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Introdução 
O potássio é um dos principais fertilizantes naturais        
formado por depósitos geológicos salinos. No Brasil       
se produz apenas 10% do necessário para a        
agroindústria, elevando o índice de importação e o        
encarecimento da produção agrícola1. 
O estudo sobre o fornecimento de potássio às        
plantas a partir de rochas, foi iniciado há cerca de          
30 anos. Pesquisas comprovaram que existem      
fontes alternativas para obtenção desse nutriente a       
partir de rochas potássicas. 
Neste contexto, este trabalho teve por objetivo       
avaliar a aplicabilidade da rocha flogopitito como       
possível fertilizante alternativo após ensaios de      
beneficiamento por ativação mecanoquímica e     
calcinação. 

Resultados e Discussão 
Uma amostra de flogopitito foi ativada      
mecanoquimicamente com CaO (moagem a úmido      
em moinho de barras) por 30 (F2.1.96), 60 (F3.1.96)         
e 90 (F4.1.96) minutos, calcinada a 1000ºC por 4 h          
e submetida a um choque térmico por contato direto         
com água em temperatura ambiente. As amostras       
foram expostas ao processo de extração com ácido        
cítrico (C6H8O7) 0,1 mol L-1 por 96 h e caracterizadas          
por espectroscopia vibracional na região do      
infravermelho (IV) e o potássio solúvel foi       
quantificado por espectrometria de emissão atômica      
(FAES).  
Após a análise dos resultados, observou-se que a        
amostra F3.1.96, foi a que apresentou melhor       
recuperação de potássio (Tabela 1).  
Tabela 1. Teor de potássio (%) recuperado para as         
amostras de flogopitito. 

Amostra Teor de potássio (%)  
in natura 0,045 
F2.1.96 11,7 
F3.1.96 12,8 
F4.1.96  11,1 

 
Com base nos resultados de IV obtidos para as         
amostras da Tabela 1, pode-se compreender os       
processos de alteração estrutural pelos quais a       
rocha passou. Assim, comparando-se os resultados      
de IV da rocha flogopitito in natura com os das          

amostras beneficiadas, observou-se que para estas      
amostras houve o desaparecimento das bandas      
próximas a 3500 cm-1, que são características da        
ligação O-H da flogopita, mineral rico em potássio        
que constitui o flogopitito. Esse desaparecimento      
evidencia que houve modificação na estrutura      
cristalina da flogopita, que levou a um aumento na         
solubilidade dos íons K+, uma vez que as ligações         
estariam mais enfraquecidas e dessa maneira seria       
mais fácil para o extrator acessar esses íons. Além         
disso, observou-se a ocorrência de uma banda perto        
de 1072 cm-1. A literatura afirma que materiais        
vítreos com alto teor de sílica apresentam banda        
próxima a 1100 cm-1 1. No entanto, esse tipo de          
material apresenta baixa solubilidade. Dessa forma,      
para que se possa aumentar a solubilidade desse        
material é necessário que se consiga introduzir íons        
que modifiquem essa rede, tornando-a mais      
solúvel1. Com esse objetivo, utilizou-se os íons Ca2+.        
Uma evidência de que houve incorporação desse       
íon pela rede vítrea seria a observação de bandas         
no IV em comprimentos de onda menores 1100cm-1.        
Dessa forma, a banda em 1072 cm-1 indica que         
houve incorporação de um íon modificador de rede        
vítrea, no caso o íon Ca2+. Quando há incorporação         
de íon modificador de rede vítrea, normalmente se        
aumenta a solubilidade da amostra, uma vez que o         
íon torna a amostra mais solúvel. Dessa forma, fica         
evidenciado que o tempo de ativação      
mecanoquímica influencia a formação de materiais      
com maior solubilidade em termos de potássio.  

Conclusões 
Com base nos resultados nota-se que o tempo de         
moagem é fator determinante no aumento da       
recuperação de potássio em amostras de rocha       
flogopitito. Sendo assim, quando a rocha foi ativada        
por 60 min com CaO foi possível aumentar a         
solubilidade do potássio de 0,045 para 12,8%.  
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