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RESUMO 
 
Neste trabalho estudou-se um flogopitito originário de garimpo de exploração de 
esmeraldas, em Pindobaçu – BA para utilização como fonte de potássio em técnicas 
de rochagem. Por este motivo, técnicas de britagem e moagem foram avaliadas para 
esta rocha. O custo associado à cominuição foi estimado sendo um fator 
determinante na viabilidade econômica no uso desta rocha como um 
remineralizador. Estes resultados foram corroborados com a eficiência de dissolução 
do potássio a partir da água deionizada. Os resultados são apresentados de forma 
aplicada, com exemplos de um circuito de cominuição e sua demanda energética. 
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ABSTRACT 
 
In this work a phlogopitite originated from an emerald mining exploration in 
Pindobaçu - BA was studied in order to evaluate it as a source of potassium in 
stonemeal techniques. For this purpose, crushing and milling properties were 
evaluated for this rock. The cost associated with comminution was estimated to be a 
determining factor in the economic viability for the use of this rock as a remineralizer. 
These results were corroborated by potassium dissolution experiments with 
deionized water. The results are presented in an applied form, with an example of a 
crushing and grinding circuit and the calculation of the energy consumption. 
 
KEYWORDS: phlogopitite; comminution; energy demand; stonemeal.   
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1. INTRODUÇÃO 
 
O Brasil é um dos maiores consumidores de fertilizantes do mundo por possuir uma 
grande área territorial que é destinada ao cultivo agrícola. Uma parte considerável 
dos solos brasileiros é bastante ácido e deficiente em nutrientes, principalmente o 
potássio que é um macronutriente essencial para o crescimento das plantas 
(NASCIMENTO e LAPIDO-LOUREIRO, 2004). Devido a essa deficiência, e também 
pelo fato de a produção Brasileira de potássio fertilizante ser insuficiente, o país se 
tornou um grande importador deste insumo de países como Canadá, Alemanha e 
Rússia, ao custo de aproximadamente US$ 831,26 por tonelada de K2O equivalente 
(2012) (DNPM, 2013).  
 
Dessa forma, é de fundamental importância a avaliação da viabilidade do uso de 
fontes alternativas de potássio, como a aplicação do pó de rocha no solo 
(rochagem). O pó de rocha pode ser um resíduo de mineração, ou de uma rocha 
minerada especificamente como fonte remineralizadora do solo. Esta técnica tem se 
mostrado bastante atraente também pela solubilidade mais lenta do que os 
fertilizantes convencionais.  
 
Neste trabalho foi avaliado um flogopitito oriundo de um garimpo de exploração de 
esmeraldas na Bahia, que possui 7,4 % K2O em sua estrutura e tem como objetivo 
determinar a influência do tamanho de partícula na eficiência da liberação do 
potássio, e consequentemente, a demanda energética da cominuição dessa rocha, 
bem como a avaliação da viabilidade da utilização dessa técnica. A fim de ponderar 
esta questão, faz-se necessária a caracterização da rocha de acordo com suas 
propriedades de britagem e moagem, além das propriedades de liberação de 
potássio em escala de bancada. A viabilidade econômica da utilização do flogopitito 
como remineralizador é discutida em termos de seus custos de produção, 
principalmente em função da demanda energética na cominuição, em relação aos 
preços de mercado de potássio fertilizante. Uma variável importante nesta avaliação 
é a fração de potássio contido (tanto na rocha quanto no fertilizante solúvel) que 
pode ser considerado disponível como nutriente. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Ensaio de resistência ao impacto DWT 
 
A amostra de flogopitito disponível não continha partículas grosseiras suficientes 
para realizar o ensaio de DWT completo.  Assim, foram selecionadas 150 partículas 
na faixa de 22,4 x 19 mm para um ensaio de DWT simplificado.  Nesta versão do 
DWT simplificado, cinco energias específicas de impacto foram testadas, 
nominalmente 2,5, 2,0, 1,5, 1,0 e 0,5 kWh/t, cada energia com 30 partículas na faixa 
de tamanho especificada.  O ensaio foi realizado no JKTech DWT do CETEM.  O 
DWT fornecido pelo JKTech tem acionamento pneumático de todas as funções e 
pode operar com alturas de até 100 cm e pesos de até 50 kg. 
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2.2. Ensaio de AI 
 
O índice de abrasividade de Bond foi medido para a amostra de flogopitito utilizando 
o equipamento específico para este ensaio. O teste padrão de abrasividade, 
desenvolvido pela Allis-Chalmers, é feito em um tambor rotativo com uma palheta de 
aço SAE 4340 de dimensões padronizadas, montada no eixo central do tambor.  A 
palheta gira na mesma direção do tambor, porém, com uma velocidade 
aproximadamente nove vezes maior.  A amostra é dividida em quatro lotes de 400 g 
de partículas entre 19 e 12 mm e a palheta é limpa e pesada. Cada lote é 
processado durante 15 minutos, separadamente. Ao final do ensaio a palheta é 
retirada e limpa. A diferença de peso entre o peso inicial e final da palheta, em 
gramas, é o valor do AI.   
 
2.3. Ensaio de moagem BWI 
 
O ensaio de moagem BWI é um teste de moabilidade em circuito fechado feito em 
um moinho de bolas padronizado. Este teste é feito em circuito fechado com uma 
peneira (malha de teste), onde a abertura pode ter qualquer valor entre 2,83 mm 
(7#) e 45 micrômetros (325#), contanto que a amostra contenha algum material 
retido na peneira de teste.  A malha de teste padrão é a de 150 µm (100#).  O ensaio 
requer 10 kg de amostra britada em 100% menor que 3,36 mm (6#). O ensaio é 
realizado segundo a Norma ABNT MB-3253 de Setembro de 1990 registrada no 
INMETRO como NBR 11376.  
 
2.4. Ensaio de moagem Herbst-Fuerstenau (H-F) 
 
O ensaio de moagem H-F é realizado em um moinho de bolas de laboratório com 
uma carga de bolas de equilíbrio. A carga de equilíbrio é calculada considerando-se 
uma distribuição de diâmetros de Gaudin-Shuhmann com inclinação igual a 4, 
truncada em um diâmetro de bolas igual a um décimo do diâmetro do moinho. Em 
geral, quatro tamanhos de bolas distintos são suficientes para emular uma carga de 
equilíbrio, com bolas de aço padrão. O ensaio é realizado em um moinho com oito 
levantadores de carga distribuídos de forma simétrica. As condições de moagem são 
similares às condições em um moinho industrial. O equipamento do CETEM inclui 
um medidor de potência, necessário para o cálculo da taxa de quebra específica em 
energia. Os ensaios são realizados a seco e com água, objetivando um produto na 
especificação da moagem industrial (P80) e os tempos de moagem são calculados 
de acordo com esta especificação. Os parâmetros de balanço populacional são 
calculados utilizando-se um software especializado (BatchMill™). Os parâmetros 
servem para simulação e escalonamento de moinhos tubulares convencionais e de 
moinhos verticais (Vertimill™).  
 
2.5. Preparação de amostras mono-tamanho para ensaios de dissolução 
 
O processo de preparação de amostras para os ensaios de dissolução foi iniciado 
com uma britagem de 300 kg de flogopitito em 100% passante em 3350 µm. Em 
seguida, foi efetuada uma homogeneização para posterior elaboração de uma pilha 
piramidal longitudinal, na qual foram quarteadas subamostras representativas de 20 
kg. A partir de uma amostra representativa, foi efetuada uma nova homogeneização 
e retirou-se uma alíquota de 1 kg para a realização da fracionação granulométrica 
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nas seguintes faixas de tamanho: +3350, -3350+2000, -2000+1400, -1400+1000, -
1000 +710, -710+500, -500+350, -350+250, -250+180, -180+125, -125+90, -90+63 e 
-63 +45 µm, no equipamento ro-tap. 
 
2.6. Ensaio de dissolução de potássio 
 
O experimento de dissolução do íon potássio foi realizado em todas as faixas de 
tamanho preparadas por peneiramento a seco. Foi utilizado água como solução 
extratora, visando avaliar a faixa de tamanho de maior eficiência na liberação. O 
ensaio foi conduzido em erlenmeyers de 250 mL de volume total, com 10 g de 
amostra e 100 mL de água. Os frascos foram submetidos à agitação em shaker a 
150 rpm e 24ºC por 48 horas. Ao término do tempo de contato, as soluções foram 
filtradas em papel de filtro comum, seguido de filtração em membrana Millipore (0,22 
µm) para remoção de coloides. A solução filtrada foi analisada em termos de teor de 
potássio pela técnica de Espectroscopia de Absorção Atômica. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Resultado do ensaio de resistência ao impacto DWT 
 
O ensaio de DWT simplificado resultou nos valores mostrados na Tabela 1: 
 

Tabela 1. Parâmetros derivados do Ensaio DWT. 

A, % 52,77 

b, t/kWh 1,41 

Axb 74,61 

c 0,59 

CWI, kWh/t 8,95 

 
O flogopitito deste trabalho é uma rocha friável, e que demanda pouca energia nas 
etapas de britagem. O valor do produto Axb também pode ser utilizado no cálculo do 
CWI (Crusher Work Index), que é um parâmetro que permite estimar a demanda 
energética de operações de britagem. A correlação entre o Axb e o CWI é mostrada 
na Eq. (1) (TAVARES e DA SILVEIRA, 2008): 
 

𝐶𝑊𝐼 =  𝑒𝑥𝑝 (
𝐿𝑛(

1842

𝐴×𝑏
)

1,463
) = 8,95 kWh/t                                               (1) 

 
3.2. Resultado do ensaio de AI 
 
O índice de abrasividade de Bond foi medido utilizando-se a metodologia padrão do 
ensaio. O resultado obtido foi AI = 0,008 g. Este resultado demonstra claramente 
que o flogopitito é um material não abrasivo e consequentemente, os custos 
operacionais que resultam do desgaste de revestimentos de moinhos e britadores e 
do desgaste de corpos moedores serão negligíveis. Consequentemente, os custos 
de cominuição do flogopitito podem ser considerados somente do ponto de vista 
energético. 
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3.3. Resultado do ensaio de moagem BWI 
 
A partir do ensaio de moagem padrão de Bond para determinação do BWI foi 
possível observar que inicialmente não houve convergência para a malha de teste 
de 150 µm. Em seguida, foram testadas as malhas de 212 µm, 250 µm e 300 µm, 
sucessivamente, obtendo-se convergência somente na malha de 300 µm. Este 
comportamento pode ser explicado pelo fato da mica flogopita, principal constituinte 
do flogopitito, ser um filossilicato flexível. Quando a redução de tamanho é tal que as 
partículas se resumem a cristais individuais, as folhas, do tamanho da sessão basal, 
dobram quando submetidas ao impacto, e não fragmentam. Para chegar a 80% 
passante na malha de teste, pelo menos 80% dos cristais de flogopita devem ter 
sessão basal menor que a malha de teste. Esta condição existe a partir de 300 µm 
ou tamanhos maiores. Para malhas de teste menores que 300 µm, o BWI é infinito. 
   
O resultado do ensaio para a malha de 300 µm mostra um BWI muito alto, da ordem 
de 44 kWh/t. Este valor contrasta com o CWI baixo (~9 kWh/t) e a alta friabilidade do 
flogopitito quanto à britagem. Este resultado caracteriza uma descontinuidade de 
comportamento, que pode ser explicada pela distribuição de tamanhos das sessões 
basais dos cristais individuais. O P80 produzido no ensaio foi de 228 µm. 

 

3.4. Resultado do ensaio de moagem Herbst-Fuerstenau (H-F) 
 
Confirmando a tendência demonstrada no ensaio de Bond, o flogopitito mostra um 
comportamento de moagem diferente de primeira ordem para P80 menor que 300 
micrômetros. Assim, o ensaio H-F foi realizado objetivando um P80 em torno de 300 
µm. Parâmetros de moagem do flogopitito para escalonamento de moinhos de bolas 
foram determinados utilizando-se a metodologia de Herbst-Fuerstenau. Os seguintes 
parâmetros do modelo de balanço populacional foram obtidos: 
 

Tabela 2. Resultados do ensaio Herbst-Fuerstenau. 

Parâmetro da funcão seleção Seco 70% sólidos 

S1, min-1 0,2031 0.1998 
S1E, t/kWh 0.4621 0.4545 

1 0,6675 

2 -0.2518 

Parâmetros da função quebra  

 0,8819 

 7,5746 

 0,7357 

NSR 0,9554 1,2571 

 
A moagem a úmido produz exatamente a taxa de moagem a seco, assim este tipo 
de rocha foge do comportamento usual que é uma maior taxa de moagem com a 
adição de água. A simulação com os parâmetros da Tabela 2 deve ser feita com o 
cuidado de manter o P80 acima de 228 µm sob pena de produzir valores de energia 
muito abaixo do requerimento real.  
 
3.5. Resultado do ensaio de dissolução de potássio  
 
A Figura 1 apresenta os resultados da extração de potássio por faixa de tamanho 
utilizando água como solução extratora.  
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Foi possível observar que o tamanho da partícula é primordial para uma melhor 
eficiência na liberação, já que na extração com menor tamanho (+3350 µm) extraiu 
2586 mg K+/kg Ktotal e no maior tamanho (-63+45 µm) extraiu 402 mg K+/kg Ktotal. 
 

 

Figura 1. Extração de K+ por faixa de tamanho, com água. 
 
 
4. DISCUSSÃO 
 
Para se calcular a energia requerida neste processo, faz-se necessária uma 
avaliação quanto a quebra dessas partículas, a quantidade de material fino que é 
gerada, além de otimizar uma rota de cominuição adequada.  
 
O fluxograma da Figura 2 mostra o resultado de uma simulação no simulador de 
plantas ModSim™. Foram considerados duas etapas de britagem sendo a primária 
em britador de mandíbulas e a secundária, em circuito fechado em britadores 
cônicos.  Esta etapa de britagem teve como premissa uma carga circulante de 100% 
e a abertura da peneira vibratória foi selecionada em 8,5 mm. O circuito de moagem 
é em moinho de bolas a úmido.  O modelo utilizado para o escalonamento é o 
modelo de Herbst-Fuerstenau com os parâmetros da Tabela 2.  As premissas do 
escalonamento da etapa de moagem foram 250% de carga circulante e um produto 
final com 80% passante em 212 micrômetros. 
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Figura 2. Fluxograma de processamento hipotético com duas etapas de britagem e uma de 

moagem a úmido. 

 
As propriedades físicas da rocha servem para estimativas razoáveis da demanda 
energética para cominuição. O valor de CWI pode ser inserido nos modelos de 
britadores do simulador, permitindo cálculos relativos à demanda energética das 
etapas de britagem. O britador primário em circuito aberto reduz o ROM de 100 mm 
(premissa do projeto) para aproximadamente 35 mm com uma demanda energética 
de 0,464 kWh/t. A etapa de britagem secundária com britadores cônicos, em circuito 
fechado com uma peneira vibratória com abertura de 8,5 mm e carga circulante de 
100% tem uma demanda prevista de 0,58 kWh/t. Em seguida, o circuito de moagem 
convencional, moinho de bolas com hidrociclone, desenhado para reduzir uma 
alimentação com A80 em torno de 8 mm para um produto com P80 de 212 µm. A 
simulação do circuito de moagem com os parâmetros da Tabela 2 resulta em uma 
carga circulante de 250% com uma potência de moagem de 1132 kW. Esta potência 
é atingida com um moinho de 3,6 m de diâmetro interno por 5,0 m de comprimento 
interno com uma carga de bolas de 30%. A potência vazio prevista é de 98,6 kW. 
Considerando-se uma eficiência de transmissão de 95% e do motor de 95%, a 
potência total requerida fica em 1364 kW, ou seja, 13,64 kWh/t. Somando-se as 
etapas de britagem e moagem chegamos a 14,68 kWh/t. O custo da energia elétrica 
industrial no Brasil ficou em torno de 360,7 R$/MWh em 2014 (FIRJAN, 2014). Com 
isso chegamos a um custo energético de R$ 5,30 por tonelada de rocha moída.  
 
Se a demanda energética para a moagem do flogopitito fosse calculada utilizando-se 
a “Lei de Bond”, chegaríamos a R$ 7,66 por tonelada. Este valor é um tanto 
conservador, e havendo disponibilidade, técnicas modernas de escalonamento são 
altamente recomendadas.  
 
Para compor o custo operacional, uma estimativa do consumo de aço nas 
operações de britagem e moagem pode ser feita com base no valor de AI. A 
metodologia (BOND, 1963) é simples e inclui fórmulas para desgaste de corpos 
moedores e revestimentos com base na abrasividade da rocha, o AI, e a demanda 
energética. No caso do flogopitito, o índice de 0,008 g, pela fórmula de Bond, não 
consome aço de revestimento ou de bolas na moagem a úmido. Para a planta de 
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processamento hipotética desta análise, o consumo de aço estimado totaliza 0,078 
kg por tonelada de rocha moída sendo o consumo de revestimentos na britagem 
responsável por 100% deste valor.  Tomando-se como base um preço do aço 
estimado em R$ 3,50/kg em 2014 (CBIC, 2015), chegamos a um custo de consumo 
de aço igual a 0,27 R$/t de rocha moída.  O valor é baixo em consequência da baixa 
abrasividade da rocha. 
 
Nestas condições, o custo operacional para produção de flogopitito moído com 80% 
passante em 212 µm é estimado em R$ 5,57 por tonelada. A rocha contém em torno 
de 7,4% de K2O, resultando em um custo de produção de R$ 75,3 por tonelada de 
K2O contido. Por outro lado, o valor de importação de K2O equivalente ficou, em 
média, em US$ 678,00 por tonelada em 2014 (DNPM, 2014). Ao câmbio de 
31/12/2014, este valor em Reais fica em R$ 1800,00 por tonelada de K2O 
equivalente (Banco Central do Brasil, 2015). Nestas bases, o K2O do flogopitito se 
torna competitivo a partir de uma recuperação de 4,2% do K2O contido. No 
momento, as melhores extrações com água resultaram em torno de 0,26% de 
recuperação no menor tamanho de partícula. Acredita-se que uma recuperação 
muito maior do que 4,2% seja possível quando consideramos que, no solo, 
processos de bio-alteração ocorram em lugar de simples dissolução para 
disponibilização de K (Castro et al., 2006).  Rochas similares ao flogopitito têm 
apresentado pelo menos 50% de eficiência agronômica em relação à fonte solúvel 
de KCl (Machado et al., 2005). A perspectiva é otimista já que estes estudos 
iniciaram recentemente, e o objetivo imediato passa a ser incrementar a 
recuperação, mesmo que isto se reflita em um aumento do custo operacional. É 
importante frisar que os custos de capital não foram levados em consideração 
nestes cálculos. 
 
 
5. CONCLUSÕES 
 
Se uma recuperação mínima de 4,2% do potássio contido na rocha flogopitito é 
necessária para pagar os custos operacionais das etapas de britagem e moagem da 
rocha, não há nenhuma possibilidade de viabilidade econômica se a dissolução do 
potássio depender da dissolução direta por contato com a água presente no solo. 
Esta recuperação foi medida em apenas 0,26% para partículas de tamanhos 
consideravelmente menores do que 300 micrômetros.   Por outro lado o processo de 
bio-dissolução ou bio-alteração pode ser bem mais atrativo, porque estes processos 
ocorrem naturalmente no solo e podem levar a recuperações consideravelmente 
maiores, vista a eficiência agronômica em relação ao potássio solúvel.  Se a 
biodissolução chegar a modestos 10% de recuperação de potássio da rocha 
flogopitito, tanto os custos operacionais quanto custos de capital de uma planta de 
britagem e moagem de flogopitito estarão justificados.  Pode-se concluir que, aos 
preços de mercado de potássio de hoje, técnicas de rochagem podem ser muito 
atraentes do ponto de vista econômico. Além disso, a produção de fertilizantes a 
partir de rochas que contenham teores de potássio elevados pode ser interessante 
mesmo que demandem cominuição intensiva da rocha. Por outro lado, a viabilidade 
desta estratégia depende da eficiência de extração, com recuperações de potássio 
contido maiores que ~10% considerando os custos de capital e os custos 
operacionais.  
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