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RESUMO 
 
O Brasil possui um dos maiores potenciais agrícolas do planeta, contudo, as 
características dos solos brasileiros demandam quantidade elevada de fertilizantes, 
em grande parte importada, para compensar a falta de nutrientes. Nesse contexto, o 
emprego de rochas portadoras de nutrientes agrícolas, tornou-se uma alternativa 
aos fertilizantes tradicionais. Estudos preliminares mostram que a rocha sienito tem 
o teor de 0,22% de potássio na forma disponível paras as plantas. Sendo assim, 
neste trabalho, propõem-se a ativação mecanoquímica da rocha sienito, com 10 e 
30% de CaO seguido de tratamento térmico nas temperaturas de 600 a 1000ºC, em 
forno mufla por 1h, seguido de resfriamento brusco, quenching. Os produtos 
calcinados foram submetidos a ensaios de extração, em solução de ácido cítrico 
0,01 mol/L. Pela análise dos resultados foi possível perceber que com ativação 
mecanoquímica houve aumento de potássio disponível em todas as amostras 
geradas. Dentre os resultados obtidos pode-se observar que a 900ºC a porcentagem 
de potássio disponível passou de 0,22 para 2,30%. Assim torna-se possível a 
obtenção de fertilizantes alternativos utilizando processos economicamente viáveis 
já que o resultado mais apreciável ocorreu na temperatura de 900°C. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sienito; potássio; fertilizante alternativo; ativação 
mecanoquimica. 
 
ABSTRACT 
 
Brazil is one of the most important agricultural potential in world. However, Brazilian 
soils characteristics demand a high amount of fertilizer to compensate the lack of 
nutrients. In this context, the use of rocks with high quantity of nutrients is an 
alternative to the traditional fertilizers. Preliminary studies show that the sienite rock 
presents 0.22% of its potassium in an available form to the plants. So, in this paper, 
the authors propose a mechanochemical activation of the sienite rock, with 10 and 
30% of CaO followed by thermal treatment in the temperature of 600 to 1000oC, in a 
muffle furnace by 1h, followed by quenching. Extraction experiments were run with 
the heated products, using 0.01 M citric acid solution. By the analyses of the results, 
it was possible to observe that the mechanochemical activation improved the amount 
of potassium available in the samples obtained. Among the results obtained, it is 
possible to observe that at the temperature of 900oC the amount of potassium 
available increased from 0.22 to 2.30%. So it is possible to obtain an alternative 
fertilizer using economical processes because the best result was obtained in the 
temperature of 900oC. 
 
KEYWORDS: sienite; potassium; alternative fertilizer; mechanochemical activation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
No Brasil parte significativa das propriedades agrícolas, isto é 50%, tem menos de 
10 ha e 90% menos de 100 ha. Ademais, 60% das propriedades agropecuárias do 
país não utilizam nenhum tipo de fertilizante, tornando essas propriedades, do ponto 
de vista de conteúdo tecnológico, pouco competitivas. Mais de 50% dos fertilizantes 
empregados na agricultura são importados, ressaltando-se que o KCl produzido no 
Brasil atende apenas a 10% do consumo interno (SILVA et al. 2013; LUZ et al., 
2010). 
 
Os nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas, com exceção do 
nitrogênio, são de origem mineral. Até mesmo a agricultura orgânica ou biológica 
precisa de matérias primas minerais que contenham, principalmente, P e K. Nas 
condições normais de clima, a desagregação natural ou o intemperismo químico das 
rochas e minerais não são suficientes para disponibilizar os seus nutrientes, para o 
crescimento das plantas, de forma a atender, nos dias atuais, os índices de 
produtividade exigidos pelo agronegócio. (VAN STRAATEN, 2010; LAPIDO 
LOUREIRO e NASCIMENTO, 2009). Nesse contexto, constata-se, pela literatura, 
que existem muitos pesquisadores desenvolvendo estudos em laboratório, visando 
manipular as propriedades físico-químicas dos minerais e rochas, de maneira a 
torná-los aproveitáveis como fertilizantes alternativos (LUZ, et.al., 2010). Dessa 
forma, nesse trabalho o sienito de Tanguá passará por processo de ativação 
mecanoquímica, seguido de calcinação visando alterar a estrutura cristalina dos 
minerais potássicos dessa rocha com o objetivo de torná-la aproveitável como 
fertilizante alternativo. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Para realização deste estudo, uma amostra da rocha sienito do município de Tanguá 
– RJ foi recebida pelo CETEM. Essa rocha foi britada, homogeneizada, quarteada 
para que assim fosse submetida ao ensaio de ativação mecanoquímica em moinho 
de barras. Antes dos ensaios de ativação/calcinação, a amostra foi caracterizada por 
difração de raios X (DRX) e fluorescência de raios X (FRX). 
 
A ativação foi realizada por 1h após a adição de CaO, nas proporções de 10 e 30% 
em massa. Após a ativação, as amostras foram calcinadas nas temperaturas de 
600ºC, 700°C, 800°C, 900°C e 1.000°C em cadinhos de porcelana, utilizando forno 
mufla durante 1h, seguido de resfriamento brusco por contato direto com água 
destilada a temperatura ambiente.  
 
Os produtos da calcinação foram submetidos a ensaios de extração. Para tanto, 
foram utilizados 5,0g de amostra que foram transferidos para um erlenmeyer 
contendo 50 mL de solução de ácido cítrico 0,01 mol/L. Esses ensaios foram 
realizados em mesa agitadora, durante um período de 3,0 h, em temperatura 
ambiente. Após o tempo de residência na mesa agitadora, a solução ácida foi filtrada 
e o teor de potássio em solução foi determinado utilizando-se a técnica de absorção 
atômica (AA). O sólido remanescente da extração foi caracterizado por difração de 
raios X (DRX). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Na Figura 1 observa-se o difratograma de raios X da amostra de sienito e, pela sua 
análise, pode-se verificar que a mesma é constituída pelos minerais microclínio 
(KAlSi3O8), muscovita ((K,Na)(Al,Mg,,Fe)2(Si3,1Al0,9)O10(OH)2) e ortoclásio 
(KAlSi3O8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1. Difratograma de raios X, CoKα, para a rocha sienito onde, Mu = Muscovita 
((K,Na)(Al,Mg,,Fe)2(Si3,1Al0,9)O10(OH)2), Mi = Microclínio (KAlSi3O8) e Or = Ortoclásio (KAlSi3O8). 

 
Ao observar os resultados de fluorescência de raios X (Tabela 1) constata-se que a 
rocha é composta basicamente por SiO2 (60,20%), Al2O3 (20,60%) e K2O (7,30%). 
Portanto, o K2O ocorre de forma significativa na composição química da rocha e, 
este teor (7,30%) pode ser atribuído, principalmente, à existência do mineral 
microclínio (KAlSi3O8), que é o principal mineral de potássio constituinte da amostra.  
 
De acordo com a avaliação dos resultados apresentados na Tabela 1, pode-se 
afirmar que a rocha contém cerca de 7,30% de K2O. No entanto, por questões 
estruturais, nem todo o nutriente está prontamente disponível às plantas. Sendo 
assim, foram realizados experimentos de extração com a finalidade de determinar a 
porcentagem solúvel desse nutriente para a planta. Os resultados obtidos em 
estudos anteriores mostraram que o teor de potássio solúvel é da ordem de 0,22%. 
Sendo assim, foram realizados experimentos de ativação mecanoquímica com CaO 
em moinho de barras, seguido de calcinação em diferentes temperaturas, com a 
finalidade de alterar a estrutura dos minerais constituintes da mesma aumentando 
assim o teor de potássio solúvel nas amostras. 
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Tabela 1. Composição química da sienito obtida por FRX. 

Óxidos  % em massa Óxidos  % em massa 

Na2O 3,00  K2O 7,30 

MgO 0,40  CaO  0,96  

Al2O3 20,60  SiO2 60,20  

P2O5 0,07 TiO2 0,65 

SO3  0,56   

 
Pela análise dos resultados de extração apresentados na Figura 2, pode-se 
perceber que em todos os casos houve um aumento no teor de potássio solúvel em 
relação ao resultado inicial, que foi de 0,22%. 
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Figura 2. Teor de potássio solubilizado em ácido cítrico 0,01 mol/L após os ensaios de 
calcinação em diferentes temperaturas. 

 
Quando a amostra foi ativada com adição de 10% de CaO, pode-se perceber que 
após a calcinação a 600 °C houve um aumento de 0,22 para 0,25% do teor de 
potássio solúvel e após a calcinação a 800ºC este teor passa de 0,22 para 2,22%. 
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Após a ativação da rocha com adição de 30% de CaO, o resultado menos 
expressivo foi após a calcinação a 600°C. Nessa temperatura, houve um aumento 
de 0,22 para 0,75% no teor de potássio solúvel. Pode-se notar, além disso, que após 
a calcinação da rocha a 900°C houve um aumento de 0,22 para 2,30%, ou seja, 
resultado 10 vezes maior que aquele obtido para a rocha in natura. 
 
Com base nos resultados apresentados anteriormente pode-se perceber que a 
medida que se aumenta a adição de CaO, aumenta-se também o de teor de 
potássio solúvel nas amostras. 
 
De acordo com estudos preliminares, o aumento ou a diminuição nos teores de 
potássio solúvel nas amostras, está relacionado com formação de diferentes redes 
vítreas com composições variadas (SILVA et. al., 2012). A variabilidade da 
composição dessas estruturas está relacionada diretamente com a quantidade de 
íon Ca2+ que foi incorporada por esta rede, durante o processo de calcinação 
(FELIX, 2014). Portanto, com o objetivo de aumentar a solubilidade das redes 
formadas pela incorporação do íon Ca2+, após a calcinação, foram adicionadas 
diferentes porções de CaO nas amostras. Com base na literatura, o íon Ca2+ é um 
modificador de rede vítrea, ou seja, esse íon aumenta a solubilidade da rede quando 
incorporado por ela (FELIX, 2014).  
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Figura 3. Difratograma de raios X, CoKα, para as amostras calcinadas a 800 e 600oC com 
adição de 10% de CaO, onde Mi = Microclínio (KAlSi3O8), Al = Albita ((Na,Ca)Al(Si,Al)3O8), e Ca 

= Calcita (CaCO3). 
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Esses eventos podem ser confirmados pela análise da Figura 3, na qual são 
apresentados os difratogramas de raios X das amostras calcinadas a 600 e 800oC 
após a ativação da amostra com 10% de CaO. Comparando os difratogramas pode-
se perceber que quando a amostra é calcinada a 600oC há a ocorrência de fases 

cristalinas como microclínio (KAlSi3O8), albita (NaAlSi₃O₈) e calcita (CaCO₃). 
Quando a amostra é calcinada a 800oC as fases obtidas são as mesmas que a 
600ºC, mas com intensidades diferentes, ou seja, a 600°C os picos referentes a 
albita e calcita são maiores do que a 800°C. Com relação aos picos relativos ao 
microclinio, esses são mais intensos a 800 do que a 600°C. 
 
Essas observações indicam que a 600°C houve incorporação de potássio na fase 
vítrea, pois comparando os picos referentes ao microclínio¸ que em 800°C são mais 
intensos do que em 600°C, pode-se perceber que o potássio migrou para a fase 
vítrea, diminuindo, dessa forma, a solubilidade do potássio, já que há menos 
potássio na fase cristalina e mais na fase vítrea, uma vez que redes vítreas possuem 
baixa solubilidade. Além disso, podem-se perceber picos relativos à calcita a 600°C 
com maior intensidade do que aqueles observados a 800°C, indicando que houve 
menor incorporação de íon Ca2+ na fase vítrea, que é um íon modificador de rede, 
para estruturas vítreas. Por outro lado, quando a amostra é calcinada a 800°C há 
desestruturação da fase mineral microclínio. Sendo assim, nessa temperatura não 
houve incorporação de potássio para estrutura vítrea e sim, a manutenção do 
potássio em fase cristalina que foi desestabilizada pela calcinação, sendo assim o 
íon fica mais acessível, aumentando o teor de potássio solúvel, disponível na rocha.  
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Figura 4. Difratograma de raios X, CoKα, para as amostras calcinadas a 600 e 900oC com 
adição de 30% de CaO, onde Mi = Microclínio (KAlSi3O8), Sa = Sanidina (KAlSi3O8), Q = Quartzo 

(SiO2), Al = Albita ((Na,Ca)Al(Si,Al)3O8), C, Ca = Calcita (CaCO3), Ge = Gehlenita (Ca2Al2SiO7), 
Gy=Gesso (CaSO4), La= Laumonita (Ca(AlSi2O6)2·4H2O) e Or = Ortoclásio (KAlSi3O8). 
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Na Figura 4 pode-se notar que quando a amostra é calcinada a 600 e 900ºC após a 
ativação da rocha com adição de 30% de CaO a intensidade relativa dos picos 
principais do microclínio é semelhante, indicando que há incorporação de potássio 
na fase vítrea de modo semelhante nas duas temperaturas. 
 
Por outro lado pode-se observar que quando a amostra é calcinada a 600°C após a 
ativação com 30% de CaO há ocorrência das fases, albita ((Na,Ca)Al(Si,Al)3O8), e a 
calcita (CaCO3), que são fases cristalinas ricas em cálcio. Analisando a intensidade 
dos picos desses minerais no difratograma, pode-se dizer que o íon Ca2+ foi 
incorporado em menor intensidade a 600ºC pela estrutura vítrea das amostras, 
permanecendo na estrutura cristalina, contribuindo para a baixa solubilidade do 
potássio nessa amostra. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Como em trabalhos anteriores foi possível perceber que a rocha sienito in natura 
apresentava baixa solubilidade para o íon potássio, estudos de ativação 
mecanoquímica da rocha com CaO seguido de calcinação, foram realizados para 
aumentar a solubilidade desse íon. Sendo assim, nesse trabalho, conclui-se que 
quando a amostra passa pelo processo de ativação mecanoquimica, a solubilidade 
do nutriente potássio nas amostras obtidas aumenta de maneira considerável. Após 
a ativação da amostra com 30% de CaO e calcinação a 900oC percebeu-se um 
aumento de 0,22 para 2,30% de solubilidade, em termos de potássio, para essa 
amostra. Esse resultado foi 10 vezes maior que aquele obtido para a rocha in natura. 
Dessa maneira, pode-se afirmar que é possível obter fertilizantes alternativos de 
potássio, utilizando processos economicamente viáveis, por meio de ativação 
mecanoquímica, já que o resultado mais apreciável ocorreu na temperatura de 
900°C. 
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