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RESUMO 

Devido ao clima majoritariamente tropical, com chuvas regulares e grande incidência de 

radiação solar durante o ano, o Brasil apresenta uma grande vocação para o agronegócio. 

Paradoxalmente, os solos brasileiros são pobres em nutrientes devido ao grande volume de 

chuvas, que são as responsáveis por lixiviar principalmente potássio. Sendo assim, para 

sustentar o grande volume de produção e exportação do agronegócio brasileiro, é necessário 

suplementar o solo com os macro e microelementos através do uso, por exemplo, de fertilizantes 

químicos ou técnicas alternativas. Ao mesmo tempo, o país se coloca frente a economia 

internacional como um grande importador de fertilizante, principalmente potássico. Visando de 

diminuir a dependência da importação de potássio frente à crescente economia do agronegócio, 

foram desenvolvidas pesquisas sobre rotas alternativas de obtenção de potássio para a 

formulação de fertilizantes. Neste trabalho, foram abordados o processo tradicional de obtenção 

de potássio, como por exemplo a flotação do minério silviníticos, bem como as novas 

tecnologias emergentes: processos térmicos, químicos, a técnica milenar da rochagem e a 

recente tecnologia de biossolubilização, a qual foi dado destaque para os conceitos e 

mecanismos de solubilização dos agrominerais. Dentre as conclusões verificadas, a 

biossolubilização de agrominerais foi uma alternativa atraente para a obtenção de potássio em 

um cenário com crescente pressão sobre a utilização dos recursos minerais, exigências de 

tecnologias mais sustentáveis e leis ambientais mais rígidas. 
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ABSTRACT 

 

Brazil has a great vocation for agribusiness due to the tropical weather with regular rainfall and 

high incidence of solar radiation during the year. Nevertheless, Brazilian soils are nutrient poor 

due to the large volume of rainfall, which is responsible for leaching mainly potassium. 

Accordingly, to sustain the large volume of production and exportation of Brazilian 

agribusiness, it is necessary to supplement the soil with macro and micronutrients by, for 

example, chemical fertilizers or alternative techniques like rock powders. At the same time, 

Brazil is a huge importer of chemical fertilizers, mostly potassic. In order to reduce dependence 

of imported potassic fertilizer, research has been done on alternatives routes for obtaining 

potassium fertilizer. In this work, the traditional process of obtaining potassium, as for example 

the flotation of the silvinitic ore, as well as the new emergent technologies were discussed: 

thermal, chemical processes and the technique of the rock power soil amendment. The recent 

biosolubilization technology is the focus of the work, in which the concept and mechanisms of 

solubilization of agrominerals were highlighted. In this work, it was concluded that this 

technology was an alternative for obtaining potassium in a scenario with increasing pressure 

under the utilization of mineral resources, more sustainable technology requirements and 

stricter environmental laws. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Devido ao clima majoritariamente tropical, com chuvas regulares e grande incidência 

de radiação solar durante o ano, o Brasil apresenta uma grande vocação para o agronegócio. De 

fato, esta perspectiva é confirmada pelos elevados volumes de produção e exportação de café, 

açúcar, soja e derivados (LAPIDO-LOUREIRO et al, 2008).  

Para exemplificar esta tendência, os dados mostram que, em 2017, a produção de cana 

de açúcar ficou em torno de 685 milhões de toneladas, o que corresponde a um rendimento 

médio de aproximadamente 74 ton/ha. Por sua vez, a produção de soja (em grão) chegou perto 

dos 115 milhões de toneladas, o que corresponde a um rendimento médio de 3,4 ton/ha (IBGE, 

2017). 

Analisando criticamente estes dados, pode-se inferir que os solos brasileiros são 

especialmente férteis. Paradoxalmente, os solos brasileiros são pobres em nutrientes devido ao 

grande volume de chuvas, que são as responsáveis por lixiviar principalmente potássio. Sendo 

assim, necessita-se de reposição constante dos elementos lixiviados para que ocorra o 

desenvolvimento de organismos vegetais (CARA, 2012). 

Alguns elementos químicos como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, 

carbono, hidrogênio, oxigênio e enxofre são considerados macronutrientes e, por isso, são 

assimilados em grandes quantidades pelos organismos vegetais. Paralelamente, cloro, boro, 

cobalto, cobre, zinco, ferro e manganês não são ingeridos em grandes quantidades e, por este 

motivo, são chamados de micronutrientes (LAPIDO-LOUREIRO et al, 2008). 

Em geral, esses elementos não são encontrados no solo as concentrações ideais para o 

desenvolvimento ótimo dos organismos vegetais. Sendo assim, para justificar o grande volume 

de produção e exportação do agronegócio brasileiro, é necessário suplementar o solo com os 

macro e microelementos através do uso de fertilizantes químicos ou lançar mão de técnicas 

alternativas, como, por exemplo, a rochagem (VAN STRAATEN, 2002; LAPIDO-LOUREIRO 

et al, 2008; CARA, 2012). Desta forma, o Brasil se coloca no cenário mundial como grande 

consumidor e importador de fertilizantes, principalmente fertilizantes potássicos (DNPM, 

2015). 

O objetivo deste trabalho é apresentar as novas tecnologias de extração de potássio 

visando a utilização em fertilizantes. Dentre as tecnologias apresentadas, também se destacam 

os conceitos e mecanismos envolvidos em uma nova rota biotecnológica de produção de 

fertilizantes potássicos, que ainda está em fase de pesquisa e desenvolvimento no Centro de 

Tecnologia Mineral – CETEM – objetivando a diminuição da importação de potássio. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Fertilizantes são produtos que, quando aplicados ao solo, fornecem os nutrientes 

necessários ao bom desenvolvimento das plantas. Podem ser divididos em: nitrogenados, 

fosfatados, potássicos e mistos. A composição química do fertilizante varia de acordo com a 

origem da matéria prima (LAPIDO-LOUREIRO et al 2003). 

Estima-se que cerca de 95% de todo potássio produzido no mundo é usado para a 

formulação de fertilizantes. As fontes tradicionalmente utilizadas para a formulação de 

fertilizantes são os minerais potássicos, como a silvita (KCl) e a carnalita (KMgCl3.6H2O). 

Embora também esteja presente em grandes quantidades nos feldspatos e em alguns grupos de 

micas, esses não são considerados minerais de minério de potássio devido à grande 

complexidade de extração do elemento (NASCIMENTO et al, 2008).  

Com o intuito de expressar a quantidade de potássio contida no concentrado de minério 

sem considerar a sua composição química, utiliza-se a unidade K2O equivalente, cujas 

conversões são observadas na equação 1 (RODRIGUES et al, 2009): 

 

𝐾𝐶𝑙𝑝𝑢𝑟𝑜  × 0,63117 = 𝐾2𝑂𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒  × 0,83016 = 𝐾  (Equação 1) 

 

A tabela 1 discrimina as maiores reservas minerais de potássio, bem como também 

apresenta a produção de K2O equivalente para estes países. 

 

Tabela 1: Reservas minerais e produção de sais de potássio, expressos em K2O equivalente. Adaptado de DNPM, 

2015. 

Países 
Reservas (103 ton K2O) 

2015(p) 

Produção (e) (103 ton K2O) 

2014(r) 2015(p) % 

Canadá 1.000.000 11.000 11.000 28,4% 

Bielorrússia 750.000 6.290 6.500 16,8% 

Rússia 600.000 7.380 7.400 19,1% 

China 210.000 4.400 4.200 10,8% 

Alemanha 150.000 3.000 3.000 7,7% 

Estados Unidos 120.000 850 770 2,0% 

Brasil (1) 1.200 311 304 0,8% 

Outros 870.000 5.545 5.610 14,5% 

Total 3.701.200 38.776 38.784 100% 
(r) revisado, (e) estimado, (p) preliminar, (1) referente à reserva explotável de Taquari-Vassouras. 
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De acordo com a tabela 1, os países detentores das maiores reservas minerais de 

potássio são o Canadá (27%), a Bielorrússia (20,3%) e a Rússia (16%), seguidos por China 

(5,7%) e Estados Unidos (3,2%) (DNPM, 2015). Embora restritas aos estados do Amazonas e 

Sergipe, aonde se localiza a única mina ativa do país, o Brasil apresenta bom potencial de 

reservas de minério de potássio. Em relação a produção de sais de potássio, o Canadá lidera a 

classificação com 28,4%, seguido por Rússia (19,1%) e Bielorrússia (16,8%). O Brasil (0,8%) 

tem uma parcela pequena na produção de sais de potássio visto que a explotação é realizada 

apenas na única mina ativa no país – a de Taquari-Vassouras. 

Localizada no munícipio de Rosário do Catete no estado de Sergipe, tais depósitos 

foram descobertos pela Petrobrás em 1963 durante os estudos de prospecção de petróleo; na 

época, estimava-se cerca de 509 Mton de silvinita e 12900 Mton de carnalita, com teores de 

aproximadamente 9,7% e 8,3% de K2O, respectivamente (NASCIMENTO et al, 2004). 

Inicialmente a mineração ficou a cargo da extinta Petrobrás Mineração (PETROMISA) e, mais 

tarde em 1991, os direitos minerários foram concedidos a Petrobrás, que arrendou a explotação 

para a antiga Companhia Vale do Rio Doce – CVRD, atual Vale. Desde então, a empresa produz 

fertilizante potássico, na forma de cloreto de potássio (KCl), pelo método de lavra subterrânea 

(NASCIMENTO et al, 2004). 

A capacidade nominal da jazida foi concebida para uma produção de cerca de 

500 mil ton de KCl (300 mil ton de K2O), porém, desde 1998 a mina opera com capacidade 

acima da prevista pelo projeto (DNPM, 2015). Dados recentes apontam que, em 2016, a 

produção ficou em torno de 499 mil ton de KCl (315 mil ton de K2O equivalente), registrando, 

então, um pequeno aumento quando comparado ao ano anterior, cujo beneficiamento gerou 

cerca de 481,3 mil ton de KCl (304 mil ton de K2O). Atualmente, cerca de 48,73 Mton de 

silvinita já foram explotadas do complexo minerário Taquari-Vassouras e estudos determinam 

que a exaustão está prevista para o ano de 2020. (IBGE, 2017; DNPM, 2015). 

Entretanto, é necessário ressaltar que tal quantidade produzida é suficiente para 

abastecer pouco mais de 10% do mercado brasileiro (NASCIMENTO et al., 2008). Em 2015, 

os principais fornecedores foram Canadá (34,0%), Bielorrússia (20,0%), Rússia (17,0%) e 

Alemanha (15%), totalizando cerca de 4,3 Mton de K2O equivalente, correspondendo a 

US$ 2,2x106. Sendo assim, o país se coloca frente a economia internacional como um grande 

importador de fertilizante potássico (DNPM, 2015; CARA et al, 2012) 

Em vista de diminuir a dependência da importação de potássio frente à crescente 

economia do agronegócio, estão sendo desenvolvidas pesquisas sobre fontes alternativas de 

potássio para a formulação de fertilizantes. Dado este cenário, é necessário a pesquisa e 
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desenvolvimento de rotas tecnológicas que produzam potássio solúvel permitindo, assim, a 

redução da importação de cloreto de potássio (CARA et al, 2012).  

 

 

3. ROTAS PARA OBTENÇÃO DE POTÁSSIO FERTILIZANTE 

 

3.1. ROTAS CLÁSSICAS DE OBTENÇÃO DE POTÁSSIO PARA 

FERTILIZANTES 

 

De acordo com Luz e Lins (2008), há três rotas tradicionalmente usadas para a 

explotação e beneficiamento dos minerais de minério de potássio: 

 

 Mineração subterrânea seguida pelo processo de flotação; 

 Mineração por dissolução seguida pelo processo de flotação; 

 Evaporação solar de salmouras seguida de flotação ou outras técnicas. 

 

Atualmente, a maior parte das minas em operação no mundo, como no Canadá, 

Estados Unidos e França, utilizam o processo de flotação para a obtenção de potássio para 

fertilizante (SCHULTZ et al, 2000). No Brasil, a única mina de Taquari-Vassouras também 

produz cloreto de potássio pela técnica de flotação (CHAVES et al, 2010). 

Diversos processos empregam a flotação como técnica de separação de misturas, 

podendo citar a recuperação de corantes em indústrias de papel, tratamento de água e esgoto, e 

separação de minerais como método de beneficiamento mineral, sendo este último o campo de 

maior aplicação (MASSI et al, 2008).  

A técnica de flotação é uma operação unitária cujo objetivo é separar partículas em 

suspensão de uma fase líquida através da injeção de gás, geralmente ar. As bolhas de gás 

interagem com o material particulado, resultando em uma força vertical para cima suficiente 

para levar o conjunto partícula-gás para a superfície (TCHOBANOGLOUS et al, 2003). Massi 

e colaboradores (2008) ressaltam que esta técnica é um processo não espontâneo, visto que a 

operação unitária da flotação é justamente o inverso da sedimentação. 

Para o sucesso da aplicação desta técnica na área de processamento de minérios, é 

necessário o conhecimento da química da superfície da espécie mineral, tais como a 

hidrofobicidade e a hidrofilicidade da partícula. 
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A hidrofobicidade é uma propriedade que mostra a tendência de um mineral apresentar 

maior afinidade pela fase gasosa quando em suspensão. Desta forma, um caráter hidrofóbico 

acentuado resulta em maior repelência por água e maior afinidade por substâncias apolares ou 

lipofílicas, como substâncias graxas ou ar (CHAVES et al, 2010). 

Já a hidrofilicidade é a propriedade que exprime a tendência de um mineral ser 

molhado pela água, indicando, assim, a sua afinidade por água. Desta maneira, um caráter 

hidrofílico acentuado resulta em maior afinidade pela água devido à maior molhabilidade do 

sólido (CHAVES et al, 2010). 

Apesar da maioria dos minerais apresentarem molhabilidade da superfície com água, 

ou seja, de serem hidrofílicos, esta propriedade, entretanto, pode ser convenientemente alterada 

de acordo com o objetivo da separação. Tal modificação ocorre quando substâncias químicas 

são adicionadas ao processo de flotação, como os coletores e os moduladores de coleta. 

Os coletores são substâncias que se adsorvem à superfície mineral, modificando, 

assim, seu caráter e tornando-a hidrofóbica. Para que a mudança de polaridade da superfície 

ocorra, adiciona-se um coletor à suspensão a ser submetida ao processo de flotação de modo 

que a substância recubra seletivamente a superfície mineral. A migração da substância do bulk 

da suspensão até a superfície mineral pode ser explicada por diferentes forças de atração entre 

o coletor e a partícula mineral, podendo ser de natureza eletrostática, por forças de Van der 

Waals ou, ainda, de natureza mais complexa, como a adsorção elétrica e/ou física e/ou química 

(CHAVES et al, 2010). 

Frequentemente, os coletores apresentam uma interação muito enérgica com as 

partículas minerais, tornando, então, sua adição pouco seletiva. A fim de aumentar a 

seletividade dos coletores, são adicionadas substâncias auxiliares antes do processo de flotação. 

Na presença destes compostos, o coletor irá se ligar preferencialmente a uma das espécies 

minerais sem modificar, entretanto, as demais presentes em solução. Quando o efeito do auxiliar 

é de deprimir a ação do coletor nas espécies minerais indesejadas, este reagente auxiliar é 

chamado de depressor. Ao mesmo tempo, quando o coletor não adsorve em nenhuma das 

espécies presentes, pode-se adicionar um outro reagente auxiliar, chamado ativador, que irá 

estimular, seletivamente, a espécie mineral desejada, permitindo, então, a ligação do coletor em 

sua superfície. Seja depressor ou ativador, estas substâncias que modificam a ação dos coletores 

são chamadas de moduladores de coleta (CHAVES et al, 2010). 

Em geral, uma única etapa de flotação não é suficiente para se obter um grau de pureza 

elevado, sendo comum a opção por circuitos de flotação, como mostrado na figura 1 abaixo 

(CHAVES et al, 2010). 
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Figura 1: Um exemplo de circuito de flotação. Adaptado de CHAVES et al, 2010. 

 

Como é possível observar na figura 1, uma primeira flotação (rougher) é realizada com 

a alimentação da polpa, onde se obtém um concentrado (concentrado rougher) e um rejeito 

(rejeito rougher). O concentrado obtido da primeira flotação é enviado para uma segunda 

câmara de flotação denominada cleaner, onde são obtidos o concentrado mineral e um rejeito 

cleaner, ambos com elevado teor de minerais. Por esta razão, o rejeito cleaner é enviado 

novamente para a câmara rougher. Por outro lado, o rejeito rougher é enviado para uma terceira 

câmara de flotação denominada scarvenger, onde são obtidas duas correntes: uma de rejeito 

final muito pobre, e um concentrado que reúne todos os minerais úteis que estavam no rejeito 

rougher, entretanto o teor de minerais nesta corrente é insuficiente para ser considerado como 

produto final da flotação. Sendo assim, a corrente de concentrado scarvenger é reciclada e 

introduzida junto com a alimentação do processo (CHAVES et al, 2010). 

Schultz e colaboradores (2000) listam alguns casos em que se pode optar pelo circuito 

de flotação, a saber: 

 

 Minérios silviníticos, que são misturas de halita (NaCl) com silvita (KCl) em 

diversas proporções; 

 Sais pesados que podem conter além de kieserita (MgSO4.H2O), silvita, halita 

e anidrita (CaSO4); 

 Mistura de sais pesados, compostos por uma mistura de silvinita ou sais 

pesados com carnalita (KCl.MgCl2.6H2O); 
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 Poliminerais salinos, contendo, halita, kieserita, silvita, langbeinita 

(K2SO4.2MgSO4), kainita (4KCl.4MgSO4.11H2O), polihalita 

(K2SO4.MgSO4.CaSO4.2H2O) e argilas. 

 

Para a flotação de minério silvítico, os coletores utilizados são aminas alifáticas 

primárias não ramificadas na forma de acetato ou cloridrato. São coletores catiônicos e 

apresentam mecanismo de adsorção via eletrostático, sendo, assim, adsorvidos e dessorvidos 

facilmente da superfície (CHAVES et al, 2010). Em geral, são utilizadas aminas de cadeias 

carbônicas com diferentes comprimentos para compensar os efeitos causados por flutuação de 

temperatura da polpa (LUZ et al, 2008). As aminas apresentam poder espumante, entretanto, 

tal efeito é muito prejudicial, visto que o controle da espuma se torna difícil, além do efeito 

extremamente nocivo das lamas produzidas pelos rejeitos, resultando em um grande impacto 

ambiental (CHAVES et al, 2010). 

Os moduladores de coleta tipicamente utilizados no processo de flotação de minerais 

potássicos são compostos polares, tais quais óleos vegetais e minerais, alterando a química da 

superfície da silvita e conferindo-lhe maior caráter hidrofóbico. São especialmente 

interessantes, visto que permitem maior recuperação de partículas mais grossas. Também são 

utilizados depressores com o objetivo de minimizar o arraste de material argiloso para a 

espuma. Alguns exemplos industriais são a goma guar, poliacrilamida e o carboximetilcelulose 

(LUZ et al, 2008). 

Durante o processo de flotação de minerais potássicos também são utilizados 

espumantes. Estas substâncias se adsorvem na interface água/ar e tem por objetivo reduzir a 

tensão superficial na interface água/ar, tornando as bolhas mais resistentes, dispersas e estáveis, 

visando a facilitação do recolhimento da espuma de minerais flotados (CHAVES et al, 2010). 

No processo de beneficamento de potássio, os espumantes são responsáveis pela dispersão e 

estabilização das aminas de cadeia longa. Espumantes tipicamente utilizados na indústria são 

álcoois, ésteres e carbinóis (LUZ et al, 2008). 

No Brasil, a única mina ativa de explotação de potássio também produz cloreto de 

potássio pelo processo de flotação. Entretanto, dada a carência de reservas explotáveis em 

território brasileiro das rochas e minerais tradicionalmente utilizados na indústria de 

fertilizantes potássicos, somado a insuficiência da produção interna e grande volume de 

importações, é de extrema importância a realização de estudos intensivos de pesquisa e 

desenvolvimento sobre novas rotas tecnológicas de produção de fertilizantes potássicos.  
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3.2. ROTAS ALTERNATIVAS DE OBTENÇÃO DE POTÁSSIO PARA 

FERTILIZANTES 

 

Rochas ou minerais que apresentem elevado teor de potássio em sua composição 

indicam potencial uso na agricultura. Embora este elemento seja identificado facilmente em 

diversos minerais em território nacional, nem todos podem ser considerados como fontes 

alternativas (LUZ et al, 2008). 

Nesta condição, incluem-se os minerais silicatados insolúveis, onde a estrutura 

tetraédrica do grupo SiO4 encontra-se ligada por cátions metálicos. Sendo assim, para 

disponibilizar potássio, é necessário o rompimento da estrutura cristalina por meios artificiais 

(NASCIMENTO et al, 2004). Dentre os possíveis métodos, são conhecidos os processos 

térmicos, os processos químicos e, também, os processos biológicos. 

 

 

3.2.1. PROCESSOS TÉRMICOS 

 

Os processos térmicos visam à liberação de potássio da matriz mineral utilizando altas 

temperaturas e, geralmente, empregam um agente fundente, com o cloreto de cálcio. 

Dias e colaboradores (2015) desenvolveram estudos a fim de caracterizar a rocha 

potássica de Poços de Caldas (MG), por análises químicas e mineralógicas, de modo a utilizá-

-la, após o tratamento térmico e extração com ácido cítrico, como fertilizante alternativo. Em 

uma primeira etapa do estudo, os autores quantificaram o teor de potássio, que foi de cerca de 

9,2% de K2O. Em um outro momento, os pesquisadores submeteram a rocha ao tratamento 

térmico (600°C, 800°C e 1000°C) e utilizaram ácido cítrico 1 mol/L para extrair o potássio da 

rocha. Entretanto, valores baixos de extração, cerca de 2% de K2O, foram obtidos pelo grupo 

de pesquisa. Isso ocorreu devido a migração dos íons potássicos para estruturas minerais menos 

solúveis, o que explica a baixa extração do elemento em questão. Os autores ressaltam que, 

para maiores recuperações, deve-se romper a forte ligação Al-O e Si-O e, desta forma, o ataque 

ácido seria mais efetivo. Sendo assim, deve-se atentar para a mineralogia da rocha, pois este 

fator determinará se o potássio presente nos minerais será facilmente liberado para a solução. 

Jena e colaboradores (2014) estudaram a recuperação de potássio presente na rocha 

nefelina sienita oriunda do distrito de Koraput na Índia. Para tanto, em um primeiro estudo, 

utilizaram separação magnética e flotação, obtendo recuperação de K2O em torno de 21-27%. 
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Na segunda etapa do estudo, os autores avaliaram a recuperação de potássio através da 

lixiviação ácida com HCl e H2SO4, utilizando, para isto, um planejamento experimental. As 

variáveis do planejamento experimental foram o tempo de moagem da rocha, a concentração 

de ácido, a densidade de polpa, o tempo de contato e a temperatura.  

Como resultado deste planejamento, a recuperação máxima de potássio ficou em 40% 

e, de acordo com a análise estatística feita com o auxílio do software ANOVA, os parâmetros 

que mais influenciaram a recuperação foram a concentração de ácido e o tempo de contato, 

levando, consequentemente, os pesquisadores a aumentarem os valores destas variáveis. A 

recuperação aumentou (60%), o que motivou os pesquisadores a lançarem mão de um terceiro 

método.  

Nessa última etapa, o grupo de pesquisa adicionou à nefelina sienita teores variados 

de cloreto de cálcio e, em seguida, calcinaram a amostra a 900°C, seguido de uma lixiviação 

com água. Como resultado, com a adição de 45% de CaCl2 e com 15 minutos de calcinação da 

amostra, o grupo de pesquisa conseguiu extrair praticamente 100% do potássio da matriz 

mineral, visto que as fases minerais foram convertidas a silvita, que é extremamente solúvel em 

água. Desta forma, os pesquisadores mostraram que a rota térmica pode ser uma solução para 

a produção de fertilizantes potássicos. 

Um estudo de otimização da extração de potássio foi realizado por Yuan e 

colaboradores (2015). O grupo de pesquisa estudou a calcinação de um K-feldspato, oriundo 

da cidade de Baoxing (China) com teor de K2O de 13,25%, com cloreto de cálcio dando enfoque 

às seguintes variáveis: a atmosfera de calcinação, temperatura, tempo, tamanho de partícula e 

razão entre cloreto de cálcio e mineral alimentados ao processo. Como resultado deste estudo, 

o grupo de pesquisa apresenta uma série de recomendações a fim de otimizar o processo de 

extração de potássio, exemplificados por: 

 

 Deve-se minimizar a entrada de vapor d’água no forno de calcinação, pois a 

temperaturas maiores do que 700°C ocorre a hidrólise térmica do cloreto de 

cálcio, o que diminuiria, consequentemente, a extração de potássio; 

 Temperatura do forno: 900°C; 

 Tempo da calcinação: 40 minutos; 

 O tamanho das partículas: 50-75 μm; 

 Razão 1.15:1 (m/m) de cloreto de cálcio/mineral. 
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3.2.2. PROCESSOS QUÍMICOS 

 

Os processos químicos utilizam o ataque químico por ácidos ou bases de forma a 

disponibilizar o potássio presente na matriz mineral para a solução. Também são encontrados 

em alguns trabalhos publicados na literatura a junção dos processos térmicos e químicos. 

Pereira e Ribeiro (2013) verificaram o poder dos ácidos inorgânicos, tais como o ácido 

sulfúrico, fosfórico e nítrico, na liberação de potássio oriundo de feldspatos de resíduos de 

rochas ornamentais de uma serralheria de corte de granito, localizada em Cachoeiro de 

Itapemirim – ES. Como resultado, foi verificado que os ácidos minerais reagem com a estrutura 

do feldspato potássico formando o fertilizante solúvel e dois novos minerais – a caulinita, do 

grupo das argilas e o quartzo, como demonstrado nas reações 1, 2 e 3: 

 

𝐾𝐴𝑙𝑆𝑖3𝑂8 + 𝐻𝑁𝑂3 → 𝑲𝑵𝑶𝟑 + 𝐴𝑙2𝑆𝑖2𝑂5(𝑂𝐻)4 + 𝑆𝑖𝑂2    (Reação 1) 

𝐾𝐴𝑙𝑆𝑖3𝑂8 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝑲𝟐𝑺𝑶𝟒 + 𝐴𝑙2𝑆𝑖2𝑂5(𝑂𝐻)4 + 𝑆𝑖𝑂2    (Reação 2) 

𝐾𝐴𝑙𝑆𝑖3𝑂8 + 𝐻3𝑃𝑂4 → 𝑲𝟑𝑷𝑶𝟒 + 𝐴𝑙2𝑆𝑖2𝑂5(𝑂𝐻)4 + 𝑆𝑖𝑂2    (Reação 3) 

 

Termodinamicamente, o feldspato é considerado um ácido duro, enquanto os íons 

nitrato, sulfato e fosfato, bases duras. De acordo com a teoria de Pearson de dureza e maciez 

dos íons, bases duras tendem a se ligar com ácidos duros, o que demonstra, então, que ocorrerá 

reação do feldspato com os ácidos em estudo (ATKINS et al, 2008). Porém, a cinética da reação 

é um ponto a ser destacado. Devido a constante de acidez do ácido sulfúrico ser mais elevada 

do que a dos demais ácidos utilizados, este reagente foi o que proporcionou a maior extração 

de potássio em menor tempo. Além disso, o ácido sulfúrico é um ácido mais forte do que os 

demais, visto que o número de oxidação do elemento central (+6) é maior do que nos outros 

dois (+5). Desta forma, os autores demonstraram a possibilidade de utilização dos resíduos de 

rochas ornamentais e da rota química como alternativa para a produção de fertilizantes 

potássicos. 

Lima e Souza (2014) avaliaram a cinética de extração de potássio a partir de flogoptito 

utilizando diversas soluções extratoras. As variáveis consideradas no estudo foram a 

granulometria do pó de rocha (abaixo de 250 μm), temperatura (25°C, 35°C e 45°C) e tempo 

de contato (0; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 24 e 48 h). A rocha era oriunda de um garimpo de 

exploração de esmeraldas localizado na Serra da Carnaíba no município de Pindobaçú no estado 

da Bahia, e o teor de óxido de potássio era de aproximadamente 7,4%. A solução extratora 
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utilizada foi a solução Merlich-1, cuja composição é de 0,05 mol HCL/L + 0,0125 mol 

H2SO4/L. Como resultado, o ensaio nas condições de 35°C, -90+63 μm e 48h apresentou a 

maior quantidade solubilizada de potássio, com cerca de 900 mg/kg, indicando, assim, que o 

ataque químico acompanhado do aumento da temperatura influencia diretamente a cinética de 

liberação de potássio para o meio de cultura. Desta forma, o ataque ácido aliado à temperatura 

também constitui como rota alternativa para a produção de potássio fertilizante. 

Santos e colaboradores (2015) realizaram um estudo completo sobre solubilização de 

potássio ao avaliar os efeitos do tratamento termoquímico na rocha verdete, visando o 

aproveitamento como fertilizante solúvel. Esta rocha é um alumino silicato proveniente da Serra 

da Saudade em Minas gerais, tem o glauconito como principal mineral; apresenta teor de K2O 

em torno de 7-14%. 

Na primeira etapa do estudo, os pesquisadores submeteram, durante 45 minutos, as 

amostras de verdete à calcinação. Para este estudo, foram utilizados sete agentes fundentes 

(CaCl2.2H2O, CaCO3, CaSO4, Ca3(PO4)2, NaCl, Na2CO3 e LiCl) administrados em duas 

diferentes proporções entre rocha:agente (10:1 e 10:2,5) e em três temperaturas de forno (300, 

700 e 1100°C). O grupo controle foi a rocha sem adição do agente fundente. Como resultado, 

a técnica não foi eficiente para as rochas do grupo controle, pois a solubilização não foi maior 

do que 2%. Entretanto, quando administrados, a 700°C e 1000°C e nas duas proporções 

estudadas, os agentes cloreto de lítio e cloreto de cálcio se mostraram extremamente eficientes 

ao solubilizar todo o potássio contido na matriz mineral. Desta forma, o grupo de pesquisa 

comprova a eficiência e viabilidade técnica do tratamento térmico da rocha visando o 

aproveitamento como fertilizante alternativo na agricultura. 

Em um segundo momento, Santos e colaboradores (2015) estudaram a solubilização 

de potássio a partir do verdete utilizando duas rotas químicas distintas. A primeira foi a rota 

ácida, na qual se usou quatro diferentes ácidos inorgânicos (HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4). A 

segunda foi a rota alcalina, onde se utilizou somente a base inorgânica NaOH. Em ambas as 

condições, duas concentrações (1 mol.L-1 e 4 mol.L-1), três temperaturas (25,8; 150 e 225°C) e 

dois tempos de reação (30 e 120 min) foram adotados nos ensaios de solubilização. O grupo 

controle deste experimento foi a rocha com água destilada nas mesmas temperaturas e tempos 

de reação. Como resultado, a solução de hidróxido de sódio a 4 mol.L-1, 150°C e 120 min se 

mostrou a mais eficiente na solubilização de potássio a partir de verdete com 60% do potássio 

extraído da matriz mineral, devido ao ataque nucleofílico dos grupos OH- na estrutura do 

alumino silicato. Este ataque possibilitou a desestabilização da fase mineral e permitiu, assim, 

que ocorresse maior liberação de potássio da estrutura mineral quando comparados aos ácidos 
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inorgânicos. Desta maneira, o grupo de pesquisa provou que a rota alcalina também é possível 

de ser utilizada no tratamento químico da rocha para fins de agricultura. 

Por fim, Shekar e colaboradores (2017) realizam um estudo de recuperação de potássio 

sob condições suaves através da quebra da matriz mineral seguido de lixiviação ácida. A rocha 

utilizada foi um arenito glauconítico de Guneri, distrito de Kuchchh, Gurujat (Índia), com teor 

de 3,93% de K2O. Antes de iniciarem os estudos de solubilização, o grupo de pesquisa fez a 

caracterização mineralógica e química da amostra, revelando que em granulometrias abaixo de 

425 μm o teor de K2O era maior (em torno de 5,5%). Em seguida, foi realizado um 

beneficiamento físico da amostra por meio da triagem, sendo a fração enriquecida foi submetida 

aos ensaios de solubilização. 

Em uma primeira etapa, os ensaios de lixiviação com água a 80°C e 2h das frações 

enriquecidas não se mostraram eficientes, visto que a solubilização foi menor do que 1,5%, 

indicando, assim, que o potássio presente no glauconito não é solúvel em água. Em seguida, os 

pesquisadores submeteram a amostra ao tratamento ácido com HCl, em concentrações variando 

de 10% a 30%, e temperatura variando entre 30°C e 80°C, mantendo-se a densidade de polpa 

em 10% e tempo de contato em 2h. Neste caso, com aumento da temperatura cresceu a 

quantidade de potássio solubilizado, porém em baixa extensão, indo de 5,04% para 13,89% 

com concentração de HCl a 30% e 80°C. A baixa extensão da solubilização foi explicada pela 

estrutura complexa do mineral glauconito e, desta forma, um pré tratamento, como separação 

magnética ou flotação, do pó de rocha seria necessário para se obter maiores percentuais de 

extração. 

Em uma segunda etapa, os pesquisadores estudaram o efeito da calcinação do pó de 

rocha com e sem a adição de coque (2,5 – 15% p/p). A temperatura de calcinação variou entre 

200°C e 800°C e o tempo de calcinação foi de 2h. Após este pré-tratamento, as amostras foram 

lixiviadas com ácido clorídrico a 30% v/v e por 2h de tempo de contato. Como resultado, os 

pesquisadores obtiveram 98,77% de recuperação de potássio da matriz mineral nos seguintes 

parâmetros estudados: 

 Adição de 10% p/p de coque; 

 Tempo da calcinação: duas horas; 

 Temperatura de calcinação: 700°C; 

 Concentração de HCl: 30% v/v; 

 Tempo de lixiviação: duas horas; 

 Temperatura de lixiviação: 80°C. 
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Sendo assim, o grupo de pesquisa propôs uma rota tecnológica de produção de 

fertilizante potássico e publicou o fluxograma, reproduzido na figura 2 abaixo. 

 

 

Figura 2: Proposta de rota tecnológica alternativa para a produção de fertilizante potássico. Adaptado de: SHEKAR 

et al, 2017. 

Portanto, diversos processos alternativos para a produção de fertilizantes potássicos 

têm sido estudados. Seja pelo processo térmico, químico ou termoquímico, todos apresentaram 

elevados teores de potássio extraídos da matriz mineral, o que comprova a viabilidade técnica 

das rotas tecnológicas propostas. Entretanto, estudos complementares de viabilidade econômica 

destes empreendimentos em grande escala devem ser realizados de modo a consolidar as rotas 

alternativas pesquisadas dado o alto custo de processamento mineral (LUZ et al, 2008). 

 

 

3.2.3. ROCHAGEM 

 

Em contrapartida, uma alternativa já utilizada na agricultura e de baixo custo para o 

produtor agrícola é a técnica da rochagem (LAPIDO-LOUREIRO et al, 2008). As rochas ou 

minerais que apresentam potencial de uso na agricultura visando o aumento da produtividade 
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do plantio são denominados agrominerais. Estes são materiais geológicos, processados ou não, 

de ocorrência natural podendo ser responsáveis pelo fornecimento de nitrogênio, fósforo, 

potássio e outros micronutrientes para a planta (VAN STRAATEN, 2002).  

Uma técnica simples utilizada para disponibilizar os elementos contidos na matriz 

mineral para o solo é denominada rochagem, que consiste na trituração e moagem da rocha com 

posterior aplicação no solo. O objetivo é recompor o perfil de nutrientes em solos 

empobrecidos, seja pela lixiviação natural e/ou desgaste devido ao uso intensivo, visando a 

restituição da fertilidade do solo (VAN STRAATEN, 2002; LAPIDO-LOUREIRO et al, 2008). 

Além disso, Melamed e colaboradores (2006) verificaram que a rochagem é capaz de atuar na 

correção da acidez do solo.  

Atualmente, no Brasil a rochagem é regulamentada pela Instrução Normativa n°5 do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), de 10 de março de 2016, cuja 

publicação no diário oficial encontra-se em anexo. 

Em relação aos solos de clima temperado, a utilização da técnica da rochagem 

apresenta vantagens quando aplicada em solos de clima tropical, como os solos brasileiros. 

Solos tropicais são submetidos constantemente a intensos processos naturais de lixiviação, o 

que os tornam pobres em termos nutricionais e, consequentemente, reduzida fertilidade. Com a 

aplicação do pó de rocha ao solo, lentamente estes cátions perdidos poderão ser repostos pela 

dissolução do material mineral. A cinética do processo é acelerada devido à temperatura e 

umidade mais elevadas do que nos climas temperados (VAN STRAATEN, 2006). 

Pode-se citar como minerais com potencial de uso como agrominerais as vermiculitas, 

as perlitas, zeólitas, nefelina sienito, feldspato potássico, glauconito, dolomita e a apatita. Ao 

contrário dos fertilizantes químicos comerciais, estas rochas apresentam a capacidade de 

disponibilizar lenta e gradualmente os elementos contidos na matriz mineral para o solo. Os 

materiais que apresentam tal propriedade são geralmente classificados como fertilizantes de 

liberação lenta (VAN STRAATEN, 2002).  

Neste sentido, as rochas silicáticas tendem a ser excelentes agrominerais, visto que, 

além da disponibilização lenta e gradual dos macros e micronutrientes, também atuam na 

correção de acidez do solo bem como apresentam baixo impacto ambiental, são facilmente 

obtidas devido à grande ocorrência na crosta terrestre, e consequentemente, reduzem os custos 

de produção agrícola. Por outro lado, deve-se realizar um estudo mineralógico da rocha 

silicática de modo a caracterizá-la em termos de óxidos para uma correta aplicação no solo. 

Geralmente, as rochas silicáticas contêm altos teores de elementos não essenciais, 

aumentando, assim, a energia gasta nas etapas de moagem bem como elevando a quantidade de 
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pó de rocha a ser aplicada no solo, tornando o processo oneroso e inviável (VAN STRAATEN, 

2006; LAPIDO-LOUREIRO et al, 2008; LUZ et al, 2008).  

Segundo a Instrução Normativa n°5, do MAPA, alguns critérios de caraterização 

física, química e mineralógica devem ser atendidos para que um material possa ser utilizado e 

comercializado como agente remineralizador de solo. Nesta instrução, também se observa 

especificações dos limites de tolerância para mais e para menos. Ressaltam-se alguns critérios 

como: 

 

 Soma das bases (CaO, MgO, K2O): igual ou superior a 9%; 

 Teor de K2O: igual ou superior a 1%; 

 Teor de fósforo: igual ou superior a 1%; 

 Teor de SiO2 livre: menor do que 25%; 

 Teor de arsênio: menor que 15 ppm; 

 Teor de cádmio: menor que 10 ppm; 

 Teor de mercúrio: menor que 0,1 ppm; 

 Teor de chumbo: menor que 200 ppm. 

 

O potássio é um elemento facilmente lixiviado do solo, especialmente em áreas de 

clima tropical, bem como em solos que apresentam elevada acidez (VELDE, 2008). A figura 3 

representa o ciclo do potássio e da sílica no solo. 

 

Figura 3: Representação do ciclo do potássio e do silício no solo. Adaptado de VELDE (2008). 
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Quando o elemento químico está fracamente ligado à estrutura mineral, rapidamente 

o potássio é trocado por outro cátion, e, assim, passa a estar disponível para ser assimilado pelas 

plantas (McGRATH et al, 2014) na zona de raízes profundas. Por sua vez, o potássio é restituído 

ao solo pela deposição de matéria orgânica vegetal, como caules e folhas, sobre o solo, 

completando, assim, o ciclo do elemento no ambiente (VELDE, 2008).  

Devido ao alto teor de K2O e ocorrência abundante em território nacional, os feldspatos 

alcalinos e as micas, como o glauconito, a vermiculita e a biotita, são exemplos de minerais 

brasileiros com potencial de uso na agricultura (LAPIDO-LOUREIRO et al, 2008; LUZ et al, 

2008). Alguns autores, no Brasil e no mundo, estão empenhados em estudar estas fontes 

alternativas de modo a consolidar e viabilizar o uso da tecnologia da rochagem em maior escala 

na agricultura. 

Resende e colaboradores (2006) realizou um estudo em casa de vegetação por 36 dias 

para avaliar a eficiência de três rochas como fonte de potássio para uma plantação de milho em 

um solo com características semelhantes às do cerrado brasileiro. Os experimentos foram 

realizados em casa de vegetação com a utilização de vasos com capacidade de 3 dm³. As rochas 

utilizadas foram a brecha alcalina (2,03% de K2O), a biotita xisto (4,95% de K2O) e a 

ultramáfica alcalina (3,01% de K2O), aplicadas em granulometria menor do que 0,3 mm. As 

proporções das rochas no solo foram 50, 100 e 150 mg K/kg de solo. Como referência, também 

se aplicou cloreto de potássio no solo como base para a comparação com as rochas através da 

eficiência relativa (ER), expressa pela seguinte equação: 

 

𝐸𝑅 =
𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐾 𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎 𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑌 𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑠𝑒 𝑋

𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡á𝑠𝑠𝑖𝑜 𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐾𝐶𝑙
× 100% 

 

Desta forma, a eficiência relativa mostra o quanto a rocha Y aplicada na dose X se 

aproxima da fonte tradicional de potássio (KCl). No mesmo estudo, os pesquisadores 

verificaram a quantidade de potássio que estava disponível no solo pela aplicação das rochas 

ou do fertilizante. 

A quantificação de potássio no solo revelou que o teor liberado pelas três rochas foi 

muito inferior ao do fertilizante, sendo considerado pelo grupo de pesquisa, como um indicativo 

do potencial de uso destas fontes alternativas como fertilizantes. 

Em relação à eficiência relativa das fontes alternativas, as rochas biotita xisto e 

ultramáfica alcalina, seja na aplicação de 100 ou 150 mg K/kg de solo, foram as que 

apresentaram melhores resultados com as eficiências relativas apresentadas na tabela 2. Os 
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autores explicam que a rocha ultramáfica alcalina tem uma composição multielementar, e por 

esta característica, houve a liberação de macro e micronutrientes para a planta possibilitando o 

melhor desenvolvimento do cultivo de milho. Além disso, esta rocha também foi capaz de 

corrigir a acidez e, ainda, apresentou efeito condicionador do solo, representando, então, 

potencial de utilização na agricultura. 

 

Tabela 2: Eficiência relativa das fontes alternativas. Adaptado de RESENDE et al, 2006 

Fonte de Potássio 
Dosagem 

(mg de K/kg de solo) 
Eficiência Relativa (%) 

KCl 

50 

100 

150 

100 

100 

100 

Brecha Alcalina 

50 

100 

150 

56 

58 

62 

Biotita Xisto 

50 

100 

150 

61 

56 

72 

Ultramáfica Alcalina 

50 

100 

150 

78 

94 

104 

 

Os autores ressaltam que os dados de eficiência relativa devem ser interpretados com 

cuidado, pois a disponibilização ocorreu sob condições controladas (casa de vegetação) e 

somente fornecem bons indicativos de potenciais aplicações para a cultura de milho no cerrado. 

Também sugerem que estudos de longo prazo bem como considerações econômicas como 

transporte, exploração, moagem e retorno financeiro, devem ser realizados de modo a 

consolidar o uso destas fontes alternativas para utilização na agricultura. 

Franzosi e colaboradores (2014) avaliaram a possibilidade de uso de um glauconito 

arenoso como fertilizante alternativo. A rocha estudada foi um glauconito da região da 

Patagônia Argentina e o teor de K2O era de 2,5%. A rocha foi moída e peneirada para obter as 

frações de 600-250 μm (GL250) e 250-150 μm (GL150); estas frações foram beneficiadas por 

separação magnética gerando duas frações concentradas: GL250c e GL150c. O resultado da 

análise química revelou que as frações enriquecidas pela separação magnética continham teor 

de K2O cerca de 27-60% maior do que nas amostras do bulk, indicando, assim, que o 

beneficiamento por separação magnética aumenta o teor de K2O devido à propriedade 

paramagnética do glauconito. Posteriormente, estas frações enriquecidas foram utilizadas nos 

ensaios de lixiviação bem como de área superficial e de efetividade agronômica. 

Para os ensaios de lixiviação, os autores avaliaram a distribuição granulométrica das 

partículas beneficiadas após serem submetidas a lixiviação com água por 5, 13, 21, 37 e 54 dias. 
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Nesta mesma etapa, também foram quantificadas as concentrações de potássio e ferro presentes 

no sobrenadante e liberados pela matriz mineral. Os resultados mostram que ocorreu lixiviação 

da partícula mineral, indicando que a granulometria de GL250c, com 13 dias, diminuiu o 

porcentual em massa (cerca de 70%) e não sofreu alteração significativa nos pontos 

subsequentes. Ao mesmo tempo, novas frações mais finas surgiram em decorrência da 

lixiviação da partícula mineral, como por exemplo 250-150 μm, 125-90 μm e <90 μm. A mesma 

tendência foi observada para a fração GL150c. Em relação a quantificação de potássio, as 

frações de GL250c apresentaram valores maiores nos primeiros 15 dias, porém não houve 

aumento significativo depois deste período. Em contraste, as frações GL125c apresentaram 

aumento constante na liberação de potássio até o final dos ensaios. Os autores correlacionam 

este fato com o maior teor de potássio após o beneficiamento em GL125c e ao estudo das áreas 

superficiais. 

Após os ensaios de lixiviação, foram realizadas as medições de áreas superficiais e dos 

microporos das partículas minerais. Nas frações GL250c o aumento na área superficial pela 

lixiviação foi de 16%, enquanto na outra fração foi de 27%. Entretanto, o porcentual de 

microporos nas duas frações diminuiu, o que indicou que estes espaços foram atacados 

primeiramente pela ação da água resultando na diminuição do diâmetro do poro. Outros autores 

relatam também o mesmo fenômeno devido ao ataque de ácidos sobre a partícula mineral de 

glauconito (apud LOVELAND, 1981; SRASRA & TRABELSI-AYEDI, 2000; HASSAN & 

EL-SHALL, 2004). 

Para os ensaios de eficiência agronômica, as duas granulometrias beneficiadas foram 

testadas e comparadas com o cloreto de potássio. Os ensaios consistiram na semeadura de 

espécies distintas de gramas em 7 kg de solo ácido. O grupo controle do ensaio foi a semeadura 

em solo que não continha potássio em sua composição. Todos os ensaios partiram com a mesma 

quantidade de K2O e o tempo total de ensaio foi de 75 dias, com análises realizadas nos tempos 

15, 30, 45, 60 e 75 dias. Os autores descobriram que a eficiência agronômica de ambas as 

frações foi semelhante entre si durante todo o ensaio. Embora a fertilização com cloreto de 

potássio tenha sido maior durante 45 dias, a suplementação do solo com as frações GL250c e 

GL125c apresentam, no final do ensaio, 10% e 4% de aumento em relação ao fertilizante 

tradicional, respectivamente. Este foi um indicativo que a disponibilização dos elementos da 

matriz mineral para o solo foi lenta e gradual e, portanto, esta rocha apresenta potencial para 

utilização como fonte alternativa de fertilizante via rochagem. 

Ramos e colaboradores (2017) avaliaram a viabilidade técnica de aplicação, na 

agricultura, de uma rocha ácida vulcânica oriunda de uma indústria de corte localizada em Nova 
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Prata, Rio Grande do Sul (Brasil). A análise química revelou que a composição da rocha era 

multielementar com baixo teor de metais tóxicos, com destaque para o teor de potássio (K2O) 

de 1,6%. 

Os ensaios de lixiviação consistiram na tentativa de reprodução de um ambiente 

rizosférico durante a assimilação de nutrientes pelas raízes das plantas. Para tanto, foram 

utilizadas seis soluções extratoras ácidas diferentes (tabela 3) com grupo controle sendo a 

extração realizada em água pura. As granulometrias testadas foram <90 μm e <38 μm.  

Como resultado, o grupo controle não apresentou uma liberação significativa dos 

elementos da matriz mineral; o que é um bom indicativo pois a solubilidade das rochas em água 

é limitada e, assim, as perdas por lixiviação e imobilização se tornam menores. Entretanto, 

quando em solução ácida, os resultados indicaram que as maiores concentrações obtidas foram 

na solução extratora 6 (solução 1% ácido oxálico) e na granulometria mais fina. Os autores 

ressaltam as grandes quantidades liberadas de potássio e, principalmente, fósforo, cuja extração 

recuperou mais de 90% do elemento contido na matriz mineral. Além disso, observou-se que, 

devido a composição multielementar da rocha, diversos micronutrientes foram liberados para 

solução, indicando, então, que o objeto de estudo pode ser aplicado como fonte alternativa de 

fertilizante. 

Said e colaboradores (2018) estudaram a ativação mecanoquímica da rocha flogopita 

submetida a moagem de alta energia em afim de transformá-la em fertilizante de liberação lenta. 

A rocha estudada foi um flogopito oriundo da província de Bazhou, Xinjiang (China) e o teor 

de K2O era de 10,60%. Para obtenção do pó de rocha, utilizou-se um moinho de bolas cujo 

tempo de moagem foi fixado em 120 minutos e rotação variável, e a granulometria obtida com 

esta metodologia foi <150 μm. Em seguida, os ensaios de solubilização de potássio foram 

realizados em solução 2% de ácido cítrico e água destilada, com densidade de polpa de 0,05% 

(p/v), tempo de contato de 120 minutos, temperatura ambiente e agitação de 500 rpm. Após o 

término do tempo, a suspensão foi centrifugada e quantificou-se o potássio no sobrenadante. A 

tabela 4 apresenta um resumo das variáveis estudadas neste artigo. 
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Tabela 3: Experimentos de lixiviação ácida. Adaptado de RAMOS et al, 2017. 
 

Extrator Solução 
Concentração 

(mol/L) 

Densidade de Polpa 

(%) 

Tempo 

(min) 

Agitação 

(rpm) 

[K+] 

(mg/kg) 

[P] 

(mg/kg) 

<90 μm <38 μm <90 μm <38 μm 

1 Água Milli-Q - 10 1440 60 <1 <1 <1 <1 

2 Ácido Cítrico 0,02 1 30 40 256 385 318 343 

3 Ácido Cítrico 0,02 5 1440 40 185 217 312 342 

4 Ácido Cítrico 0,01 10 1440 300 169 186 227 260 

5 Ácido Oxálico 0,05 10 1440 300 132 139 254 256 

6 Ácido Oxálico 0,05 5 1440 300 476 537 559 661 

7 
Ácidos Orgânicos 

Rizosféricos (1) 
Várias 25 360 40 153 170 235 256 

 

(1) 43% ácido acético, 31% ácido cítrico, 21% ácido lático e 5% ácido oxálico. 
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Tabela 4: Resultados obtidos por SAID et al, 2018. 

Condição 

Rotação – Moinho de 

bolas 

(rpm) 

% Extração K 

Água Destilada 2% Ácido Cítrico 

1 0 ~2,5% ~2,5%% 

2 200 ~5% ~30% 

3 300 ~30% ~70% 

4 400 ~5% ~80% 

5 500 ~3% 100% 

6 600 ~2,5% 100% 

 

Nos ensaios realizados com água destilada (grupo controle), a solubilização de 

potássio em função da rotação do moinho de bolas foi muito inferior quando comparada à 

solução de ácido cítrico. Isso demonstra a baixa solubilidade da flogopita em água, o que é uma 

característica desejável quando se almeja o estudo de fontes alternativas de fertilizantes visando 

utilização na agricultura via rochagem. Sendo assim, os autores postularam que esta flogopita 

pode ser usada como fertilizante de liberação lenta. O grupo de pesquisa ressalta, ainda, que a 

solução 2% de ácido cítrico é amplamente aceita como a reprodução do ambiente rizosférico 

das plantas. Desta forma, a possibilidade de microrganismos nesta região aumentará, de forma 

significativa, a quantidade de potássio assimilado pela planta. 

Portanto, diversos trabalhos existentes na literatura refletem o esforço dos mais 

variados grupos de pesquisa no mundo acerca do estudo de fontes alternativas de nutrientes 

para a agricultura com potencial de aplicação via rochagem. Com a crescente tendência de 

busca por alternativas sustentáveis e preservação do meio ambiente, a rochagem encontra um 

espaço grande para ser desenvolvida e aplicada em situações práticas, especialmente na 

agricultura orgânica, a qual é vedada o uso do fertilizante tradicional. 

Entretanto, para o uso da rochagem, os estudos agronômicos devem ser bem 

fundamentados para que seja provado o efeito positivo da aplicação do pó de rocha. Além disso, 

devem ser considerados aspectos logísticos e econômicos. Fatores como localização do 

depósito mineral, extração, gasto energético com a moagem, transporte, armazenagem, mão de 

obra, entre outros poderão impactar significativamente no preço final da mercadoria. Além 

disso, para o agronegócio a rochagem têm pouco espaço, visto que a quantidade de rocha 

aplicada ao solo seria imensa, o que não justifica a utilização da tecnologia (LAPIDO-

LOUREIRO et al, 2008). 

Tais dificuldades podem ser contornadas com o desenvolvimento de uma nova 

tecnologia. Diversos autores (VAN STRAATEN, 2002; VAN STRAATEN, 2006; LUZ e 
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LINS, 2008; RAMOS et al, 2017; SAID et al, 2018) citam a existência de microrganismos que 

colonizam as raízes das plantas e são capazes de acelerar a taxa de absorção de potássio devido 

a solubilização da partícula mineral pela produção de substâncias oriundas do metabolismo 

microbiano. 

Posto isto, uma nova linha de pesquisa foi proposta para iniciar os estudos sobre a 

solubilização biológica de potássio (CARA et al, 2012; LUZ et al, 2008; DALCIN, 2008; 

UROZ et al, 2009). 

 

 

4. BIOSSOLUBILIZAÇÃO: A SOLUBILIZAÇÃO BIOLÓGICA DE 

AGROMINERAIS 

 

 

4.1. CONCEITO 

 

Sobral e colaboradores (2010) utilizam a seguinte definição para a solubilização 

biológica dos elementos minerais: 

 

“A dissolução dos minerais a partir de substratos inorgânicos pela ação de 

microrganismos é denominada de biolixivação. Em geral, os processos 

biohidrometalúrgicos podem ser usados como tecnologia para a solubilização de 

metais, pela participação direta ou indireta de microrganismos, a partir da matriz 

mineral”. 
 

A solubilização biológica é um processo natural que ocorre no solo devido a 

colonização da superfície mineral por microrganismos. Neste microambiente, os 

microrganismos promovem a dissolução da matriz mineral, disponibilizando os elementos 

químicos retidos da estrutura para serem absorvidos por outros organismos, como, por exemplo, 

plantas (UROZ et al, 2009). 

 

 

4.2. COLONIZAÇÃO  

 

Na figura 4 é possível observar a complexidade da microbiota que se desenvolve em 

torno do ambiente rizosférico. 



36 

 

 

Figura 4: Esquematização da interação entre a biota, os minerais e a matéria orgânica. Adaptado de VELDE et al, 

2008. 

 

Dois principais motivos explicam o porquê da colonização das superfícies minerais 

por diversos grupos de microrganismos: fatores ambientais e geoquímicos. 

 

4.2.1. FATORES AMBIENTAIS 

 

Os fatores ambientais que explicam a colonização de superfícies rochosas por 

microrganismos são aqueles cujas características não dependem da composição química da 

rocha colonizada. Dentre estes, pode-se citar: temperatura, pH, concentração de nutrientes, 

oxigênio disponível, luz e outros. 

Berg e colaboradores (2009) revisaram os motivos que levam à colonização da 

rizosfera por determinados microrganismos. Os autores afirmam que a função e a estrutura da 

microbiota rizosférica é modelada pelo tipo de solo e da espécie da planta. A aderência da 

população microbiana ocorre devido ao comportamento frente à liberação de substâncias 

(exsudatos) através da raiz do vegetal. Estas substâncias variam entre as diferentes espécies de 

plantas e são as principais responsáveis por exercer a seleção dos microrganismos que habitam 

as vizinhanças da raiz vegetal. Também correlacionam a colonização da rizosfera à morfologia 

da raiz do vegetal. 
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Lepleux e colaboradores (2013) estudaram os impactos, a curto prazo, da 

suplementação de minerais ao solo, destacando as modificações ocorridas ao longo do tempo 

na taxonomia e na estrutura funcional das comunidades bacterianas. Para tanto, realizaram a 

suplementação com dolomita [CaMg(CO3)2] das plantações de carvalho (Quercus petrae) na 

floresta de Breuil-Chenue (França), que possui solos ácidos e deficientes em cálcio e magnésio, 

tendo a não adição de dolomita como grupo controle. Após três anos, foram isoladas bactérias 

do bulk do solo e da rizosfera das amostras suplementadas ou não, afim de se avaliar o potencial 

de biossolubilização de fósforo. Como resultado, as bactérias do bulk intacto apresentaram 

maior potencial de solubilização do fósforo quando comparadas àquelas isoladas do bulk 

suplementado. Já em relação a rizosfera, não houve diferença significativa entre as amostras 

suplementadas ou não. Desta maneira, os pesquisadores concluíram que a disponibilidade de 

cátions no solo afetou a diversidade microbiana edáfica, porém não afetou de forma 

significativa àquelas encontradas na rizosfera. Sendo assim, a pressão da seleção natural 

exercida pelas raízes foi maior quando comparado a suplementações que o solo recebeu, 

confirmando a teoria de Berg e colaboradores (2009). 

Lauber e colaboradores (2008) simularam diferentes tipos de manejo do solo com o 

objetivo de elucidar como as comunidades bacterianas e fúngicas respondem a essas técnicas 

agronômicas e, mais especificamente, como essa resposta está correlacionada com as 

propriedades edáficas. Como resultado, os pesquisadores concluíram que o pH e a 

disponibilidade de nutrientes são os principais fatores que podem afetar a composição das 

comunidades de bactérias e fungos do solo, respectivamente. Assim, pode-se citar que estes 

dois fatores ambientais também contribuem para a colonização dos microrganismos. 

O crescimento e desenvolvimento de comunidades microbianas também podem ser 

observados em outros ambientes, como, por exemplo, superfícies minerais expostas às 

condições atmosféricas. Chan e colaboradores (2012) citam que a colonização de superfícies 

minerais decorre da formação de películas de biofilmes que pode ser observada por uma simples 

inspeção visual, conforme mostra a figura 5. Segundo os autores, o sucesso desta estratégia de 

colonização reside no fato do biofilme ser resistente às adversidades ambientais, como a 

incidência de intensa radiação UV, amplitude térmica e, principalmente, ambientes com baixa 

umidade. 
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Figura 5: Colonização de uma superfície rochosa. Fonte: Acervo do autor. 

 

Portanto, diversos fatores ambientais contribuem para a existência de microrganismos 

nas superfícies minerais.  

 

4.2.2. FATORES GEOQUÍMICOS 

 

Os fatores geoquímicos que influenciam na colonização de superfícies minerais por 

microrganismos são aqueles cujas características apresentam influência da composição química 

da rocha. 

Uroz e colaboradores (2015) publicaram um artigo de revisão no qual listam as causas 

de colonização das superfícies rochosas. O grupo de pesquisa atribuiu este fenômeno à uma 

proteção contra as severas condições ambientais, sendo os poros e fendas rochosas os principais 

locais onde os microrganismos encontram-se aderidos à superfície. 
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Ressaltam, ainda, que as frações minerais menores podem apresentar maior 

diversidade microbiana devido ao movimento quimiotático dos microrganismos visando a 

consolidação do biofilme, que é uma estrutura mais resistente às adversidades ambientais. 

O grupo de pesquisa relata, ainda, que as taxas de dissolução e a composição química 

da rocha são importantes forças motrizes para o desenvolvimento de comunidades microbianas. 

Isto porque, em diversos casos, os elementos químicos presentes na matriz mineral agem como 

aceptores finais de elétrons do metabolismo dos microrganismos. Ao estudarem o intemperismo 

de rochas oriundas de um deserto de gelo, Borin e colaboradores (2010) relacionaram a 

colonização, dissolução e intemperismo das rochas como causas para aumento de fertilidade do 

solo, conforme mostra a figura 6. 

 

 

Figura 6: Relação entre colonização, dissolução da rocha e aumento da fertilidade. 

Adaptado de BORIN et al, 2010. 

 

Na figura 6a, com descongelamento do solo facilita-se a colonização de superfícies 

minerais, como por exemplo a pirita (FeS), por microrganismos oxidantes de enxofre 

(Acidithiobacillus sp). A oxidação deste mineral produz a jarosita, que é um mineral de sulfato 
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de ferro e potássio hidratado (K2Fe6(OH)12(SO4)4). Ao mesmo tempo, bactérias fixadoras de 

carbono e nitrogênio sequestram estes elementos da atmosfera e fixam-nos no solo.  

Conforme se observa na figura 6b, o mineral continua sendo lixiviado e crescentes 

quantidades de elementos químicos são depositadas no solo, como K, Mg, Mn e outros. Este 

fenômeno permite o aumento da capacidade de troca catiônica (CEC) bem como aumenta a 

capacidade de retenção de água (WHC), parâmetros que, quando aumentados, revelam que o 

solo está sendo fertilizado. Ao mesmo tempo, o pH do solo diminui devido a produção de ácido 

sulfúrico pela oxidação do enxofre da pirita via metabolismo, o que permite a solubilização dos 

nutrientes retirados da matriz mineral e depositados no solo. 

Por fim, na figura 6c observa-se que o processo continua durante um longo período de 

tempo, permitindo o aumento da fertilidade do solo, acarretando, assim, o surgimento de 

organismos superiores no local, como, por exemplo, plantas. 

Desta maneira, os minerais podem ser considerados como interfaces físico-químicas 

que disponibilizam nutrientes contidos na matriz mineral para a nutrição microbiana, como, por 

exemplo, ferro, manganês, magnésio, cálcio, sódio, potássio, fósforo dentre outros. Somado a 

isto, os poros e fendas também podem acumular matéria orgânica, o que também contribui para 

o desenvolvimento de uma comunidade microbiana (UROZ et al, 2015). 

Um dos mecanismos de colonização das superfícies rochosas foi proposto por Yee e 

colaboradores (2000). Neste estudo, o grupo de pesquisa investigou a adsorção de Bacillus 

subtilis nas superfícies de coríndon (Al2O3) e quartzo (SiO4) estudando as variáveis tempo, pH, 

força iônica e razão mássica microrganismo/rocha. Como resultado, o grupo constatou que a 

adesão do microrganismo ao coríndon era maior do que ao quartzo, bem como o processo de 

adsorção era reversível e o equilíbrio era atingido em cerca de uma hora. Foi observado, ainda 

que, para uma maior quantidade de microrganismo aderido à superfície, menor deveria ser o 

pH e a força iônica e maior deveria ser a razão microrganismo/mineral. A partir dos dados, 

postulou-se, então, que interações eletrostáticas e hidrofóbicas eram as causas da adesão 

microbiana à rocha devido às naturezas químicas das superfícies mineral e bacteriana. 

Logo, tanto os fatores ambientais quanto os geoquímicos são critérios importantes que 

regem a colonização das superfícies rochosas por microrganismos e explicam o porquê 

encontrar determinados microrganismos em rochas. Porém, na prática é impossível dissociar os 

dois fatores, pois ambos constituem forças motrizes para a colonização das rochas. 
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Desta forma, um grupo de pesquisa definiu o conceito de mineralosfera. Nesta região, 

ocorrem os fenômenos da solubilização biológica. 

 

“Uma interface [...] que abrange as rochas (ou superfícies minerais) e o solo 

circundante, que estão sob influência física, química e biológica de minerais. 

Fisicamente, a mineralosfera é caracterizada por várias zonas, incluindo poros e 

rachaduras que modificam a circulação da água e podem ser consideradas como 

santuários microbianos [...]. Quimicamente, a mineralosfera pode ser considerada 

como uma reserva de nutrientes e uma interface reativa [...]. Biologicamente, a 

mineralosfera contém microrganismos específicos adaptados a ambientes pobres em 

carbono e ricos em minerais que são potencialmente capazes de contribuir para o 

desgaste mineral. Neste habitat, a capacidade de intemperismo mineral dos 

microrganismos pode ser regulada de acordo com as necessidades nutricionais, 

disponibilidade de nutrientes e/ou tipo mineral [...]” (UROZ et al, 2015, p. 8). 

 

Diversos domínios microbianos, como procariotos e eucariotos, contribuem para que 

ocorram processos biogeoquímicos na natureza e podem ser chamados de agentes da 

solubilização biológica. 

 

 

4.3. AGENTES DA SOLUBILIZAÇÃO BIOLÓGICA 

 

Dentre os microrganismos procariotos, bactérias e arqueas são exemplos de 

microrganismos biogeoquimicamente ativos, podendo-se citar as bactérias oxidantes ou 

redutoras de sulfato (BRS), bactérias fixadoras de nitrogênio, bactérias oxidantes ou redutoras 

de ferro, arqueas metanogênicas e arqueas termoacidófilas. Ao mesmo tempo, dentre os 

eucariotos, são conhecidos os fungos, os protozoários e as algas como microrganismos 

biogeoquimicamente ativos, podendo-se citar, por exemplo, o gênero de fungo Aspergillus sp. 

(EHRLICH, 2016) 

Há, também, diversos relatos de microrganismos solubilizadores de elementos 

químicos oriundos de minerais que foram isolados e estudados por pesquisadores no mundo, 

conforme pode-se observar na tabela 5  
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Tabela 5: Microrganismos solubilizadores de minerais. Adaptado de MELAMED et al, 2006. 

Microrganismo Material solubilizado Origem do isolado 

Agrobacterium Fosfato Rizosfera de pinho 

Aminobacter Biotita Micorrizosfera 

Azospirillum Fosfato Rizosfera de cana-de-açúcar 

Labrys Biotita Micorrizosfera 

Rhanella Hidroxiapatita Rizosfera de soja 

Rhizobium Fosfato Solo de agricultura 

Sphingomonas Biotita, Fosfato, Ferro Micorrizosfera 

Achromobacter Fosfato Rizosfera de praia 

Burkholderia Biotita, Ferro, Fosfato, Granito Micorrizosfera e rizosfera 

Collimonas Biotita, Fosfato, Ferro Micorrizosfera 

Janthinobacterium Biotita Podridão por Agaricusbisporus 

Pseudomonas Biotita, Ferro, Fosfato Solo de floresta, compostagem, rizoplano de cactos 

Serratia Fosfato Compostagem, rizosfera de Dendrocalamusstrictus 

Arthrobacter Anfibólio Solo 
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Os microrganismos colonizam as superfícies minerais e, a partir delas, obtém energia 

pela oxidação dos elementos químicos contidos na matriz mineral. Para o entendimento dos 

mecanismos que levam a essa oxidação e consequente disponibilização, é necessário que seja 

investigado o metabolismo microbiano. 

 

 

4.4. BIOQUÍMICA DA BIOSSOLUBILIZAÇÃO 

 

Primeiramente, os principais conceitos da nutrição bioquímica bem como sobre o 

metabolismo quimiorganotrófico aeróbio torna-se pertinente para a discussão sobre os 

mecanismos bioquímicos de solubilização biológica dos minerais. 

 

 

4.4.1. Bases bioquímicas para o embasamento dos mecanismos 

 

A tabela 6 apresenta uma breve descrição dos principais conceitos sobre nutrição 

microbiana, que são importantes para a justificativa das reações bioquímicas que regem a 

solubilização biológica. 

Em relação ao metabolismo microbiano, cabe a elucidação do metabolismo 

quimiorganotrófico aeróbio sobre o processo de obtenção de energia para o microrganismo, 

utilizando como molécula modelo a glicose. Para tanto, é importante ressaltar a reação geral da 

oxidação da glicose, conforme mostra a reação 4 abaixo: 

 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 6 𝑂2 → 6 𝐶𝑂2 + 6 𝐻2𝑂 + 38 𝐴𝑇𝑃     (Reação 4) 

 

A primeira etapa de quebra da glicose é conhecida por glicólise e ocorre com a entrada 

da molécula no interior da célula. Este açúcar de seis carbonos é, então, clivado sucessivamente 

por uma sequência de dez reações catalisadas por enzimas, até atingir o tamanho de 3 átomos 

de carbono chamada piruvato. Nesta etapa inicial, o objetivo é gerar uma pequena quantidade 

de energia para a célula, bem como fornecer o substrato para as etapas seguintes do 

metabolismo. Além disso, também é gerado o poder redutor, isto é, íons H+ e elétrons, que são 

transportados por carreadores específicos do citoplasma celular até a superfície interna da 

membrana plasmática (MADIGAN et al, 2016). 
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Tabela 6: Principais conceitos de nutrição microbiana. Adaptado de MADIGAN et al, 2016. 

Área Conceito Descrição Exemplo 

Energia 

Quimiorganotróficos Obtém energia pela oxidação de uma substância orgânica Glicose, sacarose, manitose, frutose. 

Quimiolitotróficos 
 

Obtém energia pela oxidação de uma substância inorgânica 
Fe+2, H2S 

Fototróficos 
 

Obtém energia pela transformação da energia luminosa em química 
Luz 

    

Carbono 

Heterotróficos A fonte de carbono é orgânica. Glicose, sacarose, manitose, frutose 

Mixotróficos 

 

A fonte de carbono é orgânica, embora a fonte de energia seja de 

compostos inorgânicos. 

 

Glicose 

Autotróficos 
 

A fonte de carbono é inorgânica. 

 

CO2 

    

Elétrons 

Doador de e- 

É a substância que é oxidada no metabolismo microbiano, sendo, 

portanto, a fonte de elétrons para a geração de energia para o 

microrganismo. 

Fe+2/ Fe+3 

Aceptor de e- 

 

É a substância que recebe elétrons, sendo, portanto, reduzida devido ao 

metabolismo microbiano. 

 

O2/H2O 
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Na etapa subsequente, um ciclo de reações conhecido como Ciclo de Krebs ou Ciclo 

do Ácido Cítrico ocorre na célula. Nesta etapa, verifica-se que o piruvato sofre uma série de 

descarboxilações sucessivas gerando gás carbônico (CO2), e intermediários no ciclo como o 

succinato, o fumarato, o malato, o oxalato, o α-cetoglutarato, o citrato e o isocitrato, que são 

matéria prima para uma série de reações anabólicas. Neste processo também é o gerado poder 

redutor, que é conduzido à membrana plasmática para a geração de energia em forma de 

trifosfato de adenosina (ATP) por meio de carreadores específicos (MADIGAN et al, 2016). 

Na última etapa, os carreadores de elétrons entregam os elétrons e os íons H+ às 

proteínas específicas da membrana plasmática e têm-se início a cadeia transportadora de 

elétrons. Nesta etapa, o elétron é transferido entre enzimas transportadoras até o aceptor final 

de elétrons (O2), gerando como produto final do metabolismo a água. Para finalizar, os íons H+ 

estão relacionados com a geração de energia (ATP) através da diferença de potencial 

eletroquímico criado entre as superfícies interna e externa da membrana (MADIGAN et al, 

2016). 

Com isto, pode-se investigar como os microrganismos obtém energia a partir da 

oxidação dos metais contidos na matriz mineral. 

 

 

4.4.2.  Mecanismos da solubilização biológica 

 

Os microrganismos que obtém energia a partir de compostos inorgânicos são 

denominados quimiolitotróficos. A tabela 7 apresenta alguns exemplos de compostos 

inorgânicos que podem gerar energia para o microrganismo. 

 

Tabela 7: Microrganismos e substratos inorgânicos. Adaptado de MADIGAN et al, 2016. 

Doador de 

elétrons 

Bactérias 

quimiolitotróficas 
Reação de oxidação 

N° de 

elétrons 

Fosfito Grupo do fosfito 4 HPO3
2− + SO4

2− + H+ → 4 HPO4
2− + HS− 8 

Sulfeto Grupo do sulfeto HS− + H+ +
1

2
O2 → S0 + H2O 2 

Enxofre Grupo do enxofre S0 +
3

2
O2 + H2O → SO4

2− + 2 H+ 6 

Ferro (II) Grupo do ferro Fe2+ +
1

4
O2 + H+ → Fe3+ +

1

2
H2O 1 
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De acordo com a tabela 7, observa-se que o número de elétrons que participam da 

reação de oxidação dos elementos metálicos é variável. Isto pode ser interpretado como uma 

menor geração de energia em termos de ATP bem como também menor geração de poder 

redutor dentro da célula (MADIGAN et al, 2016). As reações de dissolução da partícula mineral 

são de oxidação-redução na qual a bactéria transfere elétrons aos grupos metálicos da superfície 

mineral devido à cadeia transportadora de elétrons (citocromos) presentes na parede celular 

microbiana. 

Alguns metais, como o ferro (II), podem ser encontrados em diversas rochas, dentre 

as quais as rochas silicáticas. Desta forma, torna-se importante o conhecimento de como ocorre 

a solubilização dos elementos metálicos em silicatos e a importância dos mecanismos para o 

estudo de novas tecnologias visando a aplicação na indústria de fertilizantes potássicos. 

 

 

4.4.2.1. Biossolubilização de silicatos 

 

O silício ocorre na natureza em forma de silicatos, que podem ser divididos em 

ferromagnesianos (piroxênio, olivinas e outras), aluminosilicatos (feldspatos e micas) e 

dióxidos de silício (quartzo) (EHRLICH, 2016). A diferenciação entre os três tipos ocorre 

devido à estrutura da cadeia Si-O-Si e dos cátions que as unem. 

Nos minerais ferromagnesianos o silício encontra-se ligado a quatro átomos de 

oxigênio em um arranjo tetraédrico, os quais estão sucessivamente ligados por cátions como 

por exemplo ferro, cálcio, potássio e/ou magnésio (EHRLICH, 2016). 

Quando ocorre a substituição de um átomo de silício por um átomo de alumínio na 

cadeia Si-O-Si, tanto no sítio tetraédrico da estrutura do SiO4 quanto no sítio octaédrico externo 

a rede de silicato, forma-se um novo mineral denominado aluminosilicato. Esta substituição 

aumenta a carga negativa da estrutura, que é compensada pela introdução de cátions como 

potássio, H+, cálcio, ferro, magnésio e/ou sódio (ATKINS et al, 2008). 

O arranjo resultante é chamado de 2:1 porque apresentam duas camadas tetraédricas 

(T) de silício e uma octaédrica (O) de alumínio. Entre duas estruturas TOT sucessivas, 

encontram-se os cátions trocáveis, como por exemplo o potássio na mica muscovita 

[KAl2(OH)2Si3AlO10] (ATKINS et al, 2008; EHRLICH, 2016). 

As forças de ligações em silicatos apresentam relação direta com a capacidade de o 

mineral ser lixiviado, conforme mostrado na tabela 8 abaixo. 
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Tabela 8: Relação entre força de ligação e susceptibilidade à lixiviação. Adaptado de EHRLICH, 2016. 

 

Ligação 

Energia de 

formação 

(kcal/mol) 

Força de Ligação 
Susceptibilidade à 

lixiviação 
Exemplo 

-Si-O- 3110-3142 Muito forte Pouco Quartzo 

-Al-O- 1793-1878 Moderada Moderada Feldspato 

-M*-O- 299-919 Fraca Muito Muscovita 

*M = potássio, sódio, magnésio, dentre outros. 

 

Desta maneira, observa-se que a ligação Si-O apresenta maior energia de formação, o 

que a caracteriza como uma ligação forte quando comparada às demais da tabela 8. O efeito é 

tornar o mineral menos susceptível a lixiviação química e/ou microbiológica por apresentar 

uma estrutura mais coesa. Sendo assim, os dióxidos de silício (quartzo) são os minerais que 

apresentam menor susceptibilidade à lixiviação quando comparados aos aluminosilicatos 

(feldspato) e aos argilominerais (mica muscovita) (EHRLICH, 2016). Desta forma, os 

argilominerais apresentam maior facilidade em disponibilizar os elementos químicos para 

solução quando comparados com os demais através de três possíveis mecanismos de ataque à 

matriz mineral: 

 

 Quebra da ligação Si-O; 

 Quebra da ligação Al-O; 

 Remoção dos cátions. 

 

O ataque à rocha pode ocorrer tanto pelos agentes corrosivos liberados na fase bulk da 

suspensão quanto pelas bactérias aderidas à superfície. Segundo Ehrlich (2016), três diferentes 

mecanismos de quebra de ligações podem ocorrer visando a dissolução e/ou solubilização dos 

elementos da matriz mineral: 

 

 Ataque por substâncias quelantes; 

 Ataque ácido; 

 Ataque por substância polimérica extracelular. 
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Estas substâncias, por sua vez, apresentam potencial de aplicação na agricultura como 

fertilizantes alternativos. 

 

 

4.4.2.1.1. Ataque por substâncias quelantes 

 

A solubilização de silicatos por substâncias quelantes ocorre devido ao sequestro dos 

cátions da estrutura cristalina do mineral por uma molécula orgânica produzida pelo 

metabolismo microbiano, como por exemplo, o ácido 2-cetoglucônico, o ácido glucônico, o 

ácido cítrico, o ácido oxálico, o ácido lático, o ácido tartárico dentre outros (MEENA et al, 

2016; ABREU et al, 2016; EHRLICH, 2016; SATTAR et al, 2018). 

A tabela 9 apresenta alguns valores de potenciais de constantes de dissociação (pKa) 

para ácidos orgânicos. 

De acordo com a equação de Henderson-Hasselbalch (ATKINS et al, 2008), observa-

-se que, quando o pH de uma solução é igual ao pKa do ácido orgânico a ionização é 50%. 

Como ilustrado na figura 7, o ácido acético apresenta pKa igual a 4,70 e, neste valor, a solução 

contém, em iguais concentrações, tanto o ácido acético quanto a sua base conjugada, o íon 

acetato. Se o pH da solução aumentar, então o equilíbrio será deslocado no sentido de produzir 

mais acetato. Se o pH da solução diminuir, o ácido acético não se dissocia. 

 

 

Figura 7: Ionização do ácido acético. Adaptado de ATKINS et al, 2008. 

 

O ataque à matriz mineral por substâncias quelantes ocorre próximo a pH neutro, onde 

a concentração de ânions orgânicos é maior. Através da fermentação, os microrganismos podem 

produzir o ácido orgânico, que poderá sofrer dissociação em sua forma aniônica em pH 

levemente ácido. Como resultado, os ânions orgânicos podem complexar tanto com o alumínio 

e silício quanto com os metais catiônicos, causando a solubilização dos elementos positivos da 

matriz mineral, como, por exemplo, o potássio, o cálcio e o magnésio, dentre outros (SATTAR 

et al, 2018). 
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Tabela 9: Valores de pKa para alguns ácidos orgânicos. Adaptado de CATANI et al, 1966 e SOLOMONS et al, 2013. 

Composto Fórmula estrutural pKa1 pKa2 pKa3 

Ácido acético 

 

4,76 - - 

Ácido oxálico 

 

1,20 4,20 - 

Ácido succínico 

 

4,20 5,60 - 

Ácido cítrico 

 

3,13 4,76 6,40 

Ácido tartárico 

 

3,04 4,37 - 
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Um outro exemplo foi relatado por Ehrlich (2016) no qual o ácido 2-cetoglucônico é 

capaz de solubilizar de silicatos de cálcio in vitro, como por exemplo a wollastonita (CaSiO3) 

de acordo com a figura 8. O cálcio é sequestrado pelo componente aniônico orgânico e 

disponibilizado para solução na forma de um complexo metal-ligante orgânico. 

 

Figura 8: Reação de sequestro do cálcio na wollastonita. Adaptado de ERHLICH, 2016. 

 

Ainda de acordo com o mesmo autor, o ácido glucônico, que é produzido diretamente 

pela oxidação da glicose, é um dos principais responsáveis pela solubilização de silicatos em 

pH próximos a neutralidade. Tanto bactérias quanto fungos são capazes de produzi-lo a partir 

do metabolismo da glicose. 

Em regiões de pH mais baixos, os ácidos orgânicos não se encontram dissociados e, 

portanto, o mecanismo que contribui para a solubilização da matriz mineral é o ataque ácido à 

rocha. 

 

 

4.4.2.1.2. Ataque ácido 

 

O principal mecanismo de dissolução de rochas silicáticas ocorre pela produção de 

ácidos orgânicos oriundos do metabolismo microbiano. Em regiões de pH baixo, a forma não 

dissociada do ácido orgânico ataca a superfície mineral e favorece a solubilização dos 

elementos da matriz mineral, tais como o fósforo, potássio, cálcio, magnésio dentre outros. Por 

outro lado, em regiões de pH levemente ácido, ocorrem dois efeitos simultâneos: ataque ácido 

e o efeito quelante (BASAK et al, 2017). 

Welch e colaboradores (1993) estudaram a dissolução do plagioclásio utilizando 

ácidos orgânicos (oxalato, acetato, citrato, propionato, succinato, α-cetoglutarato, piruvato) e 
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inorgânicos (HCl, HNO3) em diferentes valores de pH. Analisando a taxa de dissolução do 

mineral, os pesquisadores notaram que os ácidos orgânicos polifuncionais apresentaram valores 

maiores do que os ácidos monofuncionais para toda a extensão de pH estudada. Nestes 

experimentos, maiores concentrações de alumínio e silício foram liberadas para solução, 

indicando possível formação de ligantes bidentados com o alumínio (ou silício) da estrutura 

cristalina do mineral. Consequentemente, houve maior liberação dos cátions da estrutura do 

mineral (Ca2+ e Na+) devido à quebra da ligação Al-O pelo ligante orgânico. 

Paralelamente, as taxas de dissolução por ácidos orgânicos monofuncionais foram 

maiores do que àquelas reportadas para os inorgânicos em toda a faixa de extensão de pH 

estudada. Este resultado reforça a tese que a dissolução do mineral é mais intensa com ácidos 

orgânicos em relação a inorgânicos, devido ao efeito sinérgico entre a dissolução por ligantes e 

ao ataque ácido da matriz mineral pelos íons H+ produzidos pela dissociação do ácido (WELCH 

et al, 1993). 

Balland e colaboradores (2010) estudaram os efeitos da dissolução de micas (biotita e 

flogopita) na presença de bactérias sob condições aeróbias. Os pesquisadores realizaram os 

ensaios em reatores bateladas, correlacionando a taxa de liberação de ferro e o provável 

mecanismo atuante no processo. O resultado da pesquisa indicou que existem três regiões nas 

quais ocorre a dissolução da rocha: 

 

 pH < 3: somente dissolução por H+ atua no processo, sendo o ferro extraído da 

rocha mais intensamente; 

 3 < pH < 5: tanto o mecanismo de ligantes quanto o ataque por H+ ocorrem, e 

a quantidade de ferro liberada depende do metabolismo da bactéria; 

 pH > 5: ocorre a imobilização do ferro, e o elemento se precipita e cristaliza na 

superfície micácea sob uma nova fase mineral. 

 

Neste mesmo estudo, os autores também identificaram os ácidos orgânicos produzidos 

pelas bactérias, como o ácido glucônico, lático, acético, fórmico, butírico, succinico e oxálico. 

A tabela 10 mostra a quantificação de ácidos obtidos para uma das espécies bacterianas 

estudadas (Burkholderia sp.) 
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Tabela 10: Ácidos orgânicos produzidos por Burkholderia sp. Adaptado de BALLAND et al, 2010. 

 

Mineral 

Ácido 

glucônico 

(μmol.L-1) 

Ácido 

lático 

(μmol.L-1) 

Ácido 

acético 

(μmol.L-1) 

Ácido 

fórmico 

(μmol.L-1) 

Ácido 

butírico 

(μmol.L-1) 

Ácido 

succínico 

(μmol.L-1) 

Ácido 

oxálico 

(μmol.L-1) 

Flogopita 79 69 195 2 - - - 

Biotita 571 - 66 114 12651 - 167 

“ - ”: abaixo do limite de detecção. 

 

De acordo com a tabela 10, o microrganismo Burkholderia sp., na presença do mineral 

flogopita, produziu maior quantidade de ácido acético. Por outro lado, quando esteve em 

contato com o mineral biotita, o ácido majoritário foi o butírico. Desta forma, a mesma espécie 

de microrganismo foi capaz de produzir um novo perfil de ácidos orgânicos quando esteve em 

contato com diferentes minerais. Visto isto, os autores postularam que o próprio mineral é capaz 

de controlar o perfil de ácidos orgânicos produzidos pela bactéria. 

Meena e colaboradores (2013) isolaram microrganismos e os utilizaram em ensaios de 

solubilização de potássio a partir de micas oriundas do distrito de Jharkhand (India). Os ensaios 

foram realizados em meio de cultura Aleksandrov (5 g de glicose; 0,005 g de MgSO4.7H2O; 

0,1 g de FeCl3; 2,0 g CaCO3; 3,0 g de pó de rocha; 2,0 g de CaHPO4 e 15 g de agar, ajustado 

para pH 7,00) e foram comparados com suspensões de micas em água (controle abiótico). Os 

resultados mostraram que o pH do grupo controle se manteve estável em torno de 7,20 enquanto 

os ensaios bióticos apresentaram pH em torno de 5,60, indicando, assim, que houve uma 

produção de ácidos orgânicos. Os próprios autores concluíram que, nesta faixa de pH, ocorre 

uma sinergia entre o ataque ácido e o efeito quelante, sendo, então ambos os mecanismos 

responsáveis pela solubilização do potássio. 

Além dos mecanismos citados, também são encontrados relatos na literatura de ataques 

alcalinos (EHRLICH, 2016; WANG et al, 2018) e de colonização por biofilmes (SATTAR et 

al, 2018). Esta última, por exemplo, é a responsável por produzir uma zona de aeração 

diferencial e promover a corrosão, por exemplo, de tubos de trocadores de calor (GENTIL, 

1996). 

O ataque à rocha pelo ácido orgânico pode apresentar maior efeito corrosivo para a 

matriz mineral se o microrganismo também produzir substâncias poliméricas extracelulares 

(EPS). 
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4.4.2.1.3. Ataque por substância polimérica extracelular 

 

A excreção de substância polimérica extracelular (EPS) também é um importante 

mecanismo que contribui para a solubilização de agrominerais, visto que o EPS pode formar 

ligações com a sílica em região de pH baixo (EHRLICH, 2016).  

O EPS absorve fortemente os ácidos orgânicos, permitindo um contato íntimo entre a 

superfície mineral e os ácidos orgânicos devido à melhor adesão da bactéria ao mineral 

(SATTAR et al, 2018). De acordo com Uroz e colaboradores (2015), essa microrregião criada 

é chamada de mineralosfera, e as concentrações de ácido são mais elevadas comparadas à fase 

bulk, acelerando, consequentemente, a dissolução da partícula mineral. 

Wang e colaboradores (2018) compararam a biossolubilização de um feldspato 

potássico utilizando Burkholderia metallica F22 e Burkholderia phytofirmans G34. As 

bactérias utilizadas neste estudo foram isoladas de solo rizosférico de Deyeuxia arundinacea L. 

Beauv e o feldspato potássico foi obtido do Instituto de Geologia e Minerais (Nanjing, China), 

e sua composição era de SiO2 = 63,56%; Al2O3 = 18,35% e K2O = 13,54%. O meio de cultura 

utilizado para o ensaio de biossolubilização foi o Bushnell-Haas (0,002% KCl, 

0,015% MgSO4.7H2O, 0,008% NaH2PO4.2H2O, 0,009% Na2HPO4.2H2O, 

0,0065% (NH4)2SO4, 0,01% KNO3, 0,002% CaCl2 e 0,2% glicose) suplementado com 150 mg 

de pó de rocha (feldspato potássico), mantido à temperatura de 28°C, agitação à 150 rpm e 

360 h. O grupo controle utilizado foi abiótico, consistindo apenas de meio de cultura por 

Bushnell-Haas suplementado com pó de rocha. Foram realizadas análises dos elementos 

liberados (Si, Al, Fe), do pH do meio de cultura, dos ácidos orgânicos e do EPS visando elaborar 

um perfil destas variáveis. A tabela 11 apresenta os resultados obtidos pelos pesquisadores. 

Conforme pode-se observar da tabela 11, as duas cepas isoladas por Wang e 

colaboradores (2018) apresentam metabolismos diferentes, visto que enquanto a cepa F22 é 

capaz de acidificar o meio, a cepa G34 o alcalinizou. Desta forma, os autores presumiram que 

três mecanismos diferentes atuaram na solubilização do feldspato. Enquanto a cepa F22 

promoveu a dissolução através do ataque ácido e do efeito quelante, a cepa G34 promoveu, 

inicialmente, a dissolução por ataque ácido seguido de ataque alcalino à matriz mineral. 
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Tabela 11: Resultados obtidos por WANG et al, 2018. 

Cepa microbiana 

isolada 

Intervalo de 

tempo (h) 
pH final 

Ácidos orgânicos 

(μM) 

EPS 

(mg.L-1) 

F22 

0-24 

 

24-120 

 

120-360 

~ 3,00 

 

~ 3,00 

 

~ 3,00 

~ 480 

 

~ 480 

 

~ 480 

~ 5 

 

~ 16 

 

~ 6 

     

G34 

0-24 

 

24-120 

 

120-360 

~ 3,50 

 

~ 7,00 

 

~ 7,50 

~ 260 

 

~ 20 

 

~ 20 

~ 6 

 

~ 6 

 

~ 6 

 

Ao mesmo tempo, os dados obtidos pelo grupo de pesquisa indicam que a cepa F22 

foi mais eficiente em biossolubilizar os elementos (Si, Al, Fe) da matriz mineral pela maior 

acidificação do meio. A análise estatística revelou que correlações positivas foram encontradas 

entre a liberação de elementos e a maior produção de ácidos orgânicos e EPS, comprovando, 

assim, que a substância polimérica extracelular é capaz de interferir diretamente na 

solubilização da rocha. 

 

Portanto, diferentes mecanismos podem atuar na superfície mineral de modo a liberar 

os elementos da rocha para a solução. É de extrema importância o conhecimento dos 

mecanismos de solubilização, visando o desenvolvimento de uma nova tecnologia de produção 

de fertilizantes alternativos. Com a elucidação do fenômeno de superfície, então buscam-se as 

melhores condições de operação do processo (otimização) com o objetivo de extrair a maior 

quantidade possível de elemento. 

Verifica-se que pesquisas em solubilização biológica de potássio oriundo de rochas é 

uma linha bastante promissora. Este trabalho de conclusão de curso tem origem em um projeto 

de P&D, iniciado em 2010 a partir de uma tese de doutorado, e que vem sendo desenvolvido 

no Centro de Tecnologia Mineral – CETEM – por uma equipe de pesquisadores, bolsistas e 

estagiário. Recentemente a equipe publicou o trabalho em dois congressos nacionais e também 

submeteu um artigo para publicação na revista Pesquisa Agropecuária Brasileira (qualis B2), 

que atualmente está em processo de revisão. A primeira página do artigo encontra-se em anexo.  
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5. CONCLUSÕES 

 

 Os processos de flotação para obtenção de fertilizante potássico ainda são 

amplamente utilizados em todo o mundo (cerca de 80% do potássio fertilizante 

é produzido por este processo); 

 

 Com a escassez de fontes tradicionais de potássio em praticamente todo 

hemisfério sul, surgiram novas tecnologias que visam extrair o potássio de 

fontes alternativas como, por exemplo, as rochas silicáticas; 

 

 Em relação aos processos de extração de potássio em rochas pode-se destacar 

que os processos térmicos apresentam alta eficiência, principalmente quando 

utilizados agentes fundentes. Porém, a viabilidade econômica é questionável 

devido às grandes demandas de energia requeridas para fundir o conjunto 

rocha/agente. Os processos químicos também apresentam alta eficiência de 

extração. 

 

 A rochagem é uma técnica antiga e rudimentar, mas quando bem estudada e 

fundamentada pode apresentar bons resultados, como a liberação lenta e 

gradual dos elementos químicos para a agricultura. Apresenta boas 

perspectivas de uso na agricultura familiar e/ou orgânica, entretanto é inviável 

para o agronegócio brasileiro devido à grande quantidade de rocha que deve 

aplicar-se ao solo; 

 

 A solubilização biológica é uma rota biotecnológica que visa produzir 

fertilizante potássico a partir do emprego dos microrganismos oriundos do 

próprio solo rizosférico. Diversos mecanismos bioquímicos atuam na 

dissolução da partícula mineral e contribuem para a biodisponibilização dos 

elementos químicos em condições suaves e com a produção de resíduos limpos 

para o meio ambiente. Entretanto, ainda são necessários estudos mais 

aprofundados sobre a viabilidade técnico econômica da biossolubilização 

visando aplicação em larga escala. 
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6. RECOMENDAÇÕES 

 

 O Brasil também é dependente da importação de fósforo. Com a crescente 

pressão sobre os recursos minerais, necessidades de tecnologias mais limpas e 

sustentáveis, a biossolubilização de fósforo pode ser atraente para o mercado 

brasileiro; 

 

 Devem ser realizados estudos de viabilidade técnica-econômica para os novos 

processos abordados de modo a verificar a possibilidade de aumento da escala 

de produção; 

 

 Estudos como o realizado por Shekar e colaboradores (2017) são importantes 

pois o desenvolvimento do processo permite visualizar a síntese do produto 

final. Uma linha interessante de pesquisa seria o desenvolvimento do processo 

de obtenção de fertilizante potássico utilizando a tecnologia da 

biossolubilização. 

 

 Estudos de prospecção mineral em relação às reservas de rochas silicáticas com 

teores altos de potássio. 

 

 

 

  



57 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABREU, C. S.; GOMES, E. A.; OLIVEIRA, C. A.; FIGUEIREDO, J. E. F.; SANTOS, V. L. 

MARRIEL, I. E. Produção de ácidos orgânicos por bactérias endofíticas de milho 

solubilizadores de fosfato. In: CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO, 

31., 2016, Bento Gonçalves. Milho e sorgo: inovações, mercados e segurança 

alimentar: anais. Sete Lagoas: Associação Brasileira de Milho e Sorgo, 2016. 

ATKINS, P. W.; SHRIVER, D. F.; OVERTON, T. L.; ROURKE, J. P.; WELLER, M. T.; 

ARMSTRONG, F.A. Química Inorgânica. 4ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

848 p. 

BALLAND, C.; POSZWA, A.; LAYVAL, C.; MUSTIN, C. Dissolution rates of phylossilicates 

as a function of bacterial metabolic diversity. Geochimica et Cosmochimica Acta, vol. 

74, p. 5478-5493. 2010. 

BASAK, B. B.; SARKAR, B.; BISWAS, D. B.; SARKAR, S.; SANDERSON, P.; NAIDU, R. 

Bio-intervention of naturally occurring silicate minerals for alternative source of 

potassium: challenges and opportunities. Advances in Agronomy, vol. 141, p. 115-

145. 2017. 

BERG, G.; SMALLA, K. Plant species and soil type cooperatively shape the structure and 

function of microbial communities in the rizosphere. Microbiol. Ecol., 68, p. 1-13. 

2009. 

BORIN, S.; VENTURA, S.; TAMBONE, F.; MAPELLI, F.; SCHUBOTZ, F.; BRUSETTI, L.; 

SCAGLIA, B.; D’ACQUI, L. P.; SOLHEIM, B.; TURICCHIA, S.; MARASCO, R.; 

HINRICHS, K.; BLADI, F.; ADANI, F.; DAFFONCHIO, D. Rock weathering creates 

oasis of life in a High Artic desert. Environmental Microbiology, vol. 12, p. 293-303. 

2010. 

CARA, D. V. C.; ROCHA, D. L.; CUNHA, C. D.; RIZZO, A. C. L.; SÉRVULO, E. F. C. 

Solubilização biológica de potássio. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2012. 42p. 

CATANI, R. A.; ALCARDE, J. C. O pH de soluções de ácido acético, cítrico, oxálico e 

tartárico. Anais da E.S.A. “Luiz de Queiroz. 1966. 20 p. 



58 

 

CHAN, Y.; LACAP, D. C.; LAU, M. C. Y.; YING HA, K.; WARREN-RHODES, K. A.; 

COCKWELL, C. S.; COWAN, D. A.; McKAY, C. P.; POINTING, S. B. Hypolithic 

microbial communities: between rock and a hard place. Environmental Microbiology, 

p. 1-11. 2012. 

CHAVES, A. P.; FILHO, L. S. L.; BRAGA, P. F. A. In: LUZ, A. B.; SAMPAIO, J. A.; 

FRANÇA, S. C. A. Tratamento de minérios. 5ª edição, 2010. Rio de Janeiro: 

CETEM/MCT, cap. 11, p. 465-513. 

DALCIN, G. Seleção de microrganismos promotores da disponibilidade de nutrientes contidos 

em rochas, produtos e rejeitos da mineração. 2008. 100p. Dissertação de Mestrado – 

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis. 

DNPM, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. Sumário mineral. 

2015. Vol 36, Brasília, pp 86-87 

DIAS, R. S. S., SAMPAIO, J. A.; SILVA, F. A. N. G.; FELIX, A. A. S. Caracterização de rocha 

potássica para uso como fertilizante alternativo de potássio. In: XXIII JORNADA DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2015. 5p. 

EHRLICH, H. L.; NEWMAN, D. K.; KAPPLER, A. Geomicrobiology. 6ª edição, Boca Raton: 

Florida, Taylor and Francis Group. 2016. 635p. 

FRANZOSI, C.; CASTRO, L. N.; CELEDA, A. M. Technical evaluation of glauconies as 

alternative potassium fertilizer from the Salamanca Formation, Patagonia, Southwest 

Argentina. Natural Resoucers Research, p. 311-320. 2014. 

GENTIL. V. Corrosão. 3ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 345p. 

HASSAN, M.; EL-SHALL, H. Glauconitic clay of El Gidida, Egypt: evaluation and surface 

modification. Applied Clay Science, vol. 27, p. 219-222. 2004. 

IBGE, INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Anuário estatístico 

do brasil. Rio de Janeiro, 2017. 



59 

 

JENA, S. K.; DHAWAN, N.; RAO, D. S.; MISRA, P. K.; MISHRA, B. K., DAS, B. Studies 

on extraction of potassium values from nepheline syenite. International Journal of 

Mineral Processing, vol. 133, p. 13-22. 2014. 

LAUBER, C. L.; STRICKLAND, M. S.; BRADFORD, M. A.; FIERER, N. The influence of 

soil properties on the structure of bacterial and fungal communities across land-use 

types. Soil Biology & Biochemistry, vol. 40, p. 2407-2415. 2008. 

LAPIDO-LOUREIRO, F. E.; MELAMED, R.; NETO, J. F. Fertilizantes: agroindústria & 

sustentabilidade. Rio de Janeiro; CETEM/MCTI, 2008. 655p. 

LAPIDO –LOUREIRO, F. E.; NASCIMENTO, M. Importância e função dos fertilizantes numa 

agricultura sustentável. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2003. 75p. 

LEPLEUX, C.; UROZ, S.; COLLIGNON, C.; CHURIN, J.-L.; TURPAULT, M.-P.; FREY-

KLETT, P. A short-term mineral amendment impacts the mineral weathering bacterial 

communities in an acidic forest soil. Research in Microbiology, 164, p. 729-739. 2013. 

LIMA, R. M. R.; SOUZA, I. C. A. Cinética de dissolução do K+ da rocha flogopitito em função 

do tamanho da partícula. In: XXII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. Rio de 

Janeiro: CETEM/MCTI, 2014. 

LOVELAND, P. J. Weathering of a soil glauconitic in Southern England. Geoderma, vol. 25, 

p. 35-54. 1981. 

LUZ, A. B.; LINS, F. A. F. Rochas e minerais industriais. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2008. 

990p. 

MADIGAN, M. T.; MARTINKO, J. M.; BENDER, K. S.; BUCKLEY, D. H.; STAHL, D. A. 

Microbiologia de Brock. 14ª edição, Porto Alegre: Artmed. 2016. 987p. 

MASSI, L.; DE SOUSA, S. R.; LALUCE, C.; JUNIOR, M. J. Fundamentos e aplicação da 

flotação como técnica de separação de misturas. Química Nova na Escola, 2008, vol. 

28, p. 20-23. 

McGRATH, J. M.; SPARGO, J.; PENN, C. J. Soil fertility and plant nutrition. Encyclopedia of 

Agriculture and Food Systems, vol. 5, p. 166-184. 2014. 



60 

 

MELAMED, R.; GASPAR, C. Carbonatite powder application for sustainable production 

systems in tropical soils: I. Potassium Geochemistry and Bioavailability. 2006. 

MEENA, O. P.; MAURYA, B. R.; MEENA, V. S. Influence of K-solubilizing bacteria on 

release of potassium from waste mica. Agriculture for Sustainable Development, vol. 

1, p. 53-56. 2013. 

MEENA, V. S.; MAURYA, B. R.; VERMA, J. P; MEENA, R. S. Potassium solubilizing 

microrganism for sustainable agriculture. Springer: India. 2016. 338 p.  

NASCIMENTO, M.; LAPIDO-LOUREIRO, F. E. Fertilizantes e sustentabilidade: o potássio 

na agricultura brasileira, fontes e rotas alternativas. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 

2004 66 p. 

NASCIMENTO, M.; MONTE, M. B. DE M.; LAPIDO-LOUREIRO, F. E. In: LUZ, A. B.; 

LINS, F. A. F. Rochas & Minerais Industriais: usos e especificações. 2ª Edição, 2008. 

Rio de Janeiro: CETEM/MCT. 990p, cap. 8, p. 175-202. 

PEREIRA, P. B. A.; RIBEIRO, R. C. C. Influência do tipo de ácido na liberação de potássio 

presente em resíduo de rochas ornamentais. In: XXI JORNADA DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA, Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2013. 

RAMOS, C. G.; QUEROL, X.; DALMORA, A. C.; PIRES, K. C. J.; SCHNEIDER, I. A. H.; 

OLIVEIRA, L. F. S.; KAUTZMANN, R. M. Evaluation of the potencial of volcanic 

rock waste from Southern Brazil as a natural soil fertilizer. Journal of Cleaner 

Production, vol. 142, p. 2700-2706. 2017. 

RESENDE, A. V.; MACHADO, C. T. T.; MARTINS, E. S.; NASCIMENTO, M. T.; SENA, 

M. C.; SILVA, L. C. R.; LINHARES, N. W. Rochas moídas como fontes de potássio 

para o milho em solo de Cerrado. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados. 2006. 

RODRIGUES, A. F. DA S.; FONSECA, D. S.; HIDER, M.; PARAHYBA, R. E.; 

CAVALCANTE, V. M. M. In: FERNANDES, F. R. C.; LUZ, A. B.; CASTILHOS, 

Z. C. Agrominerais para o Brasil. 2009. Rio de Janeiro: CETEM/MCT. 380 p, cap 2, 

p. 23-44. 



61 

 

SAID, A.; ZHANG, Q.; QU, J.; LIU, Y.; LEI, Z.; HU, H.; XU, Z. Mechanochemical activation 

of flogopite to directly produce slow-release potassium fertilizer. Applied Clay 

Science, vol. 165, p. 77-81. 2018. 

SANTOS, W. O.; MATTIELLO, E. M.; DA COSTA, L. M.; ABRAHÃO, W. A. P.; DE 

NOVAIS, R. F.; CANTARUTTI, R. B. Thermal and chemical solubilization of verdete 

for use as potassium fertilizer, International Journal of Mineral Processing, vol. 140, 

p. 72-78, 2015. 

SATTAR, A.; NAVEED, M.; ALI, M. ZAHIR, Z .A; NADEEM, S. M.; YASEEN, M.; 

MEENA, V. S.; FAROOQ, M.; SINGH, R.; RAHMAN, M.; MEENA, H. N. 

Perspectives of potassium solubilizing microbes in sustainable food production: a 

review. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2018.09.012 

SCHULTZ, H., BAUER, G., SCHACHL, E., HAGEDORN, F., & SCHMITTINGER, P. In: 

ELVERS, B. Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. 2000, vol 29, p. 639-

704. 

SHEKHAR, S.; MISHRA, D.; AGRAWAL, A.; SAHU, K. K. Physico-chemical treatment of 

glauconitic sandstone to recover potash and magnetite. Journal of Cleaner Production, 

vol. 147, p. 681-693, 2017. 

SOBRAL, L. G. S.; OLIVEIRA, D. M.; SOUZA, C. E. G. Biohydrometallurgical process: a 

pratical approach. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2010. 324p. 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B. Química Orgânica. 10ª edição. Rio de Janeiro: LTC. 

2013. 

SRASRA, E.; TRABELSI-AYEDI, M. Textural properties of acid activated glauconite. 

Applied Clay Science, vol. 17, p. 71-84. 2000. 

TCHOBANOGLOUS, G.; BURTON, F. L.; STENSEL, H. D. Wastewater engineering: 

treatment and reuse. 4ª edição, 2003, vol. 1.McGraw-Hill, China. 



62 

 

UROZ, S.; CALVARUSO, C.; TURPAULT, M.; FREY-KLETT, P. Mineral weathering by 

bacteria: ecology, actors and mechanisms. Trends in Microbiology: 2009, vol. 17, p. 

378-387. 

UROZ, S.; KELLY, L. C.; TURPAULT, M-P.; LEPLEUX, C.; FREY-KLETT, P. The 

mineralosphere concept: mineralogical control of the distribution and function of 

mineral-associated bacterial communities. Trends in Microbiology, vol 23, p.751-762. 

2015. 

VAN STRAATEN, P. Rock for crops: agrominerals of sub-Saharan Africa.University of 

Guelph, Guelph, Ontario, Canadá, 2002. 338 p. 

VAN STRAATEN, P. Farming with rock and minerals: challenges and opportunities. Anais da 

Academia Brasileira de Ciências, 2006, Vol. 78, p. 731-747. 

VELDE, B.; MEUNIER, A. The origin of clay minerals in soils and weathered rocks. 1ª ed, 

Alemanha: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008. 349p. 

WANG, Q.; GAO, S.; MA, X.; MAO, X.; HE, L.; SHENG, X. Distinct mineral weathering 

effectiveness and metabolic activity between mineral-weathering bacteria 

Burkholderia metallica F22 and Burkholderia phytofirmans G34. Chemical Geology, 

vol. 489, p. 38-45. 2018. 

WELCH, S. A.; ULLMAN, W. J. The effect of organic acids on plagioclase dissolution rates 

and stoichiometry. Geochimica et Cosmochimia Acta, vol. 57, p. 2725-2736. 1993. 

YEE, N.; FEIN, J. B.; DAUGHNEY, C. J. Experimental study of the pH, ionic strength, and 

reversibility behavior of bacteria-mineral adsorption. Geochimica et Cosmochimica 

Acta, vol. 64, p. 609-617. 2000. 

YUAN, B.; LI, C.; LIANG, B; LV, L.; YUE, H.; SHENG, H.; YE, L.; XIE, H. Extraction of 

potassium from K-feldspar via the CaCl2 calcination route. Chinese Journal of 

Chemical Engineering, vol. 23, p. 1557-1564. 2015. 

  



63 

 

7. ANEXOS 

 

7.1. REGULAMENTAÇÃO DA ROCHAGEM (INSTRUÇÃO NORMATIVA N°5, 

10 DE MARÇO DE 2016 – DOU vol. 49, 14 de março de 2016, p. 10-11) 

 

“A MINISTRA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso 

II, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 3º do Anexo do Decreto nº 4.954, de 14 

de janeiro de 2004, e o que consta do Processo nº 21000.003626/2015-32, resolve:  

Art. 1º Ficam estabelecidas as regras sobre definições, classificação, especificações e 

garantias, tolerâncias, registro, embalagem, rotulagem e propaganda dos remineralizadores e 

substratos para plantas, destinados à agricultura. 

  

CAPÍTULO I: DEFINIÇÕES, CLASSIFICAÇÃO, EXIGÊNCIAS, 

ESPECIFICAÇÕES, GARANTIAS E REGISTRO  

 

 Seção I: Das Definições  

  

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se: 

 

I - capacidade de retenção de água (CRA): propriedade de um material reter água, 

determinado pela massa de água retida em relação à massa seca do produto, expresso em 

percentual (massa/massa); 

II - capacidade de troca catiônica (CTC): quantidade total de cátions adsorvidos por 

unidade de massa, expresso em mmolc.kg-1 ou mmolc.dm-3; 

III - condutividade elétrica (CE): capacidade de uma solução de conduzir corrente 

elétrica devido à presença de íons dissolvidos, sendo o valor expresso em miliSiemens por 

centímetro (mS.cm-1); 

IV - densidade: medida resultante da relação massa por volume, expressa em 

quilogramas por metro cúbico (kg.m-3), em base seca; 

V - potencial Hidrogeniônico (pH): escala logarítmica que mede o grau de acidez, 

neutralidade ou alcalinidade de um produto; 
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VI - soma de bases: garantia dos remineralizadores constituída pela soma dos teores 

de CaO+MgO+K2O ou pela soma dos teores de CaO+K2O ou pela soma dos teores de 

MgO+K2O; 

VII - umidade máxima: quantidade máxima de água que um produto sólido acabado 

pode conter, expresso em porcentagem (peso/peso). 

 

 

Seção II: Classificação  

  

Art. 3º Os substratos para plantas serão classificados quanto à origem e tipo de matérias 

primas utilizadas na sua fabricação em: 

I - Classe "A": produto que utiliza, em sua produção, matéria-prima de origem vegetal, 

animal ou de processamentos da agroindústria isentos de despejos sanitários, onde não sejam 

utilizados no processo metais pesados tóxicos, elementos ou compostos potencialmente tóxicos, 

resultando em produto de utilização segura na agricultura;   

II - Classe "B": produto que utiliza, em sua produção, matéria-prima oriunda de 

processamento da atividade industrial ou da agroindústria isentos de despejos sanitários, onde 

metais pesados tóxicos, elementos ou compostos potencialmente tóxicos são utilizados no 

processo, resultando em produto de utilização segura na agricultura;  

III - Classe "C": produto que utiliza, em sua produção, qualquer quantidade de matéria-

prima oriunda de lixo domiciliar isentos de despejos sanitários ou materiais potencialmente 

tóxicos, resultando em produto de utilização segura na agricultura;   

IV - Classe "D": produto que utiliza, em sua produção, qualquer quantidade de matéria-

prima oriunda do tratamento de despejos sanitários e industriais, resultando em produto de 

utilização segura na agricultura;   

V - Classe "E": produto que utiliza, em sua produção, exclusivamente matéria-prima 

de origem mineral ou sintética, resultando em produto de utilização segura na agricultura; 

VI - Classe "F": produto que utiliza, em sua produção, em qualquer proporção, a 

mistura de matérias-primas oriunda dos produtos das Classes "A" e "E", respectivamente, dos 

incisos I e V deste artigo. 
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Seção III: Especificações e Garantias do Produto   

Subseção I: Remineralizadores   

  

Art. 4º Os remineralizadores deverão apresentar as seguintes especificações e garantias 

mínimas:   

I - em relação à especificação de natureza física, nos termos do Anexo I desta Instrução 

Normativa;   

II - em relação à soma de bases (CaO, MgO, K2O), deve ser igual ou superior a 9% 

(nove por cento) em peso/peso;   

III - em relação ao teor de óxido de potássio (K2O), deve ser igual ou superior a 1% 

(um por cento) em peso/peso; e   

IV - em relação ao potencial Hidrogeniônico (pH) de abrasão, valor conforme 

declarado pelo registrante.   

§ 1º Quando os remineralizadores contiverem naturalmente o macronutriente fósforo 

e micronutrientes, os seus teores podem ser declarados somente se forem iguais ou superiores 

aos valores expressos no Anexo II desta Instrução Normativa.   

§ 2º Não serão registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 

MAPA, ficando vedadas a produção, importação e comercialização no país de 

remineralizadores que contiverem:   

I - em relação ao SiO2 livre presente no produto, teor superior a 25% (vinte e cinco por 

cento) em volume/volume; e   

II - em relação aos elementos potencialmente tóxicos presentes no produto, teores 

superiores a:   

a) para Arsênio (As): 15 ppm;   

b) para Cádmio (Cd): 10 ppm;   

c) para Mercúrio (Hg): 0,1 ppm; e   

d) para Chumbo (Pb): 200 ppm.   

  

 

Subseção II: Substrato para Plantas   

  

Art. 5º Os substratos para plantas devem apresentar as garantias de condutividade 

elétrica (CE), potencial Hidrogeniônico (pH), umidade máxima, densidade e capacidade de 

retenção de água (CRA) expressas da seguinte forma:   
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I - condutividade elétrica (CE) Máxima em miliSiemens por centímetro (mS.cm-1); 

II - densidade em kg.m-3 (em base seca);   

III - potencial hidrogeniônico (pH) em água, em valor absoluto;   

IV - umidade máxima em percentual, em peso/peso; e   

V - capacidade de retenção de água (CRA) em percentual, em peso/peso.   

§ 1º Facultativamente, pode ser oferecida garantia para capacidade de troca catiônica 

(CTC), expressa em mmolc.dm-3 ou mmolc.kg-1.   

§ 2º Os valores para potencial hidrogeniônico (pH) e condutividade elétrica (CE) 

devem ser expressos com a indicação do seu valor absoluto.   

  

 

CAPÍTULO II: DAS TOLERÂNCIAS   

  

Art. 6º Aos resultados analíticos obtidos, serão admitidas tolerâncias em relação às 

garantias do produto, observados os seguintes limites:   

 

I - para deficiência, os limites de tolerância não podem ser superiores a:   

 

a) para remineralizador:   

1. com relação à soma dos óxidos: até 10% (dez por cento) para menos, sem ultrapassar 

1,5 (uma e meia) unidade;   

2. com relação aos nutrientes garantidos ou declarados: até 25% (vinte e cinco por 

cento) para menos, sem ultrapassar 1 (uma) unidade; e   

3. com relação ao potencial Hidrogeniônico (pH) de abrasão: até 1 (uma) unidade para 

menos; e   

4. com relação à especificação de natureza física, nos termos do Anexo III desta 

Instrução Normativa.   

 

b) para substrato para plantas:   

 

1. potencial Hidrogeniônico (pH): até 1 (uma) unidade para menos;   

2. capacidade de retenção de água (CRA): até 10% (dez por cento) para menos; 

3. capacidade de troca catiônica (CTC): até 15% (quinze por cento) para menos; e  

4. densidade: até 20% (vinte por cento) para menos.   
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II - para excesso, os limites de tolerância não podem ser superiores a: 

 

a) para remineralizador:   

 

1. SiO2 livre em volume/volume: até 20% (vinte por cento) para mais;   

2. Elementos Potencialmente Tóxicos: até 25% (vinte e cinco por cento) para mais 

em relação aos valores definidos nesta Instrução Normativa para Arsênio (As), 

Cádmio (Cd), Mercúrio (Hg) e Chumbo (Pb).   

 

b) para substrato para plantas:   

 

1. potencial Hidrogeniônico (pH): até 1 (uma) unidade para mais;   

2. condutividade elétrica (CE): até 50% (cinquenta por cento) para mais;   

3. densidade: até 20% (vinte por cento) para mais; e   

4. umidade máxima: até 10% (dez por cento) para mais.   

  

CAPÍTULO III: DO REGISTRO   

  

Art. 7º Os registros dos produtos de que trata esta Instrução Normativa serão 

concedidos pelo serviço de fiscalização competente da Superintendência Federal de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento do MAPA - SFA da unidade da federação onde se 

localizar o estabelecimento requerente.   

  

Art. 8º Em relação às garantias do produto, deve constar do certificado de registro:   

I - para os remineralizadores: os teores para soma de bases e óxido de potássio, bem 

como a natureza física e o modo de aplicação; e   

II - para os substratos para plantas: os valores informados para capacidade de retenção 

de água (CRA), condutividade elétrica (CE) e densidade, bem como a classe e a natureza física 

do produto.   

  

Art. 9º Para o registro de remineralizadores, observar-se-á:   

I - para os materiais de origem mineral que já foram submetidos a testes agronômicos 

e tiveram seu uso na agricultura aprovados pela pesquisa brasileira oficial ou credenciada em 

data anterior a publicação desta Instrução Normativa, uma vez atendido o disposto no Art. 4º 
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desta Instrução Normativa e, em se tratando de produto de mesmo material e mesma região 

geográfica dos materiais de origem mineral testados, o registro será concedido mediante a 

apresentação dos referidos trabalhos científicos pelo requerente, os quais devem ser conclusivos 

quanto à eficiência agronômica; e   

II - para os produtos que não foram testados pela pesquisa brasileira, sem prejuízo do 

disposto no Art. 4º desta Instrução Normativa, o registro somente será concedido após a 

realização de ensaios agronômicos por instituições oficial ou credenciada de pesquisa, 

conduzidos com plantas e obrigatoriamente em casa de vegetação ou a campo, podendo esses 

ensaios ser complementados com testes de incubação ou em colunas de lixiviação, que 

demonstrem de forma conclusiva que o produto se presta ao fim a que se destina.   

§ 1º Quando o produto contiver naturalmente o macronutriente fósforo e 

micronutrientes, em teores totais mínimos iguais ou superiores aos valores estabelecidos no § 

1º do Art. 4º desta Instrução Normativa, esses podem ser declarados no rótulo, na nota fiscal ou 

no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE.   

§ 2º O estabelecimento produtor ou importador deve declarar, também no rótulo, 

quando se tratar de produto embalado, ou na nota fiscal ou no DANFE, quando se tratar de 

produto a granel, os teores de cada óxido que compõe a soma de bases e o valor do pH de 

abrasão do produto.   

§ 3º Deve acompanhar o pedido de registro de remineralizador:   

I - os certificados de análises de geoquímica e de qualidade do produto, contendo, no 

mínimo, os teores dos itens de garantias, os teores de metais pesados tóxicos e o teor de SiO2; 

e   

II - os trabalhos científicos conclusivos realizados por instituições de pesquisa 

brasileira, oficial ou credenciada pelo MAPA, que demonstrem, de forma inequívoca, a 

eficiência agronômica do produto objeto do pedido de registro.   

§ 4º Pode ser registrado remineralizador obtido a partir da mistura de duas ou mais 

rochas, desde que o produto final atenda aos parâmetros e requisitos exigidos nesta Instrução 

Normativa.   

  

Art. 10. O registro de substrato para plantas será concedido com base nas garantias 

informadas pelo estabelecimento requerente, observando o disposto no Art. 5º desta Instrução 

Normativa, podendo ser declaradas outras propriedades do produto, desde que possam ser 

medidas quantitativamente, sejam indicadas as metodologias de determinação e garantidas as 

quantidades declaradas.   
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Parágrafo único. Para que outras propriedades do produto possam ser declaradas no 

rótulo, na nota fiscal ou no DANFE, o estabelecimento requerente deve obter a aprovação, pela 

área técnica competente do MAPA, da validação de aplicação da metodologia analítica 

indicada.   

  

Art. 11. As matérias-primas do substrato para plantas registrado no MAPA podem ser 

substituídas, sem necessidade de novo registro de produto, desde que não haja mudança de 

classe e das garantias registradas do produto.   

  

Art. 12. Para o registro, produção, importação e comercialização no país de produtos 

novos, incluindo os remineralizadores de que trata o inciso II do Art. 9º desta Instrução 

Normativa, deve ser considerado o disposto no Art. 15 do Anexo do Decreto nº 4.954, de 14 de 

janeiro de 2004, também nos arts. 37 a 42 da Instrução Normativa nº 53, de 23 de outubro de 

2013.  

  

CAPÍTULO IV: DA EMBALAGEM, ROTULAGEM E PROPAGANDA DE 

PRODUTOS   

  

Art. 13. Para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, os 

substratos para plantas e remineralizadores, quando acondicionados ou embalados, ficam 

obrigados a exibir rótulos em embalagens apropriadas, redigidos em Português, que contenham 

como dados obrigatórios:   

  

I - em relação ao estabelecimento produtor ou importador:   

  

A) nome empresarial;   

B) endereço;   

C) CNPJ; e   

D) número de registro do estabelecimento no MAPA.   

  

II - em relação ao produto:   

  

a) sua denominação: SUBSTRATO PARA PLANTAS ou REMINERALIZADOR;   
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b) a classificação dos substratos para plantas quanto às matérias-primas componentes 

do produto, de acordo com o Art. 3º desta Instrução Normativa, em Classes "A", 

"B", "C", "D", "E" e "F"; 

c) matérias-primas utilizadas;   

d) peso ou volume: em quilogramas ou seus múltiplos ou submúltiplos, no caso de 

remineralizador; e em quilogramas, litros, metros cúbicos ou seus múltiplos ou 

submúltiplos, no caso de substrato para plantas;   

e) a expressão: "Indústria Brasileira", "Produto Importado" ou "Produto importado 

de (nome do país) e embalado no Brasil", conforme o caso;   

f) nome empresarial do fabricante e nome do país de origem, no caso de produto 

importado;  

g) número de registro do produto;   

h) número do lote;   

i) data de fabricação e o prazo de validade, ou a data de fabricação e a data de 

validade;   

j) informações sobre armazenamento, as recomendações e as limitações e restrições 

de uso e transporte;   

k) para produtos fabricados por terceiros, a expressão: "Produzido por (seguido do 

número de registro do estabelecimento produtor contratado)";   

l) as garantias química, física (especificação de natureza física) e físico-química do 

produto;  

m) a natureza física.   

  

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no Regulamento da Lei nº 6.894, de 16 de 

dezembro 1980, e em legislação complementar, é vedado constar no rótulo ou em materiais de 

propaganda dos produtos, qualquer que seja o meio de divulgação, afirmações ou indicações de 

parâmetros que não possuam metodologia de aferição aprovada pelo MAPA.   

  

Art. 14. Observado o disposto no Art. 37 do Anexo do Decreto nº 4.954, de 2004, a 

nota fiscal e DANFE que acompanha o produto devem trazer, no mínimo, o seguinte:   

I - número de registro do estabelecimento no MAPA;   

II - o nome "remineralizador" ou o nome "substrato para plantas", seguido de sua  

classificação;   

III - número de registro do produto no MAPA;   
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IV - as garantias química, física (especificação de natureza física) e físico-química do 

produto;   

V - o número do lote do produto;   

§ 1º A nota fiscal e o DANFE podem conter outros dados não obrigatórios, desde que 

estes não dificultem a visibilidade e a compreensão dos dados obrigatórios e não induzam o 

consumidor a erro quanto à natureza, composição, segurança, eficácia e adequação do uso do 

produto.   

§ 2º Para os produtos comercializados a granel, as informações exigidas no rótulo de 

produtos embalados deverão constar da nota fiscal e DANFE que acompanha o produto.  

§ 3º Quando o produto ou material apresentar risco proeminente à saúde humana, 

animal e ao meio ambiente, o estabelecimento fica obrigado a informar na embalagem, rótulo, 

nota fiscal ou DANFE ou em folheto complementar, os cuidados, as restrições e as precauções 

de uso, as contraindicações, as incompatibilidades e os riscos que apresentam à saúde humana, 

animal e ao meio ambiente.   

  

CAPÍTULO V: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   

  

Art. 15. Os produtos amostrados pela fiscalização com finalidade de comprovar sua 

conformidade, identidade e segurança podem ter todos os seus componentes garantidos e 

declarados analisados ou apenas parte desses, bem como poderão ter analisados outros 

componentes não garantidos ou declarados de interesse investigativo.   

  

Art. 16. Na fabricação de substrato para plantas, deve ser observada a compatibilidade 

das matérias-primas componentes utilizadas e o seguinte:   

I - as matérias-primas não devem conferir características indesejáveis ao produto, 

sejam estas físicas, químicas ou biológicas, de modo que prejudiquem sua qualidade a ponto de 

comprometer os fins a que se destinam; e   

II - as matérias-primas não devem apresentar contaminação por agentes fitotóxicos, 

agentes patogênicos ao homem, animais e plantas, metais pesados tóxicos, pragas e ervas 

daninhas, além dos limites estabelecidos em lei, regulamentos ou atos administrativos próprios.   

  

Art. 17. Sem prejuízo do disposto nos arts. 34 e 35 do Anexo do Decreto nº 4.954, de 

2004, fica vedada a comercialização e propaganda de produto, qualquer que seja o meio de 

divulgação, que contenha indicação de uso diferente do constante no certificado de registro do 
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produto, bem como informações susceptíveis de induzir o consumidor a erro ou confusão 

quanto à sua origem, natureza, composição, qualidade, aplicação e uso.   

  

Art. 18. Os substratos para plantas das Classes "C" e "D" somente poderão ser 

comercializados para consumidores finais, mediante recomendação técnica firmada por 

profissional habilitado, respeitada a área de competência.   

§ 1º A recomendação de que trata o caput deste artigo pode ser impressa na 

embalagem, rótulo, folheto ou outro documento que o acompanhe, desde que conste a 

identificação do responsável técnico e seu registro no conselho de classe.   

§ 2º Os estabelecimentos que produzam os produtos mencionados no caput deste artigo 

devem manter o controle da destinação destes produtos à disposição da fiscalização pelo prazo 

mínimo de cinco anos.   

  

Art. 19. Os estabelecimentos que produzam substratos para plantas de Classes "A" e 

"B" ficam impedidos de usarem matérias-primas previstas para a produção de substratos para 

plantas de Classes "C" e "D", caso não apresentem no requerimento de registro de 

estabelecimento, ou na sua renovação ou atualização, o seguinte:   

I - instalação para armazenagem de matérias-primas em áreas individualizadas de 

forma que não permita mistura ou contaminação das matérias-primas utilizadas para o produto 

Classe "A", estando cada área devidamente identificada quanto aos materiais armazenados;   

II - linhas de produção e embalagem separadas, ou que contenham previsão de 

desinfecção das máquinas e equipamentos quando houver produção dos substratos para plantas 

das Classes "C" e "D"; 

III - existência de equipamentos de movimentação das matérias-primas e produtos 

exclusivos para os substratos para plantas das Classes "A" e "B".   

  

Art. 20. Fica vedada a utilização de serragem ou maravalha contaminadas com 

resíduos de produtos químicos para tratamento de madeira como matéria-prima para produção 

dos substratos de que trata esta Instrução Normativa.   

  

Art. 21. Serão aplicadas as sanções previstas no Decreto nº 4.954, de 2004, aos 

infratores das normas disciplinadas nesta Instrução Normativa.  
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Art. 22. Os estabelecimentos registrados no MAPA que já exercem as atividades 

previstas no Regulamento da Lei nº 6.984, de 1980, têm o prazo de cento e oitenta dias para se 

ajustarem às disposições desta Instrução Normativa.   

Parágrafo único. Os produtos comercializados em data anterior à publicação desta 

Instrução Normativa ficam dispensados de adequar as informações de rotulagem às novas 

exigências.   

  

Art. 23. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução desta Instrução 

Normativa serão resolvidos pelo órgão central de fiscalização do MAPA.   

  

Art. 24. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.   

  

Art. 25. Fica revogada a Instrução Normativa no 14, de 15 de dezembro de 2004.   

  

KÁTIA ABREU” 

  

  

ANEXO I: ESPECIFICAÇÕES DE NATUREZA FÍSICA DOS 

REMINERALIZADORES  

ESPECIFICAÇÃO DE 

NATUREZA FÍSICA 

GARANTIA GRANULOMÉTRICA 

Peneira 
Partículas Passantes 

(peso/peso) 

Filler 0,3 mm (ABNT nº 50) 100% 

Pó 

2,0 mm (ABNT nº 10) 100% 

0,84 mm (ABNT nº 20) 70% mínimo 

0,3 mm (ABNT nº 50) 50% mínimo 

FARELADO 

4,8 mm (ABNT nº 4) 100% 

2,8 mm (ABNT nº 7) 80% mínimo 

0,84 mm (ABNT nº 20) 25% máximo 
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ANEXO II: TEORES MÍNIMOS DO MACRONUTRIENTE FÓSFORO E DE 

MICRONUTRIENTES QUE PODEM SER DECLARADOS NOS 

REMINERALIZADORES  

NUTRIENTE 
TEOR TOTAL MÍNIMO 

(% em peso/peso) 

Fósforo (P2O5) 1 

Boro (B) 0,03 

Cloro (Cl) 0,1 

Cobalto (Co) 0,005 

Cobre (Cu) 0,05 

Ferro (Fe) 0,1 

Manganês (Mn) 0,1 

Molibdênio (Mo) 0,005 

Níquel (Ni) 0,005 

Selênio (Se) 0,03 

Silício (Si) 0,05 

Zinco (Zn) 0,1 

  

  

ANEXO III: TOLERÂNCIAS ADMITIDAS PARA OS REMINERALIZADORES 

COM RELAÇÃO À ESPECIFICAÇÃO DE NATUREZA FÍSICA  

ESPECIFICAÇÃO 

DE NATUREZA 

FÍSICA 

Peneira TOLERÂNCIA 

Filler 0,3 mm (ABNT nº 50) Até 5 unidades para menos no mínimo passante. 

Pó 

2,0 mm (ABNT nº 10) Até 5 unidades para menos no mínimo passante. 

0,84 mm (ABNT nº 20) Até 5 unidades para menos no mínimo passante. 

0,3 mm (ABNT nº 50) Até 5 unidades para menos no mínimo passante. 

FARELADO 

4,8 mm (ABNT nº 4) Até 2 unidades para menos no mínimo passante. 

2,8 mm (ABNT nº 7) Até 5 unidades para menos no mínimo passante. 

0,84 mm (ABNT nº 20) Até 5 unidades para mais no máximo passante. 
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7.2. TRABALHOS APRESENTADOS E RESUMO DO ARTIGO 
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