das tàses constituintes da rocha serpentinito tói realizada pela técnica de difi·ação de raios X (DRX), no
equipamento Brucker D4 Endeavor, com passo do goniômctro de 0,02" cm 20, com I segundo de tempo de contagem eradiação Co-ka (35 kV/40 mA), na faixa angular (20) variando de 5" a XO". A interpretação qualitativa do espectro foi cfctuada por comparação com os padrões contidos no banco de dados PDF02 (ICDD. 2006) cm sotlwarc Bruker EVA CR)
A técnica de microscopia elctrônica de varredura acoplada a um espectrómetro dispersivo de energia (MEV-EDS),
LEO S440, cm modo de alto vácuo, pcnnitiu identificar a mortólogia c os principais constituintes da amostra homogeneizada da rocha scrpentinito. As partículas foram acondicionadas cm suporte próprio c rccobc11as com prata (Ag), pelo
método arco voltaico c injcção por vácuo, fonnando uma camada de 20 nm de prata.
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Para a avaliação da rocha como corretivo de acidez, segundo a legislação (Brasil, 2006), foram determinadas as
suas características químicas c físicas de acordo com o método analítico oficial (Brasil, 2007). A rocha foi cominuida até granulomctria inferior a 2,00 mm, a fim de adequá-la aos limites granulométricos estabelecidos pel a instrução
normativa. A rcatividadc da rocha foi determinada por meio da distribuição granulométrica nas peneiras ABNT I O,
20 e 48 malhas . O poder de neutrali zação total foi definido por meio da titulação ác ido-base, em que o excesso de ácido é quantif1cado por alcalimctria. A partir dos resultados da composição química da rocha, pelo método de espectrofotometria de emissão óptica (Ca, Mg), foi determinada à soma das percentagens dos óxidos de cálcio c magnésio. O
poder relativo de neutralização total t()i calculado conforme o método analítico oficial (Brasil, 2007).
O potencial poluidor da rocha foi determinado conforme as instruções descritas nas normas técnicas da ABNT
( 1987a,b,c,d). Neste contexto, ti.li verificado que a mesma não consta nos anexos da norma NBR I 0004, cm que
são li stados os resíduos perigosos. Deste modo, a ava liação da periculosidade do materia l foi realizada segundo a NBR I 0005, a qual avalia a toxicidade do resíduo c defi ne o limite máximo da concentração dos poluentes
no extrato obtido do teste de lixi viação. Este ensaio se resume na agitação da rocha com água deionizada, à temperatura ambiente c a seguir, ajustar o pH para 5,0 com adição de ácido acético 0,5 N em três intervalos: 15 , 30
e 60 min , sendo que foi respeitado o limite máximo de ácido acético estipulado pela norma técnica, que é de 4,0
mL!g do material sólido da amostra (ABNT. 1987b). O teste prosseguiu com a agitação da amostra por um período de 24 h, após a corrcçào do pH .

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A composição química da rocha scrpcntinito ('Yo m/m) cm estudo é apresentada na Tabela I. A análise destes
resultados indica que a rocha é rica cm Ca c Mg. Ademais, a rocha possui quantidades significativas de Fc, K c
Mn , o que cm princípio ÜlVorecc a sua aplicação como fonte complementar de nutri entes agrícolas.
Tabela I · Composição química da rocha scrpcntinito.

Composição
CaO
MgO
Si0 2

% em peso
33,70
20,94
13,3 1
0,456
0,447
0,408

Na20

Fc20 ,
AI201

Composição
K20
MnO
CI
P20s
P. F. (I OOO"C) *

* P.f'. -

%em peso
0,223
0,126
0,072
0,023
30,30
Perda ao Fogo.

Os resultados obtidos no ensaio da distribuição granulométrica, após a etapa de cominuição, estão ilustrados
na Figura I. Como observado, cerca de 4R% das partículas da rocha possuem granul ometria superior a I ,651 mm
e aproximadamente li 'Y., inferior a O, 147 mm.
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Figura I - Representação granulométrica do rocha scrpcntinito, após o processo de cominuic,:ão.
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A análise do difratograma de raios X (Figura 2) do serpentinito indica sua composição mineralógica básica:
dolomita [CaMg(C03) 2 ], calcita (CaC0 3), diopsídio (CaMgSip 6) e muscovita [KAl2Si 3AI0 10(0H,F)J

AI- Albita
An - Antigorita
C - Caulinita
Cm- Calcita
Di - Oiopsídio
Do- Dolomita
M - Muscovita
Mg- Magnésio-homblenda
O- Olivina
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Figura 2 - Difratograma de raios X da rocha serpentinito.

Por meio da MEV-EOS, Figura 3, identificou-se a forma irregular das partículas da rocha, assim como os
principais constituintes minerais, corroborando com os resultados de DRX.

·:...--- --r--,

Figura 3 - Lmagem da rocha scrpentinito: (1) dolomita, (2) calcita e (3) diopsídio.

A classificação granuJométrica para a determinação da reatividade, de acordo com a instrução normativa para
corretivos de acidez (Brasil, 2006), é apresentada na Tabela rr. Os dados obtidos na distribuição granulométrica da ro-
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cha, assim como os resultados obtidos para o poder de neutralização em equivalente de carbonato de cálcio, a soma
das percentagem dos óxidos de cálcio c magnésio c o poder relativo de neutralização total, Tabela III, atendem os limites de tolerância das garantias para corretivos de solos, de acordo com a instrução nonnativa vigente .
Tabela 11 · Classilicaçào granulométrica da rocha scrpcntinito, de acordo com o MAPA.

Abertura
(mm)
2,00
O,X4
0,30

Malha
(ABNT)
lO
20
4X

Tabela III

Material Passante
(%)
98,47
74,37
47,52

Especificação mínima para
material passante(%)
95,0
66,5
47,5

Características dos correti vos de acidez para a rocha serpentinito, confom1c o MAPA.

Rocha serpentinito
(%)
70,67
42,02
4lU7

Poder de Neutralização ('Y., Ecacw)
CaO + MgO
Poder Relativo de Neutralização Total

Especificação mínima
(%)
67
38
45

Os resultados obtidos no teste de lixiviação da rocha com granulometria inferior a 3,327 mm, para a sua
classificação quanto à perintlosidade, estão relacionados na Tabela IV. O pH da mistura antes da adição do ácido e no final do teste de lixiviação foi de 9 ,61 c 7,70 respectivamente. Conforme recomendação da NBR 10005
(ABNT, 19X7b), para pH superior a 7, determina-se o teor de cromo hexavalente e para efeito de classificação, o resultado é comparado com o valor referente a cromo total. Os resultados revelam que as concentrações
dos elementos analisados no extraio lixiviado da rocha estão abaixo dos limites definidos no anexo G da norma NBR 10004 (ABNT, 1987a). Dessa forma, fica descartada a hipótese de a rocha ser classificada como resíduo de classe I - perigoso.
Tabela IV

Concentração dos elementos químicos no extraio do teste de lixiviação.

Elementos analisados

Concentração no lixiviado (mg/L)

Arsênio
Bário
Cádmio
Chumbo
Fluoreto
Mercúrio
Prata
Selênio
Cromo hcxavalcnte

< 0,0012
0,0201
0,0094
0,0876
O, I I
< 0,00 I
< 0,0006
< 0,0011
< 0,050

NBR 10004 - AnexoG
Limite máximo (mg/ L)
5,0
100,0
0,5
5,0
150,0
0,1
5,0

I ,O
5,0

4. COMENTÁRIOS GERAIS
A rocha serpentinito é constituída principalmente de dolomita, calcita c diopsídio. As características da rocha,
quando avaliadas como corretivos de acidez. atendem os limites especificados pela legislação vigente.
A classificaçiio preliminar da rocha scrpcntinito com granulometria abaixo de 3,327 mm assegura que se trata
de um resíduo não perigoso. de acordo com a norma técnica N BR I 0004 (ABNT, 1987a).
Diante dos resultados obtidos é possível afirmar que a rocha scrpcntinito possui potencial para aplicação na
agricultura como corretivo de solos úcidos. Todavia , é necessária a realização de testes complementares para
avaliar a sua solubilidade, assim como o seu efeito residual nas culturas.
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