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RESUMo

As jaz¡das fosfát¡cås brasileiras såo, em sua grande maioria, produto da laterizaçåo

de corpos igneos carbonatít¡cos primariament€ enriquecidos em apatita. A alteraçåo

laterítica, no entanlo, tem um papel duplo na concentraçåo do minér¡o fosfático; além de

concentrar o mineral de minério numa primeira fase de alteraçåo, com a progressåo do

¡ntemperismo efä modifica e desestabiliza a apatita res¡dual, gerando materiais que são

dêscartados.

Os rejeitos geÉdos pela mineraçåo de fosfato no Brasil, que contêm teores

significat¡vos de P nåo aprcveitáveis pelos processos tradiciona¡s de beneficiamento e

fabricaçåo de fertilízantes fosfatados, podem representar mateÍial vâlioso em processos

altemativos de aproveitamento, como o processo Humifert (Stemicha 1988), que consiste no

tratamento de materiais fosfáticos descartados ou desprezados pela mineraçåo, através da

passagem de um fluxo de ar com óxidos de nitrogênio por uma mistura de material fosfático

f¡namente mofdo e matéria orgånica úmida. O ácido nftrico, formado pela reaçåo €ntre os

óxidos de N e a umidade do material, ataca os fosfatos formando compostos ma¡s solúveis

qus os fosfatos naturais ¡nicia¡s. Após maturaçåo, forma-se um material constituído por

complexos fósforo-húmicos, com características físico-químicas que determ¡nam uma

solub¡lidade do P mais lenta do que a dos fertilizantes fosfatådos tradicionais.

> Este trabalho teve como objetivo caracterizar, a partir de vários procedimentos

(difraçåo de raios-X, análises térmicas, espectroscópicÉ¡s, microscopia óptica e eletrônica,

além de análises químicas microloc¿lizadas e de solubilidade do P), os produtos organo-

fosfatados, princ¡palmente sua fase fosfát¡c€, obtidos pelo processo Humifert por Oba

(2000), a partir de materiais fosfáticos de Jacupiranga, Catalåo I e Patos de Minas, e

corelacionar os dados com os diferentes resultrados agronômicos obtidos pelo autor citado,

para os mssmos materiais.

Nenhuma técnica utilizada indicou quais compostos såo produzidos nas reações. No

entanto, as observaçôes de microscopia óptica e eletrÖnica mostram fases que

provâvelmente conespondem a compostos neofomados; além disso, os gråos de apat¡ta

dos produtos såo nitidamente diferentes dos gråos dos materiais iniciais, tanto por sua

morfolog¡a e caracterfsticas difratométricâs como pela oconência de fases fosfáticas

transformadas, ou seja, nâo apatíticas. As análises térmicas mostram, além da perda da

água livre dos produtos, um pico exotérmico ao redor dê 490-520oC relac¡onado a novos

compostos, já que este nåo ocorre nem nos mater¡ais fosfát¡cos iniciais nem na matéria

orgânica adicionada. Med¡das da solubilidad€ do P em diferentes exlratores (água, ácido

cílncn 2Io s c¡trato neutro de amôn¡o) mostrâm um acréscimo ¡mportante desta solubilidade

nos produtos em relaçåo aos respectivos materiais iniciais.



A correlaçåo das características dos mater¡ais fosfáticos originais e de seus

respectivos produtos Humifert nåo é evidente. A pesqu¡sa mostra, entretanto, após

invsst¡gaçåo de todas as caracterfsticas estudadas, que os resultados agronômicos eståo

diretamonte relac¡onados com a área de origem do material utilizado, com o local dâ mina

ou da us¡na na qual a amostra fo¡ coletada e com a mineralogia da amostra. Os fertilizantes

produzidos såo realmente mais solúveis que as amostras naturais e nåo só a apatita, mas

também os outros minerais presentes, såo consumidos durante o processo. Embora nåo

tenhã sido possível cÂtaclønzaî os compostos neoformados durante o prccesso Humifert

pelas técnicas analíticas empregadas, a maior solubilidade do P indica a transformaçåo da

apatita nestes compostos de caráter mais solúvel.



ABSIRAcT

The Brazilian phosphat¡c deposits are, in its great majority, product of the laterizâtion

of carbonatit¡c ignoous bodies o enriched in apatite. The lateritic alteration, hoìivever, plays a

double role ¡n the concantration of the phosphatic ore: in add¡tion to concentrat¡ng lh€ ore

mineral, ¡n a first phase of alteration, with the progression of the intemperism it modifies and

destabilizes the residual apatite, generating materials that are d¡scarded.

The rej€cls generated by the mining of phosphate in Braz¡|, that have s¡gnif¡cant

contents of unusable P by the traditional methods of apat¡te processing and of phosphated

fertilizers manufactudng, can represent valuable material in altemative processes of

utilizat¡on, as the Humifert process (Stemicha 1988), that consists of the treatment of

discarded or rejected phosphatic materials by the mining, through the passage of an air flow

with nitrogen ox¡des through a mDúure of fine phosphatic material and humid organic metter.

The n¡tric acid, form€d by the reaction between ox¡des of N and the humid¡ty of the material,

attacks the phosphates fom¡ng composites more soluble than the initial natural phosphates.

After maturation, a materiâl consisting of complexes phosphorus-hum¡cs ¡s formed, with

physical-chemical character¡stics that determ¡ne a solubility of the P slower than that of

traditional phosphated fertilizers.

This work had as objective to characterize, from many procedurBs (diffraction of X-

rays, thermal, spectroscopic analyses, optic and electronic microscopy, besides eletronic

microprobe and solub¡lity of the P analyses), the organic-phosphated products, mainly their

phosphat¡c phase, gotten by Oba (2000) using the Humifert process in phosphatic mater¡als

from Jacupiranga, Catalåo I and Patos de Mínas, and to conelate the data with the different

agronomic results gotten by the cíted author, for the same materials.

None of the used techniqu€s has indicated wh¡ch compos¡tes are produced in the

reactions. However, the observation of optic and elec,tronic microscopy show phases that

probably conespond to neoformed composites; moreover, the apatite gra¡ns of the products

are clearly d¡fferent from the grains of the initial materials, as much for its morphology and

d¡ffratometric characterist¡cs as for the occurrence of transformed phosphatic phases, i. e.,

not apatitic. The thermal analyses show, bes¡des the loss of the free water of the products, a

exothermic peak around 49O520'C related to new composites, since this peak does not

occur nor in the init¡al phosphatic materials nor in the added organic matter. Measures of the

solubility of the P in d¡fferent extractors (water, acid c¡tric 2o/o, and neutral ammonium citrate)

show an ¡mportant increase of this solubility in the products in relation to the respective init¡al

materials.

The conelation of the characteristics of thê orig¡nal phosphatic materials and their

respect¡ve Humifert products is not evident. The research shows, however, after inquíry of all

the studied characteristics, that the agronomic results are direc{ly related to the area of origin



of the us€d matêrial, to the place of th€ mine or the plant in which th6 sample was collected

ånd to the mineralogy of the sample. The produced fertilizers are really moro soluble than the

natural samples and not only the apatite, but also the other present minerals, are consumed

dur¡ng the process. Although ¡t has not been possible to characterize the composites

neoformed during the Humifert procoss through the analytical techn¡ques employed, the

h¡ghest solubil¡ty of the P indicates the transformation of the apatite into more soluble

composites.



cAPíruLo L INTRoDUçÃo

1. APRESENTAçÃO E OBJETIVOS DA PESQUISA

o Brasil, país submetido a clima tropical, apresenta condições para rápida dissolução

dos fertilizantes fosfatados de alta solubilidade em água e para fixaçåo do P nos solos, pois

o modelo de fertilizaçäo aqui ¡mplantado é baseado em produtos com alta disponibilização

de P ao ambiente, como adotado em países de clima temperado. lsto causa problemas

econômicos, como o desperdício de minério e ambientais, como a eutrofizaçáo e poluiçáo

de corpos d'água e a poluiçäo dos solos.

A fabricação de fertilizantes fosfatados utiliza matér¡a-prima (apat¡ta) pÍoveniente, no

Brasil, de duas situações geológicas: corpos igneos carbonatíticos, que respondem pela

maior parte da produçåo (Catalão l-GO, Tapira e Araxá-MG, Jacupiranga e Juquiá-SP) e

formaçöes sedimentares (Patos de Minas-MG, lrecê-BA, Olinda-PE). Os maciços ígneos

apresentam, em seu normalmente espesso manto de alteração, fosfatos secundários

formados pelo intemperismo laterítico; apenas em Jacupiranga o manto intempérico foi todo

explotado e atualmente o minério é retirado diretamente da rocha sã. Os fosfatos

secundários, presentes no manto de alteraçäo, são tradicionalmente desprezados por terem

baixa solubilidade e por serem prejudiciais aos processos de concentraçåo e beneficiamento

do minério apatítico; mesmo a apatita, presente neste manto laterítico, é em boa parte

descartada por näo servir aos procedimentos industriais tradicionais. Este descarte gera

grandes volumes de reje¡tos nas m¡nas em operaçåo, o que encarece tanto o custo

ambiental como o econômico da lavra. Neste contexto, algumas ¡niciat¡vas têm sido tomadas

na busca da diminuição dos custos e otimizaçåo do aprove¡tamento do minério, como por

exemplo, o processo Humifert.

Os pesquisadores franceses F. Sternicha e A. Bernard (Sternicha 1988)

desenvolveram este processo com o intuito de produzir compostos organo-fosfatados que

atuem como fertilizantes alternativos aos atualmente em uso, devido à liberação mais lenta

do PzOs no solo. Este processo caracter¡za-se por utilizar mater¡ais naturais fosfáticos de

baixo teor ou de baixo rendimento nos processos tradicionais (rejeitos das minas de fosfato

ou minérios fosfáticos marginais) e matéria orgânica. Assim, ele pode contribuir para uma

diminuição dos custos econômicos (com a otimizaçåo do aproveitamento de materiais

fosfáticos) e ambientais (com a diminuição da produção de rejeitos das minas de fosfatos e

aproveitamento de rejeitos orgånicos) da lavra de minérios fosfáticos e da aplicação de

fertilizaçäo fosfática.

O processo Humifert baseia-se no ataque de uma mistura úmida de matéria orgânica

e fosfatos naturais pelo ácido nítrico e na utilizaçåo da amônia como fonte primár¡a do

reagente ác¡do, A combuståo do amoníaco ao ar, em temperaturas entre 650"C e 800'C, se



auto mantém, produzindo óxidos nÍtricos que, em contato com a um¡dade da mistuE (fosfato

+ matér¡a orgânica), transformam-se em ácido nítrico nascente na própria superfície das
partículas. o ácido nítrico ataca os fosfatos naturais de forma total ou parcial e forma

compostos fosfáticos mais solúveis como, por exemplo, os fosfatos monocálc¡co e bicálcico,

ácido fosfór¡co além de nitratos e hidróxidos de ca. Após maturação de alguns dias sob a
forma de compostagem, o produto final consiste em fosfato parcialmente solúvel, matéria

orgânica pré-humidificada e nitratos.

Pesquisa anterior (Oba 2000) utilizou 11 amostras de materiais fosfáticos diversos,

provenientes de três minas no Brasil (Jacupiranga, Catalåo le patos de Minas), para

produçáo de compostos organo-fosfatados pelo processo Humifert. As diferentes amostras

de fosfatos m¡sturadas à turfa da região do baixo Ribeira de lguape e a uma turfa comercial

francesa foram processadas em equipamento micropiloto, os resultados dos experimentos

agronômicos realizados com os produtos obtidos mostraram boa liberaçåo de p no primeiro

mês de cultivo, com bons rend¡mentos na produção de matéria seca, comparáveis com

aqueles obtidos com utilização de solução nutritiva rica em P, para o primeiro corte, assim

como a continuidade de liberaçäo, em menor escala, nos cinqüenta dias seguintes.

Poster¡ormente, o mesmo autor (Oba 2002) retomou parte dos mater¡ais produzidos

para sua caracterização por técnicas como ATD-TG-anál¡se térmica diferencial e

gravimétrica, DRX-difratometria de raios-X, análises para H, C, N e MO-microscopia óptica e

eletrônica de varredura com analisador EDS (MEV-EDS).

Os objet¡vos desta pesquisa de mestrado foram:

. caracter¡zar os produtos organo-fosfatados obtidos pela aplicação do processo Humifert

por Oba (2000), visando ao entendimento das transformaçóes dos gråos de apatita, das

interaçöes entre os componentes presentes, das neoformações ocorridas e das

características adquir¡das pelo material transformado e

. correlacionar esta caracterizaçåo com as características dos materiais minerais originais

provenientes de Catalåo l, Jacupiranga e Patos de Minas e com os resultados

diferenciados dos ensaios agronômicos realizados.



2. MÉroDo

O método de estudo utilizado consistiu na aplicaçåo de uma série de análises e
observaçöes nos materiais iniciais e transformados pelo processo Humifert para

comparaçåo de suas característ¡cas; os resultados foram integrados para tentar compreeder

as diferenças de desempenho agronômico dos produtos.

2.1 ANÁLtsEs MtcRoMoRFoLóctcAs Dos cRÃos Ao MtcRoscópto ópTtco {MO)

A descriçäo ao microscópio óptico contribuiu para caracterizar os minerais presentes

e teve como objetivo pr¡ncipal comparar tamanho e textura superficial dos gråos de apatita

das amostras naturais com os grãos daquelas que passaram pelo processo Humifert. Além

d¡sso, foram escolhidos e assinalados os sítios mais interessantes para análise química

pontual por microssonda eletrônica (ME) e por microscopia eletrônica de varredura (MEV).

Todos os materiais foram embutidos em resina para a confecçåo de seções delgadas

e polidas, de forma que as observaçöes referem-se a gräos e aglomerados já liberados de

sua forma natural de ocorrència.

O microscópio utilizado foi da marca Olympus modelo 8X40, acoplado a um

analisador de imagens (Le¡ca 500) do Laboratório de Análises Mineralógicas do lnst¡tuto de

Geociências da Universidade de Säo Paulo (lGc-USp).

2.2 DIFRAToMETRIA DE RAIos-X (DRX}

As análises de DRX tiveram como objetivo pr¡ncipal identificar os minerais presentes

nas amostras naturais e em seus produtos, além de reconhecer possíveis compostos

neoformados.

Estas análises foram feitas no lGc-USP e o difratômetro utilizado foi um phil¡ps

PWl830 com monocromador e anticatodo de cobre. os difratogramas foram obtidos com 20

variando de 0 a 80 graus e contagem de 2 segundos por passo de 0,02grau/20, Na

interpretaçäo dos difratogramas foi utilizada a coleção de fichas ICDD (lnternational Centre

for Diffraction Data 2001) para o reconhecimento dos picos.

2.3 ANÁLIsEs oUíMIcAS MIcRoLoGALIZADAS PoR MIcRossoNDA ELÊTRôNIcA {ME)

As análises químicas por m¡crossonda eletrônica foram realizadas nos gråos de

apatita e em seus entornos para caracterizaçäo da presença e distribuiçâo do P e dos

materiais neoformados ou transformados em interação com a matéria orgânica (teores

quantitativos dos elementos que caracterizam a apatita como F, P, Ca, ETR, etc. e também



a nzão CaOlPzOs). Os pares escolhidos para estas análise foram: Ml-P1 (Jacupiranga-

SP), M4-P4, M6-P6, M7-P7 (Cataläo l-co), M9-P9 e M11-P11 (Patos de Minas-MG). O

limite de detecção para cada óxido e elemento dosado foi considerado como duas vezes o

erro, em cada análise.

Estas amostras foram analisadas no lGc-USP em um equipamento Jeol Superprobe

modelo JXA-8600 com 15kv de voltagem,20,10 10,10114 de corrente e diâmetro do feixe

eletrônico de 5pm.

2.4 MIcRoscoPIA ELETRôNIcA DE VARREDURA (MEV-EDS)

A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para estudar a superfície dos

gråos de apatita em grande aumento, para avaliar a forma e intensidade da dissolução

promovida pelo ataque do processo Humifert e a associaçåo deste mineral com outros

materiais, como por exemplo a matéria orgânica presente nos produtos. Foi feita uma

comparaçäo entre a apatita das amostras M e a das amostras P. Ao MEV também foram

feitos mapeamentos quím¡cos de algumas regiões das amostras P, onde havia matéria

orgânica, com o objetivo de investigar o fósforo, além dos grãos remanescentes de apatita.

Todas as imagens obtidas ao MEV foram fe¡tas ut¡lizando-se elétrons primários

(retroespalhados), pois esta técnica ressalta a d¡ferença de composição quÍmica entre as

fases presentes, o que auxiliou na ¡nvestigação de detalhe e procura de gräos nem sempre

bem individualizados.

Estas análises foram feitas no laboratório de Microscopia Eletrônica do Nupegel

(Núcleo de Pesquisas em Geoquímica e Geofísica da Litosfera da USP) utilizando-se um

equipamento da marca Jeol, modelo Jsn 5600 LV, acoplado a um espectrômetro de energia

dispersiva (EDS) NORAN/voyager.

2.5 ANÁLISES DE SOLUBILIDADE DO P

Todas as amostras foram submetidas a análises de P total, de solubilidade do P em

água, ácido cilrico 2o/o e citrato neutro de amônio (CNA) utilizando-se a metodolog¡a oficial

da Embrapa (Silva 1999). Esta técnica teve como objetivo investigar os teores em P solúvel

das amostras que passaram pelo processo Humifert e compará-los com os teores de p

solúvel das amostras naturais.

Estas análises foram feitas no laboratório de análise de fertilizantes do Departamento

de Solos e Nutriçäo de Plantas da Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz (ESALQ).



2.6 ANÁLISEs TÉRMo-DIFERENcIAL E TERMo-GRAVIMÉTRIcA

As análises termo-d¡ferencial e gravimétrica t¡veram como objet¡vo caracterizar o
comportamento térmico dos materiais naturais e tratados pelo processo Humifert,

comparando-os e tomando informaçöes à invest¡gação das transformaçöes induzidas pelo

mesmo.

As análises foram feitas no Laboratório de Análises Mineralógicas do lGc-USp, em

um sistema simultåneo ATD/TG, com um equipamento modelo SDT2960 da marca TA-

lnstruments sob atmosfera dinâmica de ar (somumin). As amostras foram aquecidas de

10'C até 1000"C com elevaçåo de 1O'C/m¡n em cadinho de alumina.

2.7 CATopoLUMtNEscÊNctA (CLl

Esta técnica foi utilizada com o objetivo de pesquisar possíveis modificações

químicas nos grãos de apat¡ta dos produtos, em comparaçåo com os grãos presentes nas

amostras naturais.

As análises de Catodoluminescência foram realizadas no laboratório de Microscopia

Óptica do lGc-USP em um luminoscópio modelo ELM-3R, nas seguintes condições: 7,Skw,

0,5m4, vácuo entre 50 e 1OO, -27,5o/o de foco e área do feixe intenso -5x1,Smm.

2.8 EspEcrRoFoToMETRtA DE ABsoRcÃo No TNFRAVERMELHo (ElV)

Esta técnica foi utilizada para identificar ânions presentes nos materiais e trazer

indicaçôes úteis às interpretaçöes dos produtos de fósforo e de nitrogênio neoformados

durante o processo Humifert.

As análises foram realizadas em um espectrofotômetro MAGNA lR 550

Spectrometer-Series ll, marca Nicolet, com faixa de trabalho na regiåo do infravermelho de

4000 a 4O0cm-r.



3. Áners oe esruDo E frtATERrArs

3,1 INTRoDUcÃo E cARAcTERIzAcÃo DAs AMoSTRAS

As amostras de materiais fosfáticos, coletjadas por Oba (2000) e estudadas neste

trabalho, prcvêm de três depósitos brasileiros: Jacupiranga-SP (uma amostra fom€cida pela

Bunge), Catalåol-Go (sete amostras fomec¡das pela Fosfért¡l) e Patos de Minas-MG (très

amostras fomecidas pela Fosfértil), a única d€ origem sedimentar. A seleçåo de amostras

privilegiou os minérios de tratamento complexo, os reje¡tos com teores residuais de P2O5 e

os produtos intermediários com teorcs abaixo das especificaçóes de mercado (Oba 2000).

A localizaçåo dos depósitos nos gua¡s as amostras foram coletadas é apresentada

na figura 1. *" 4{p

Figura 1: Mape com e localizeçåo dos depósitos nos qua¡s as amos{ras foram coletedas (Rodrigues &
Lima 1984).

Os depósitos de Jacupiranga e Cataláo I têm origem magmática; foram formados

pela ¡ntrusåo de corpos alcal¡no-carbonatíticos sob a forma de chaminés. Estes corpos

foram submetidos ao intemperismo e, por meio da lixiv¡açåo de parte dos silicatos e

carbonatos, foram enriquec¡dos relat¡vamente em apat¡ta na sua porçåo supgrior. Em

Catalåo l, os minérios oxidados ma¡s ricos e de concentração mâis simples estilo se

esgotando, restando minérios mineralogicamente mais complexos e de teores de PeOs mais

baixos. Em Jacupiranga todo o manto intempérico já foi explotado e atualmente o minério é

extraído diretamente da rocha så.

O depósito de Patos de Minas tem origem sedimentar e, apesar dê apresentar

elevados teores de PzOs em relaçåo aos outros depósitos c¡tados, a íntima associação da

apat¡ta com sil¡catos ocasiona uma baixa recuperação por flotação, dificultando o

aprove¡tamento ideal dos materiais, até o momento.



A tabela 1 apresenta uma descriçåo resumida das amostras util¡zadas neste trabalho

e suas localizaçöes na planta de beneficiamento:

Complexo alcalino-carbonatft¡co Depós¡to Sedlmentêr

Jacupirangâ SP Catalåo GO l.,alos do Mrnas MG

M2 M3

scRtcA

tv5 lvt6 À48

.Mtñ

M9

Rêl€rtos da etapa d€ concentra(Éo

denlþ do processo d6

das amostras utilizadas neste trabalho e suas na
planta de þeneficiamento.

3.2 JAcUPIRANGA-SP

O Complexo Alcalino-Carbonatítico de Jacupiranga está localizado no vale do

Ribeira, porçåo sudoeste do estado de Säo Paulo, no município de Cajati, próximo às

bordas da Bacia do Paraná, aproximadamente nas coordenadas 24" 42' S e 48" 08' W e
dista cerca de 240km da cidade de São Paulo. O acesso à área é feito pela Rodovia Régis

Bittencourt (8R116).

O Complexo apresenta-se como um corpo alongado (10,5 x 6,7km) de direção NNW

encaixado em rochas pré-Cambrianas do Grupo Açungui (550Ma), com granodioritos ao

norte e mica xistos ao centro e sul; é composto por dois corpos intrusivos principais: dunitos

na porçäo norte e magnetita clinopiroxen¡tos 0acupiranguitos) na porção sul, Dentro do

jacupiranguito säo diferenciados dois corpos de composição insaturada em sílica: na porção

SW, rjolitos na forma de meia-lua e, na porçåo central, carbonatitos como um corpo

alongado segundo NNW. O contato entre o carbonatito e o jacupiranguito freqüentemente

mostra zona de reaçåo, formada pela alternância de bandas milimétricas a decimétricas, em

geral de silicatos e carbonatos (Ruberti et al. 2OOO).

A idade das rochas que compõem o complexo, determinada pelos métodos l(Ar e
Rb/Sr, é de 131 + 3Ma (Amaral 1978 e Roden et al. 1975 apud Ruberti ef a/. lg92). Esta

idade situa o Complexo entre as diversas ocorrências de rochas alcalinas cretáceas das

bordas da Bacia do Paraná, tais como Poços de Caldas (8ookm'z), ltatiaia (330km2) e Passa

Quatro (148km2) (Ruberti et at.2OOO).

Diferentemente da maioria dos complexos carbonatílicos brasileiros, onde as rochas

carbonáticas ocorrem como diques ou venulaçöes, em Jacupiranga o corpo carbonatítico é

contínuo.

Jacupiranga é o único complexo carbonatítico brasileiro em que a rocha sã é

explotada diretamente, já que todo o minério de apatita residual, formado pelo intemperismo

da rocha carbonatítica, já fo¡ utilizado, Com isso, a extração da apatitâ se dá diretamente da



rocha fresca e aproveitam-se subprodutos como calcita para cimento e dolomita para cal

agrÍcola.

3,3 CATALÃo-MG

O maciço ultramáfico-alcalino-carbonatítico de Cataläo I está localizado na porçäo

sudeste do estado de Goiás, no município de Ouvidor, 15km a nordeste da cidade de

Cataläo, 280km a sul de Brasília e 72}km de São Paulo. O acesso à área é feito pela

Rodovia BR-050.

O mac¡ço forma um platô subc¡rcular de 6km na direção NS e 5,5km na direção EW;

tem idade cretácica-super¡or (85 + 0,9Ma Amaral ef a/. 1967 e 91,8 + 3,3Ma, lmbernon 1993

ambos apud Azzone 2OO2) e é constituído por rochas ultramáficas carbonatíticas

pertencentes à província alcalino-carbonatítica do Alto Paranaíba, junto com os maciços de

Catalão ll, Serra Negra, Salitre le ll, Araxá e Tapira. Estes corpos estäo encaixados em

falhas profundas de direçäo NW, relacionadas ao arco cratônico do Alto Paranaíba, entre a

Bacia do Paraná e o cráton do Såo Francisco.

A intrusåo de Catalão I deformou quartzitos e micaxistos do Grupo Araxá

(Proterozóico Médio) e formou uma superfície elevada, circundada por um anel quartzítico

fenitizado. As principais l¡tologias encontradas são dunitos, piroxenitos, foscor¡tos,

glimmeritos e carbonat¡tos. Ribeiro (1998) refere-se a uma alternância de carbonat¡tos e

flogopititos, a uma zona de ocorrência de carbonatito r¡co em nióbio e barita ou em

magnésio e ETR e a uma zona de sedimentos vulcanoclásticos afetada por hidrotermalismo

e mineralizada em monazita.

O maciço de Catalão I apresenta-se mineralizado em apatita, nióbio, ETR, titânio e

vermicul¡ta. Seu manto de alteração pode ultrapassar 100m. O minério apatítico residual

pode estar alterado; ocorre ainda apatita secundária e fosfatos aluminosos do grupo da

crandallita, enr¡quecidos em ETR, em alguns casos (Toledo 2000).



3,4 PAToS DE MINAS-MG

O depósito de Patos de Minas-MG abrange os depósitos e ocorrências de rochas

fosfáticas que ocorrem na cidade de mesmo nome e nas regiöes vizinhas de Coromandel e

Lagamar (Damasceno 1989). O maior depósito da regiåo está associado à Mina da Rocinha,

localizada a 55km a NW de Patos de Minas, latitude l8o 30' S e longitude 46'45'W.
Estes depósitos, de origem sed¡mentar, estão local¡zados na bacia sedimentar pré-

Cambriana do Grupo Bambuí e os corpos fosfáticos ocorrem próximos à borda da bacia

(Damasceno 1989).

Segundo Damasceno (1989), Patos de Minas tem idade pré-Cambriana ou eo-

Cambriana e foi submetida a metamorfismo de baixo grau. O P ocorre como flúor-carbonato

apatita ou como uma mistura de fluorapatita e carbonato-apatita em camadas milimétricas a

cent¡métricas ¡ntercaladas com camadas argilo-siltíticas, constituídas por quartzo e illita.

O depósito de Patos de Minas, apesar de apresentar interessantes teores em p2O5,

apresenta uma íntima associaçäo dos fosfalos com os silicatos que impede a recuperação

do P em níveis econômicos mesmo em granulação muito fina (Oba 2002).



Capírulo ll. REVtsAo BrBLrocRÁFtcA

Foram feitas revisões bibliográficas sobre, principalmente, dois grandes temas de

interesse nesta pesquisa, apresentadas neste capítulo. O primeiro refere-se ao P nas

esferas terrestres, enfatizando seu comportamento no solo. O segundo trata dos fertilizantes

convencionais e do processo Humifert como alternativa de produção de fertilizantes.

l. O P NA LrrosFERA, H|DRoSFERA E BtosFERA E suAS TRANSFoRMAçöES No soLo

I.1 INTRoDUcAo

O fósforo (P) tem uma concentração média na crosta de O,1o/o e é o décimo elemento

mais abundante no planeta Terra. A média do P presente nos sedimentos continentais é

0,07%, nos solos é 0,08%, nas rochas ígneas 0,10% e nos sedimentos marinhos 0,12yo

(Brinck 1978 apud Nriagu & Moore 1984). Pelos dados observa-se que o P está concentrado

principalmente nos sedimentos mar¡nhos que formam os depósitos de fosforitos,

responsáveis pela maior parte do fosfato explotado no mundo.

O P, por ser muito reativo, é facilmente oxidado e por ¡sso nåo ocorre como elemento

nativo; está presente em muitas situaçöes geológicas, tais como a litosfera, os meteoritos e

até mesmo a atmosfera solar (Fairbr¡dge 1972).

Considerando o comportamento do P no solo, deve-se levar em conta que, dentre os

três macronutrientes primários (NPK), o P é encontrado em menor quantidade tanto nas

plantas como nos solos (Havlin ef a/. 1999).

Solos ricos em P podem apresentar culturas com falta deste elemento, caso este se

encontre em uma forma indisponível, Assim, nota-se que a quantidade de P no solo tem

pouca ou nenhuma relação com sua disponibilidade para as plantas, o que justifica um

estudo detalhado que visê aumentar esta relação, diminuindo desperdícios de P2O5 que

ocorrem quando este não é utilizado pelas culturas.

A quantidade de P presente nos oceanos é escassa, variando de 0,001 a 0,1ppm;

lagos e rios contêm apenas traços de P. Em Fairbridge (1972) já se relatava o efeito da

poluição causada pelo homem como uma causa do aumento da concentraçâo de fosfatos

sobre os amb¡entes naturais acima mencionados. Hoje a descarga de P por meio da

utilizaçåo de fertilizantes e da fabricação de detergentes säo as principais causas da

eutrofizaçäo de corpos d'água.

O P é um elemento que está presente nas rochas como minerais, nos solos como

íons derivados do ácido ortofosfór¡co e como minerais, na hidrosfera ele também ocorre

dissolvido na forma de íons e na biosfera ocorre nas formas orgânica e inorgånica e é
responsável pelas funçöes metabólicas nas células de todos os organismos (animais e



plantas). Nos itens seguintes pretende-se detalhar estes reservatórios dando uma maior

ênfase para o solo que é o responsável pelo fornec¡mento de nutr¡entes para as plantas.

1.2 P NAs ÁcuAs DE Rtos E LAGos

Nas últímas décadas houve uma intensificação no estudo do comportamento do p

nas águas devido à carga excessiva de esgotos doméstico e ¡ndustr¡al produzidos,

principalmente nas grandes metrópoles, que atingem diretamente lagos e reservatórios e

causam aceleraçäo no processo de eutrofizaçäo. Este processo corresponde a um tipo de
poluiçäo, onde ocorre a fertil¡zação de águas naturais, por meio de um excesso na

quantidade de N e P. Ele estimula o crescimento excessivo de algas que consomem o

oxigênio da água; conseqüentemente ocorre uma queda no teor do oxigênio dissolvido e um

aumento na taxa de decomposição devido ao aumento das algas. Todos estes fatores
contribuem para a deterioração da qualidade da água destes lagos e reservatór¡os (silva

1e96).

Além dos esgotos, a drenagem utilizada na agricultura, que proporciona um aumento

da erosåo do solo, e o uso indiscriminado de fertilizantes também podem alterar a natureza

e a quantidade de fósforo presente em rios e lagos.

1.3 P Nos ocEANos E pEpóstTos AssoctADos

A quant¡dade de P nas águas dos oceanos é menor que 0,1ppm, var¡ando de 0,1 a

0,001ppm. Os principais depósitos fosfáticos såo de origem marinha. Estes depósitos

sedimentares excedem em tamanho e número os depósitos ígneos que possuem alta

quantidade de P. o fósforo solúvel trazido por rios e córregos junta-se com o p proveniente

da degradaçäo de organismos marinhos para formar os depósitos insolúveis que ocorrem

nos fundos dos oceanos. Assim, a baixa concentração de P solúvel nos oceanos se deve à
precipitação deste como sedimentos marinhos que formam os depósitos fosfát¡cos. Estes

depósitos representam o estágio "finat" do P solúvel proven¡ente de todos os outros ciclos do

P (Fairbridge 1972). Considerando-se a escala de tempo geológica, deve-se pensar que

esta é também apenas uma fase transitória do P. Daqui a milhöes de ano, o depósito hoje

submerso, pode aflorar em superfície e liberar novamente o P, devido aos processos

intempéricos atuantes.



1.4 coNcENTRAcÃo DE p EM RocHAs íGNEAS. METAMóRFICAS E SED|MENTARES

A concentração de fósforo em rocha Ígneas e metamórficas varia de partes por
milhäo a porcentagem, A concentraçáo de fósforo nas rochas metamórficas varia de o,o1 a
1,3%, os dados de fósforo em rochas metamórficas são mais escassos que em rochas
ígneas. Em muitos casos o fósforo parece ser relativamente imóvel durante o metamorfismo

e o conteúdo de fósforo das rochas metamórficas reflete a abundância de seus protólitos

(Nriagu & Moore 1984).

Altos valores de P2o5 (1,5 a 2o/o) ocorrem em rochas muito alcalinas, isto é, rochas
ígneas com pouca sílica. com o aumento da sílica, o conteúdo de pzos decresce até quase

nada em alguns gran¡tos e riolitos. o fósforo na maior¡a das rochas ígneas varia de 0,01 a
0,5% de P2Os.

A apatita - Ca5(POa)3(F,C|,OH), é o principal mineral primário de p encontrado na

crosta terrestre; trata-se de um mineral acessório que ocorre disseminado em vários tipos de

rochas, embora sua concentraçåo em níveis econômicos ocorra em rochas ígneas e em

rochas sedimentares marinhas. Nas rochas ígneas apenas uma pequena porção do p
presente encontra-se sob a forma de outros minerais primários de p, tal como a monazita
(fosfato de ETR) (Fairbridge 1972).

A liberação do P presente na apatita se dá lentamente por meio de processos

intempéricos, responsáveis pela destruiçåo do mineral e conseqüente liberaçåo do

elemento. As fases remanescentes do intemperismo, fosfatos solúveis, partículas coloidais e

fragmentos finos da rocha são transportadas pelo vento, água e gelo para todos os outros

segmentos do ciclo geral do P (ciclo do p na água e no solo). uma parte deste p liberado
pelas apatitas intemper¡zadas é depositada no fundo dos oceanos como depósitos

sedimentares marinhos (fosfor¡tos).

Os fosforitos såo descritos como rochas sedimentares que contêm de ig-20% de

PzOs, Estes depósitos sedimentares säo formados por material fosfático, representado como

cimento ou grãos de vários aspectos, associados com uma fase nâoJosfática, que pode ser

argilosa, carbonatada, quartzosa ou formada por chert, sendo mais raramênte ferruginosa

ou composta por gipso. Esta fase é rica em matéria orgânica, principalmente quando

argilosa. Nos fosforitos o mineral fosfático mais comum é a carbonato-apatita (antes

conhecida como francolita) que possui alto conteúdo de co2 (Nriagu & Moore 1984). No

amb¡ente marinho também há importantes quantidades de fosfatos aluminosos, como

demonstram estudos recentes de Rasmussen (1996), que mostram ampla ocorrência de p

na forma de fosfatos aluminosos da série da crandallita em sed¡mentos arenosos marinhos

recentes da Austrália; esta ocorrência deve constituir um importante reservatório de p, näo

reconhecido antes provavelmente devido às suas baixas concentraçöes e às pequenas



dimensões dos cristais. Assim, esta grande quantidade de p existente no ambiente marinho,
poderia até mesmo modificar o ciclo do P conhecido atualmente.

Os depósitos sedimentares marinhos, com carbonato-apatita, såo os maiores
produtores de fosfato lavrado no mundo, embora no Brasil, os depósitos de origem ígnea

sejam os mais explotados. os fosforitos fornecem cerca de go% da produçåo de rocha

fosfática do mundo (Craig efal. l996), mas apenas cerca de 1O% no Brasil,

O P também ocorre em depósitos de guano decorrente da atividade biológica de
pássaros e morcegos (Craig ef a/. 1996).

sedimentos consolidados como arenitos, folhelhos, calcários e minerais de argila

também contêm uma pequena parte de P que representa a redistr¡buição, acumulação e

deposiçäo do P na litosfera. Estes materiais, devido ao intemper¡smo, liberam novamente o

P para continuar seu ciclo,

1.4.1 Principais minerais fosfáticos presentes nas rochas

Os minerais fosfáticos conhecidos ultrapassam 2SO tipos, entretanto, os mais

comuns são pequenos em número e pertencem à família da apatita. Esta família constitui o

principal grupo de minerais pr¡mários fosfáticos da litosfera. A maioria dos outros minerais

resulia da alteração supergênica pela ação das águas ou do guano de pássaros e morcegos

(Nriagu & Moore 1984).

A apatita, um dos minerais não silicatados mais abundantes na crosta, é

praticamente o único mineral de minério dos depósitos fosfáticos explotados no mundo para

a agricultura, As concentraçöes minerais que apresentam apatita podem ser, como já visto,

de origem magmática (complexos alcalino-carbonatíticos; exemplos em Kola, Uganda, Brasil

e África do Sul), sedimentar (fosfor¡tos marinhos: exemplos no N da África e EUA) ou de

acumulaçåo orgânica (guano: exemplos no N e NE do Brasil).

Sob clima tropical, onde condiçöes intempéricas såo intensas, os materiais fosfáticos

podem enriquecer-se e formar depósitos de acumulaçäo laterítica (exemplos no Brasil,

Áfr¡ca e Austrália) (Toledo 1999a).

A apatita pode ocupar grandes volumes nos maciços e ainda ma¡s nos perfis de

alteraçåo intempérica, onde ocorre acumulaçâo relativa, que forma minérios residuais;

acumulaçåo absoluta também pode ocorrer, onde existir condiçöes para a precipitação de

apatita supérgena a partir das soluçôes de percolação.

Outro grupo de minera¡s fosfáticos presente na maioria dos depósitos é representado

pelos fosfatos aluminosos da série da crandallita. Os minerais desta série têm fórmula geral

A Al3 (PO4) (PO3OH) (OH)G, onde A såo cátions grandes como Na*, K*, Ca2*, Pb2*, Ba2*,

SÉ-, ETR3-. Normalmente eles se formam durante o intemperismo sobre diversos materiais

or¡ginais com disponib¡lidade em P, pr¡ncipalmente rochas sedimentares (fosforito marinho)



e depósitos sob ¡nfluênc¡a de guano, sobre rochas ígneas, principalmente alcalinas,

carbonatíticas e pegmatíticas e rochas metamórficas. Estes minerais também podem oconer

como resultado de alteraçåo hidrotermal e ainda como minera¡s neogenéticos em

sedimentos marinhos. De grande estabilidade no amb¡ente superficial, podem oconer

também em depósitos detrít¡cos. Estes minera¡s têm sido mencionados como uma des

princ¡pais fontes de P em solos, mas säo geralmente considerados prejudiciais ao

aproveitamento dos minérios apatíticos aos quais se associam (Toledo 1999b)'

1.5 Crclo po P No soLo

o c¡clo do P no solo é um processo dinåmico que envolve tanto o solo como as

plantas e os microrganismos. Os processos principais incluem a absorçåo do P presente na

solução do solo pelas plantas, a reciclagem através do retomo de resíduos vegetais e

animais, a transformação biológica através de prooessos de mineralização-imobilização'

reaçöes de fixação em superfície de m¡nerais de arg¡la e de óxidos e a solub¡l¡zação de

fosfatos minerais por meio da atividade de microrganismos. Em sistemas naturais o P

absorvido pelas plantas retoma ao solo por meio dos resíduos vegeta¡s e an¡mais e em

sistemas agrícolas parte do P é removida com os produtos da colhe¡ta e apenas uma parte

retoma ao s¡stema. Perdas do elemento podem ocorrer por me¡o da lixiviaçåo e erosåo.

A figura 2 mostra o ciclo do P no solo, onde se observa que tanto o aumento quãnto

a diminuiçåo do P em solução såo tamponados por suas fraçöes orgånica e ¡norgånica.

P em soluçåo
HzPO¡'
HPO¡-?

Mlnera¡s
S€cundá1106

FelAlPOl
CaHPOI

(P näo láb¡l)

Mlnêrâls Prlmárloa
(P nåo lábil)

Figure 2: Ciclo do P no solo, mod¡ficado de Havlin ef ar. (1999)



1.5.1 P inorgån¡co na solução do solo

As plantas absorvem P da soluçåo do solo onde este se encontra como íons

ortofosfato (H2POd /HPO4-2), forma derivada do ácido ortofosfórico (H3POn), Gomo pode ser

visto nas rcaçöes abaixo (Raij 1991):

H¡PO¿ <----+ H. + HzPO¿ PK= -2,10

HoPO¡ <----+ H* + HPO¿2- PK= -7,2O

H3POa <----ç fl* + PQ.$ PK= -13,30

A quantidade de íons HzPO¿ e HPO¡-2 presente na soluÉo do solo depende do pH

existente. Como pode ser visto na figura 3 a pH 7,2 existe igual quantidade de Íons H2PO' e

HPO¿ 2; abaixo deste valor predominam os íons HzPO¿ enquanto acima predominam os íons

HPO¿t.

Figura 3: lnfluênc¡a do pH na d¡stribu¡ção de espécies de ortofosfato em solução.

Considerando-se a maioria dos solos agricultáveis brasileiros, onde o pH varia entre

4,5 e 6, pode-se d¡zer que o íon predominante presente na soluçåo do solo é o H2POa-.

A concentração méd¡a de P na soluçåo do solo é cerca de 0,08ppm e está

relacionada com o tipo de solo. A quantidade de P requerida pelas plantas varia de 0,03 a

0,3ppm e depende do tipo de cultura e nível de produção (tabela 2). Observa-se que a

quant¡dade de P requerida por algumas culturas é menor que a quantidade média de P

presente no solo. Caso todo o P do solo estivesse d¡sponível, a ut¡l¡zação de fertilizantes

seria necessária apenas para algumas cultulas masi como a maior parte do P presente

en@ntra-se ind¡sponível, såo necessárias práticas que aumentem sua disponibilidade no

solo. Assim nota-se que a quantidade de P no solo tem pouca ou nenhuma relaçåo com sua

d¡sponib¡l¡dade para as plantas.

r
o
È
c
(E
ô
E
o

E
LL



Mandioca 0,003
Amendo¡m 0,003
Milho 0,008
Trigo 0,009
Couve-flor O,O12
Batata O,O2

Cultura ?-qpr94!r.?99.!9_q91q9e-9-q999t_9ppß--c_9!þ_9!!?_!0gt_cilppn)
75% da Máx. 95%o da Máx.

0,005
0,01
0,025
0,028
0,04
0, 18

Soja 0,025 O,2O
Tomate 0,05 0,20
Alface 0, 10 0,30

I abeta 2: concentrações estimadas de P na solução do solo associadas a 75 e 9s% da máxima
colheita de culturas selecionadas (Fox, Befter crops plant Food 19BZ apud Havlin ef a/, 1 999).

As raízes absorvem este P presente em soluçåo principalmente por difusão,

processo pelo qual os íons fosfáticos movem-se de regiöes de maior para de menor

concentraçäo (Raij I 991).

A quantidade de P em solução está em íntima correlação com o p-lábil, isto é, p

disponível para as plantas, pois é este o responsável pela reposiçåo do elemento quando há

abaixamento da sua concentração na solução do solo devido à absorçåo pelas plantas ou

qualquer outra forma de remoçåo do nutriente.

1.5.1.1 Solubilidade dos minerais primários e secundár¡os de p

Um dos fatores que afetam a concentração do p na solução do solo é a solubil¡dade

dos minerais de P. Os minerais comumente encontrados em solos ácidos såo os fosfatos de

Fe e Al, enquanto os fosfatos cálcicos predominam em solos calcários (Havlin ef a/. 1999).

Por este motivo encontram-se muitos fosfatos aluminosos, predominantemente do grupo da

crandallita, nos mantos de alteração da maioria dos depósitos fosfáticos brasileíros.

Cada mineral suporta uma concentração específica de íons que depende do seu

produto de solubilidade. Por exemplo, a strengita, é dissolvida de acordo com a seguinte

equaçåo:

FePO4 2H2O + H2O <--------> HzPO¡- + H. + Fe(OH)3 (1)

Considerando-se que o H2POa' diminui devido à absorção pelas plantas, a strengita

dissolve-se para manter a concentração de HzPO¿-em solução, ou seja, a reação tende para

a direita. Esta reação também mostra que com o aumento de H. (diminuição do pH), a

concentraçåo de H2POa- irá diminuir. Assim, o tipo de fosfato presente no solo e a

concentração do P em soluçåo, suportada por estes minerais, dependem do pH do meio.

A relaçåo entre a solubilidade de alguns minerais fosfát¡cos e o pH da solução do

solo é mostrada na figura 4.
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F¡gura 4: Solubilidede dos minera¡s fosfáticos de Ca, Al e Fe nos solos (Lindsay 1979 apud Havlin ef
a,. 1 999).

A solubil¡dade dos fosfatos de Fe/Al aumenta com o pH, enquanto a solub¡l¡dade dos

fosfatos de Ca aumenta em sentido oposto, com diminuição do pH. Assim, há uma maior

solubilidade de fósforo em tomo de pH 6, na ocorência simultânea de vários compostos de

P, como ocone nos solos.

O íon predominante abaixo do pH7,2ê HzPO¿ e HPO12- é predominante acima deste

valor. A pH 4,5 varisc¡ta e streng¡ta controlam a concentraçäo de HzPOr em solução. Com o

aumento do pH aumenta-se a concentraçåo de H2POr- porque os m¡nera¡s se dissolvem de

acordo com a eguação I , que apresenta-se no diagrama da f¡gura 4 como uma cxrva

posit¡va. O aumento na disponibilidade de P é freqüentemente observado quando solos

ácidos passam pelo processo de calagem, isto porque os fosfatos de Fe/Al apresentam uma

maior solub¡l¡dade em pH alcalino. Fosfatos cálcicos, como a hidrox¡apat¡tia ou a fluorapatita,

também podem ser utilizados como fertilizantes em solos de muito baixo pH devido à sua

elevada solubilidade em solos ác¡dos.

1.5.1.2 Reaçöes do P inoroånico do solo (adsorção e orecip¡tação)

Considerando-se o ciclo do P observa-se que o P inorgânico em soluçåo, nåo

absorvido pelas raízes das plantas, pode ser adsorv¡do na superfície de alguns m¡nerais (P-

lábil) ou precipitado como minerais secundários.

A figura 5 mostra a ¡mportåncia do pH nas reações de fixaçåo do P no solo e destia

forma a disponibilidade do elemento para as plantas. Para a maioria dos solos a máxima

disponibilidade é esperada a um pH l¡ge¡ramente ác¡do. A fixaçåo do P é ¡nfluenciada pela



maioria das argilas onde o poder de adsorção diminui na seguinte ordem: óxidos e

hidróxidos amorfos> goethita-g¡bsita> kaolinita> monlmor¡lonita (Stevenson 1986).

Muito

Altao¡t!g
o
.o

Média
¡'Fosfatos

insolúve¡s de
Fe/Al. Adsorçáo

em óx¡dos e
argilas

,'- Fosfatos-.,
insolúveis de'-
Ca. Adsorcão '.

no CaCO3

pH

Figura 5: Efeito do pH do solo nas reações de adsorçäo e precipitação do p (Stevenson 1986).

Em solos ácidos, o P inorgânico precipita como minerais secundár¡os de Fe/Al-p e
também pode ser adsorvido na superfície de óxidos e de minerais arg¡losos (Havlin ef a/.

1999). Estas formas são fontes pobres de P para as plantas porque ele encontra-se sob

forma nåo-disponível (nåo-lábil). O P, prec¡p¡tado como fosfatos de Fe/Al, presente na

estrutura cristalina destes minerais, dificilmente torna-se disponívet para as plantas. Esta

transformação de P nåo-lábil para P-lábil (disponível) é possível considerando-se uma

escala de tempo geológica. O processo de destruição da estrutura cristalina do mineral e

poster¡or l¡beração do P é ocasionado pelo intemperismo. Estes mínera¡s säo os chamados

minerais secundários, formados sob condiçöes de pressão e temperatura próximas das

qua¡s eles se encontram hoje, sendo, por este motivo, minerais estáveis, A escala de tempo

utilizada na agronomia é diferente da escala geológica; na primeira, o tempo é contado em

relação ao periodo das plantações, tratando-se de meses e anos e por isso o p presente

nos minerais secundários é considerado não-lábil. Apesar disto existe uma forma de tornar

este P disponível. Aumentando-se o pH do solo, pelo processo da calagem, os fosfatos de

Fe/Al såo dissolvidos pois apresentam uma maior solubilidade em pH alcal¡no, como visto

na figura 4.

Em solos ácidos, ricos em Fe, onde predominam os processos de ferralitização e

alitização, como os solos lateríticos presentes nas regiöes tropicais e subtropicais, as

plantas mostram sintomas de deficiência em P e grandes quantidades de fertil¡zantes são

necessár¡as para suprir suas necessidades (Stevenson 1986). Nestes locais a quantidade

de fertilizante a ser aplicada deve ser bem calculada, po¡s deve-se somar o P que será

retrogrado, devido à grande quantidade de óx¡dos presentes. Os solos brasileiros fazem

parte deste grupo e por isso que aqui o processo de retrogradação do P, isto é, sua

mudança de P disponível para P nåo disponível para as plantas é freqüente.



Em solos cålcários ou neutros o P inorgânico precipita como minera¡s secundários de

Ca-P e é adsorv¡do nas superfícies dos m¡nerais argilosos e de CaCOg (Havlin ef a/. 1999).

Os compostos insolúveis formados nestes tipos de solo também nåo conespondem à uma

boa fonte de P para as plantas, mas sua disponib¡lidade aumenta na presença das plantas

por me¡o da açåo dos ác¡dos orgânicos secretiados de suas raízes ou s¡ntet¡zados por

m¡crorganismos na r¡zosfera (Stevenson 1986). Estes ácidos podem diminuir o pH do solo e

conseq[¡entemente tomar solúveis os fosfatos de Ca, pouco solúveis em pH alcalino.

Quando há uma baixa concentração de P na solução do solo, há um predomínio do

processo de adsorção, já a prec¡p¡taçåo ¡rá oconer quando a concentr¿¡ção de P e de

cát¡ons assoc¡ados (Ca, Al, Fe) exceder o produto de solubilidade do mineral.

1 .5.1 .3 Química das reacöes de adsorção de P

P ¡norgânico lábil representado por HzPO¡- e HPOa pode ser adsorv¡do nas

superfícies dos m¡nerais. Este é um dos processos mais importantes que afetam a

disponibilidade de P para as plantias. Em solos ácidos, óxidos de Al e Fe est¿lo envolvidos

nas rea@es de adsorção do P orgânico presente na solução do solo. Em solos de soluçáo

ácida estes m¡nerais apresentam uma carga pos¡tiva extra, embora ambas, posit¡va e

negativa, estejam presentes. Este predomínio de cârgas positivas atrai o H2PO' e outros

ânions presentes na solução. Os íons de P såo adsorvidos nos óxidos de Fe e Al pela

interaçåo com os grupos OH- presentes nas superfícies destes minerais (Havlin ef a/. 1999).

É importante ressaltar que estes minera¡s apresentam uma grande superfície específica que

contribui com o processo de adsorçåo.

Quando o íon ortofosfato está ligado por meio de uma ligaçåo A|-O-P, o HzPO¿' é

considerado lábil e pode ser facilmente desorv¡do da superfície do mineral para a soluçåo do

solo. Já quando oconem duas ligaçôes Al-O com HzPO¡- forma-se um composto estável; a

desorçåo toma-se mais d¡fíc¡l e o H2PO¿'é considerado nãolábil (figura 6).
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Figura 6: Mecan¡smo de edsorção do P na superfície de óx¡dos de FelAl (Hâvl¡n ef ar. 1999).



Em solos ácidos a adsorção de P também ocorre na quebra das ligações das

caolinitas. como no caso dos óxidos, aqui também os grupos oH- såo os responsáveis pela

adsorção do H2PO4-.

Em solos calcários, pequenas quantidades de P podem ser adsorvidas por meio da

substituigäo do CO3-2 na superfície do CaCOg. À baixa concentração de p predomina a
adsorção nas superfícies do caco3; à alta concentraçåo, ocorre prec¡pitação dos minerais

de Ca-P na superfície do CaCO¡. Outros minerais, principalmente hidróxidos de Fe e Al

também contribuem para a adsorçâo do P em soluçåo nos solos calcários (Havlin ef a/.
4 000\

1.6 P oRGÂNtco po solo

Apesar de existir pouco trabalho sobre o p orgânico est¡ma-se que ele possa ser

responsável por até 50% do teor total do nutriente presente no solo. Assim como a matér¡a

orgânica, o P orgånico diminui com a profundidade e sua distribuiçåo também varia

dependendo do tipo de solo.

As principais formas de P orgân¡co conhecidas são os fosfatos de inositol, ácidos

nucléicos ou seus produtos de degradaçäo e fosfol¡pídios. outros compostos de p presentes

em quant¡dade traço incluem os fosfatos de açúcar e as fosfoproteínas (stevenson 19g6). A
porcentagem destes compostos encontrados no solo é a segu¡nte.

1) fosfatos de inositol (10-50%)

2) fosfolipídios (1-5olo)

3) ácidos nucléicos (O,2-2,5Vo)

4) fosfoproteÍnas (traço)

5) fosfatos metabólicos (traço)

A maioria dos fosfatos de ¡nositol presente no solo é produto da atividade microbiana

e da degradação de resíduos de plantas.

Os ácidos nucléicos ocorrem em todas as células vivas e såo sintet¡zados por

m¡crorganismos do solo durante a decomposiçåo de resíduos de plantas e animais. Há duas

formas de ácidos nucléicos conhecidas: ácido ribonucléico (RNA) e ácido

desoxirribonucléico (DNA). Estes ácidos são liberados no solo em ma¡or quantidade que os

fosfatos de inos¡tol e quebrados mais rap¡damente que este, sendo este o motivo deles

serem encontrados em baixa quantidade no solo (Havlin ef a/. 1999).

Os fosfolipídios såo insolúveis em água, mas facilmente utilizados e sintetizados por

microrgan¡smos do solo. A razäo de liberação dos fosfolipídios das fontes orgånicas nos

solos é rápida, sendo este o mot¡vo deles, como os ácidos nucléicos, serem encontrados em

baixa quantidade.

Acredita-se que o P orgânico remanescente origine-se de microrgan¡smos,

especialmente das paredes das células de bactérias do solo.



Os microrganismos podem afetar o fornecimento de p para as plantas de três
formas:

1) pela decomposição dos compostos de p orgânico, liberando fosfatos inorgânicos

disponíveis,

2) pela imobilizaçäo de material disponível no material celular e

3) promovendo a solubilizaçåo de formas minerais de p fixadas ou insolúveis.

A passagem da forma orgânica para inorgånica se dá por uma reação denominada

mineralização; o inverso desta reação é chamado imobilização:

mineralizaçãO
P orgânico a- p inorgân¡co (HrpO4/Hpof)

imobilizaçäo

Resíduos de plantas e de animais säo a fonte inicial de p orgânico do solo, que são

degradados por microrgan¡smos para produzir outros compostos orgânicos e liberar p

inorgânico (Havlin ef a/. 1999).

I .7. IMPoRTÂNCIA Do P coMo NUTRIENTE PARA As PLANTAS

Existem três características que classificam um elemento químico como essencial

para as plantas: 1) part¡cipar das funçöes metaból¡cas da planta, 2) não poder ser

substituído por outro elemento e 3) a planta não conseguir completar seu cicfo de vida na

ausência deste elemento (Arnon & Stout 1939 apud Raij 1991).

Atualmente dezesse¡s elementos químicos são considerados essenciais para as

plantas (figura 7). Carbono, ox¡gênio e hidrogênio, chamados de nutr¡entes naturais, são os

elementos mais abundantes. Os treze elementos festantes såo divid¡dos em

macronutr¡entes, requeridos em maior quantidade, e micronutrientes, requeridos em menor

quantidade pelas plantas. Os macronutrientes são subdivididos em primários (NpK) e

secundários (ca, Mg, s) em relaçåo ao custo econômico dos minerais, sendo os primários

os de custo mais elevado e os secundários de custo inferior (Raij 1991). Apesar do p ser

requerido em menor quantidade em relação aos outros macronutrientes , ele faz parte do

referido grupo devido ao seu elevado valor econômico.

Embora a quantidade de micronutrientes (Fe, Zn, Mn, Cu, B, Cl, Mo) requerida pelas

plantas seja pequena, nåo significa que eles sejam menos importantes que os requeridos

em maior quantidade. lsto ocorre porque estes elementos também preenchem as três

características que tornam um elemento essencial para o desenvolvimento e reproduçåo

das plantas.
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Figura 7: Elementos químicìs considerados nulrientes para as plantas.

A deficiência de P nas plantas causa um crescimento atrofiado do vegetal e um
atraso na sua maturidade. o P tem um papel importante na formação das sementes, no
desenvolvimento das raízes e na maturidade da colheita (Stevenson 1986).

A concentração média de P nas plantas varia de 0,1 a 0,5% e é menor que a de N

(1-5%) e K (0,5-6%) (Havlin ef a/, 1999). As plantas absorvem p na forma de íons ortofosfaio
(H2PO4 e HPO42l e também podem absorver certos fosfatos orgånicos solúveis.

O P é um constituinte essencial de todos os organismos vivos; nas plantas sua
funçäo essencial é caracterizada pelo armazenamento e transferência de energia em
reaçöes metabólicas; também é um componente estrutural de ácidos nucléicos, co-enzimas,
nucleotídeos, fosfoproteínas e fosfolipídios (Havlin ef a¿ 1999).

1 .8 CoNSIDERAcõES FINAS soBRE o P

o fósforo é um elemento químico essencial ao ciclo biológico tanto animal como
vegetal e tem sido obtido da natureza através da extração de p2o5 de concentrações
fosfáticas, por meio da apatita, formadas principalmente por processos ígneos ou
sedimentares.

Apesar de ser um elemento v¡tal, sua concentração elevada nos ambientes naturais
pode ocasionar poluição. A utilizaçåo indiscriminada de fósforo pela humanidade nas últimas
décadas apresenta uma grande influência em seu ciclo natural. Atualmente, são
freqüêntemente documentados aumentos na concentração deste elemento em solos, rios e
lagos.

Um dos maiores problemas ambientais causado pelo fósforo está relacionado ao uso

de fertilizantes de solubilidade relativamente alta em clima tropical. Antes de sua utilização é
necessário um estudo para saber qual será o destino final do fósforo que não será

assimilado pelas plantas. Em alguns casos, quando o solo já tem p fixado nos oxi-hidróxidos
de Fe e argilominerais, este fósforo remanescente pode migrar, junto com o nitrogênio, para

lagos e rios e ocasionar a poluição das águas presentes, A otimização do aproveitamento

deste elemento em todas as fases, desde a lavra até a aplicação na agricultura, passando

pelas etapas de descarte de produtos intermediár¡os, como minérios pobres e rejeitos de

m¡na e de usina, pode contribuir significativamente para a diminuiçåo dos problemas

mencionados.



2. FERTILIZANTES coNVENcIoNAIS E PRocESSo HUMIFERT

2.1 MtNERA|S FosFÁTtcos Ê FERTtLtzANTEs: pRoBLEMAs AssoctApos

O P é um elemento químico essencial no ciclo biológico e tem sido obtido da

natureza por meio da extraçäo de Pzos da apatita de concentraçöes fosfáticas formadas por

processos ígneos ou sedimentares, com ou sem enriquecimento por intemperismo. O
fosfato extraído das rochas tem várias utilizações, mas a grande parte (90o/o no mundo e

98% no Brasil) destina-se à fertilização dos solos.

Existem bas¡camente três tipos de fertilizantes fosfatados: os fosfatos naturais de Ca

(apatita), que, no caso brasile¡ro, de origem predominantemente ígnea, são de baixa

solubilidade em água, os fosfatos originados por tratamento químico de fosfatos naturais e

os originados por tratamento térmico; estes dois últimos são obtidos ou pela adição de

ácidos fortes concentrados, formando fosfatos solúveis, ou pela elevação da temperatura,

formando os termofosfatos; ambos os processos visam à quebra da estrutura cristalina dos

fosfatos apatíticos naturais para liberar P no solo. A eficiência destes fert¡lizantes depende

de sua natureza, já que diferenças geoquímicas e cristaloquímicas iniciais podem resultar

em produtos com características distintas de solubilidade, dependendo ainda do modo de

aplicação e da reaçåo no solo.

Embora o Brasil nåo possua depósitos econômicos de enxofre (matéria-prima

necessária para a fabr¡cação de ácido sulfúrico) e haja alternativas para o tratamento dos

minérios fosfáticos (como a rota nítrica, utilizando o ácido nítrico, subproduto da indúst¡a do

petróleo ou obtido por meio da combuståo da amônia) para a produçåo de fertilizantes

obtidos por tratamento químico, o país ainda segue exclusivamente a rota sulfúrica, que

ataca concentrados apatíticos com ácido sulfúrico. Para isso, os concentrados devem

obedecer a certas exigências de composiçåo química, como teores entre 35 e 37o/o de p2O5

e teotes baixos para S¡O2 e Fe2O3. Por isso a recuperação de fósforo das jazidas brasileiras

pode ser significativamente diminuída e o teor de corte significativamente aumentado,

diminuindo o aproveitamento da mineralizaçäo natural (Valarelli ef a/. 1999).

Os fertil¡zantes fosfatados fabricados a partir das concentrações naturais minerais

brasileiras têm em geral característ¡cas de alta solubilidade em água e rápida liberação dos

nutrientes. A normalmente elevada capacidade de fixação de P dos solos brasileiros resulia

em que a maior parte do P solúvel aplicado aos solos seja fixado e, portanto, nåo disponível

às plantas. A presença de matér¡a orgânica junto à fonte de fósforo pode minimizar o efeito

da fixaçåo aumentando a eficiência do fertil¡zante fosfatado (Sanchez & Uehara '1980).

Segundo Valarelli ef a/. (1999) a produção de fertilizantes fosfatados no Brasil foi

montada nos moldes da indústria existente em zonas temperadas, cujos processos e solos

såo distintos dos que ocorrem em climas tropicais e onde os minérios säo diferentes (a



origem sedimentar predomina para as mineralizaçöes naturais, enquanto no Brasil a origem

ígnea responde por mais de 90o/o das reservas e da produçåo). Esta ser¡a a origem de

muitos problemas de perdas de P nas várias etapas da sua utilizaçåo, desde a lavra até o

beneficiamento e aplicaçåo dos fertilizantes.

O uso intensivo dos fertilizantes fosfatados, como ocorre no Brasil, e as

características naturais dos minérios brasile¡ros obrigam à aplicaçåo de processos

industr¡ais complexos e caros para o beneficiamento da matéda-prima, além de causar

danos ao ambiente e de desprezar material com teor não muito alto em PzOs, mas que

poderia ser aprove¡tado por v¡as alternativas.

Os fosfatos naturais apatíticos de origem sedimentar säo muitas vezes denominados

de reativos e de fosfatos "moles" por serem mais solúveis que os brasileiros, de origem

ígnea (os fosfatos "duros"), classificados como de baixa reatívidade. A maior diferença

parece estar na substituição do ânion POa3- por CO32-que promove perda de estabifidade na

estrutura cristaloquímica, aumentando a solubilidade, no caso da apatita sedimentar. O
intemper¡smo da apatita ígnea também pode promover esta substituiçåo na apatita residual

ígnea nos mantos lateríticos sobre as rochas portadoras (Toledo & Pereira 2001).

Os fosfatos apatít¡cos natura¡s são geralmente insolúveis em água e dissolvem-se

através de reaçóes com os componentes do solo. A dissoluçåo é mais rápida em solos

ácidos e é reduzida acentuadamente em pH acima de 6,0 (Sousa ef a/. 1999). Após a
dissolução, o fósforo proveniente dos fosfatos naturais ou de qualquèr outro fertilizante é

fixado no solo por vários mecanismos, o que diminui sua disponibilidade para as plantas

com o tempo. Os fatores que parecem controlar a solubilidade dos compostos fosfáticos no

solo são o teor em P, em Ca e a acidez do solo, além dos microrganismos. Há estudos

recentes sobre a aplicação direta de apatita nos solos (Nogueira ù.2OO2), que podem

apontar para novas pesquisas no futuro.

Os fosfatos aluminosos, dentre os quais se destaca o grupo da crandallita, formados

pela alteração intempérica de rochas que contêm fosfato de cálcio, em ambiente tropical,

såo ainda menos solúveis. Sua presença é considerada prejudicial na lavra de fosfato, pois

dificulta ou inviabiliza o beneficiamento tradicional dos minérios. Estes minerais näo sâo

utilizados no Brasil como fonte de P para as plantas, Não obstante, há referências de

fabricação comercial de fertil¡zantes a partir de seus termos mais ricos em Sr, que teriam

uma solubilidade diferenciada em relação aos outros termos, segundo Gilkes & Palmer

(1979) e Hoare (1980).



2.2 PRr¡rc¡pe¡s tpos oe reRt¡llzarures rosrntnoos

As rochas fosfáticas conespondem à principal fonte de P utilizada em fertilizantes

fosfatados, sendo a fluorapatita o principal mineral utilizado no processo de beneficiamento

das indústrias. Os minérios apatíticos dificilmente servem para uso direto como fertilizantes;

por isso, os adubos fosfatados utilizados na agricultura são produtos de transforma@es

químicas que destroem a estrutura da apatita, produzindo assim fertilizantes de maior

eficiência agronômica (Ralj f 991). No Brasil a apatita é transformada em formas fosfáticas

disponíveis para as plantas por duas vias principais: térmica e úmida (figura 8).

Fosfato
l-

__Via térmical Via úmida

l-ermofosfato I i

lReação HzSO+l 
I

- - 
.I._l_isq{q{"rqliqpjf jAcido Fosfórico¡ 

-i, Ir

IvrnP¡ I 
I suPcrtosìtatotriPIo

DAP ' i'- 
Reação NHs :

Figura 8: Esquema do processo de fabricação de fertilizantes fosfatados no Brasil(modificado de Oba
2ooo).

A tabela 3 mostra a garantia de alguns dos principais fertilizantes fosfatados

comercializados no Brasil.

Fertilizante Garantia Mínima

Fosfato diamônio (DAP)

Fosfato monoamônio (MAP)

Superfosfato simples

Superfosfato triplo

Termofosfato magnesiano

160lo N, 45o/o PzOs

9oloN, 48o/o PzOs

18o/o PzOs

41o/o PzOs

17o/o PzOs,To/o Mg

Tabela 3: Garantias mínimas de alguns fertilizantes (Raij 1991).
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2.2.1 Fe¡lilizantes fosfatados produzidos por v¡a térmica

O ataque térmico, por meio da calc¡naçäo, sinterizaçåo ou fusão da rocha fosfática

com ou sem a adição de outros reagentes, altera a estrutura cristalina da apatita, tornando o

P presente no mineral assimilável pelas culturas (Figueira 1994).

Os fertilizantes fosfatados produzidos por via térmica (termofosfatos) säo insolúveis

em água, mas solúveis em solução de ácido cítrico e em solução de citrato de amônio, além

de apresentarem comportamento alcal¡no. Estas características tornam os termofosfatos

mais adequados à utilizaçåo em solos ácidos de clima tropical, já que sua baixa solubilidade

permite a liberação lenta dos nutrientes, enquanto que o seu caráter alcalino contribui para a

correção do pH destes solos (Figueira 1994).

Termofosfatos magnesianos fundidos são produtos obtidos a partir da fusão de

misturas de rochas fosfát¡cas e fontes de magnésio e sílica. Os aditivos são utilizados para

abaixar o ponto de fusäo da m¡stura para 1200-1300'C (ponto de fusåo da fluorapatita:

-1600"C) e favorecer a formaçåo de uma fase vítrea. A mistura, após fusåo completa, passa

por um resfriamento rápido que impede a recristalizaçåo da fluorapatita (F¡gue¡ra 1994).

O termofosfato é produzido no Brasil desde 1968, primeiramente pela Mitsui e mais

tarde pela Cooperat¡va Agrícola de Cotia e Cia Níquel do Brasil.

A existência no país de rochas com teores de KzO acima de 10% levou alguns

autores (Guardani & Valarelli 1981 e 1982, Leite 1985, Pereira 1987, Rahal & Valarelli 1990,

Figueira 1994, todos apud Oba 2000) a buscarem processos que visem à obtenção de

termofosfato potássico (magnesiano) fundido, com a vantagem da incorporaçåo de mais um

macronutÍiente primário e desta forma à redução da utilização de KCI importado.

2.2.2 Fe¡lilizanles fosfatados produzidos por ataque sulfúrico - função do ácido
fosfórico

Os fertilizantes fosfatados produzidos no Brasil baseiam-se no tratamento sulfúrico

de concentrados de apatita e requerem elevado teor de PzOs (35-37%) e ba¡xos teores de

SiO2 e Fe2O3. Estes fertilizantes säo denominados superfosfato simples, superfosfato triplo,

fosfato monoamônio e diamônio.

Para a produção do superfosfato triplo e dos fosfatos mono e diamônio é utilizado o

ácido fosfórico. Este é fabricado pelo tratamento de rocha fosfática com HzSO¿ e

denominado ácido verde. Utiliza-se uma maior concentração de HzSO¿ na produçåo do

ácido fosfórico que em relação à utilizada na fabricaçäo de superfosfato simples (SSp)

(Havlin ef af '1999). Estes dois processos produzem gipso (CaSOa.2H2O), que é utilizado em

outros processos industriais.



A reaçåo que representa a produção de ácido fosfórico a partir da fluorapatita é a
seguinte:

Caro(PO¿)oFz + loHzSO¿ + 12HzO -----> 6HgPO¿ + l0CaSO4.2H2O + 2HF

Observa-se que para cada molécula de apatita tratada såo necessárias dez

moléculas de ácido sulfúrico. Considerando as impurezas do minério, normalmente é

necessária uma quantidade maior do ácido (Oba 2000). Pela equação, para seis moles de

ácido fosfórico produzido, que pesam 5889, såo gerados l0 moles de gipso que pesam

1721,79. Estes valores explicam a grande quantidade de gipso que se acumula nos parques

industr¡ais de fabricação de ácido fosfórico. Havlin ef a/.1999 mostram algumas alternativas

para este gipso como seu uso como corretivo para solos sódicos e como fonte de enxofre.

O ácido fosfórico produzido por aquecimento da rocha fosfática é denominado ácido

branco e é usado em sua maior parte por segmentos da indústria química não relacionados

a fertilizantes. O ácido branco apresenta um maior grau de pureza que o ácido verde,

entretanto o alto custo de energia envolvido na sua fabricaçäo o torna inviável

economicamente para a indústria de fertílizantes (Havl¡n ef a/. 1999).

O ácido verde, utilizado na agricultura, contém de 17 a 24o/o de P (39 a 55% de

P2Os), é utilizado na acidulação de rochas fosfáticas para produzir superfosfato triplo (TSp)

e é neutralizado com NHg na produção de fosfatos de amônio (NHa) e fertilizantes líquidos.

Quase todo ácido verde é utilizado na produção de outros fosfatos (Havlin ef a/. 1999).

2.2.2. I Suþerfosfato Simples

Os fertilizantes de ortofosfato de Ca (superfosfato simples, superfosfato triplo e

superfosfatos enriquecidos) correspondem à uma das mais importantes fontes de P utilizada

na agricultura (Havlin ef a/. 1999). Os superfosfatos såo fert¡lizantes solúveis em água

produzidos pela reação do ácido sulfúrico com a rocha fosfática (Raij f991). Tratam-se de

fertilizantes neutros que nåo influem no pH do solo como o H3PO¿ e o NHa* contido em

fertilizantes.

O teor de PzOs no SSP varia conforme o teor de P na rocha inicial, oscilando entre l6
e 22o/o (7 a 9,5% de P). Ete é 90% solúvel em água e por isso muito disponível às plantas. A

produçåo do SSP a part¡r da fluorapatita é representada pela seguinte equação (Havlin ef a/.

leee):

[ca¡(Po¿)d:.caF2 + 7H2So4 + 3H2o 
-->apatita ác¡do água

sulfúico

3Ca(HrPO4)r.HrO + 7CaSO4 + 2HF

fosfato
monocálc¡co

gipso ác¡do
fluoríd r¡co



A mistura comercial de SSP contém dois componentes sólidos: o fosfato monocálcico

e o gesso (Raij 1991).

Durante a produçåo do SSP ocorrem reações intermediárias (Cekinsk¡ 1993).

Primeiro ocorre precipitação de sulfato de cálcio e liberaçåo dos ácidos fosfórico e

fluorídrico:

0,7Caro(PO¿)eFz + THzSO¿ -----> TCaSOa + 4,2H!PO¿+ 1,4 HF

O ácido fosfórico gerado ataca a apatita; o produto desta reaçåo é o fosfato

monocálcico e o ácido fluorídrico:

0,3Ca1¡(POa)F, + 4,2 H3PO¿ + 3HzO -----+ 3Ca(H2PO4).HrO + 0,6HF

Parte do flúor gerado se volatiliza como SiFa, produzido pela reação do ácido

fluorídrico com o silício presente na ganga do minério:

4HF + SiO2 -----+ SiFa + 2¡¡rg

O ácido fluorídrico restante reage com a apat¡ta para formar ácido fosfórico e fluoreto

de cálcio:

Ca1¡(POa)5F2+ 18HF ------> 6H3PO¿ + locaFz

Quando há hidrólise do fosfato monocálcico, ocorre formaçåo de fosfato bicálcico e

liberaçåo de ácido fosfórico:

Ca(H2POa)r.flrQ + ¡rg -----> CaHPO¿.2HzO + H¡PO¿

Todo o ácido fosfórico produzido pode voltar a atacar a apatita.

O SSP é considerado um dos adubos mais bem aceitos por agricultores e técnicos.

Sua vantagem relaciona-se ao seu alto conteúdo de enxofre e de cálcio em forma móvel de

sulfato e sua desvantagem refere-se à baixa concentração de P (Raij 1991).



2.2.2.2 Suoerfosfato Triplo

Superfosfato triplo (TSP) ou concentrado contém 17 a 23o/o de P (44 a 52o/o PzOs), o

dobro do SSP, e é fabricado pelo tratamento de rocha fosfática com H¡PO¿:

[Caa(PO¿)z]¡.CaF2 + 12H3Po4 + 9H2o -----] 9Ca(HzPorþ + CaFz

apat¡ta ácido água fosfato fluoreto de Ca
fosfór¡co monocálcico

O TSP também contém fosfato monocálcico. Seu alto conteúdo de P é uma

vantagem por causa do transporte, armazenamento e custo de tratamento que têm uma

grande parte na fração do custo total do fert¡lizante. TSP é fabricado na forma granular e é

usado em misturas com outros materiais e em apl¡cação direta no solo.

SSP e TSP podem ser amoniados para produzir fosfato monoamônio' ou MAP

(NH4HrPO4).

2.2.2.3 Fosfatos de Amônio

Os superfosfatos amoniados såo materiais preparados por tratamento de

superfosfatos em processo que visa à melhoria das propr¡edades físicas destes adubos.

O processo de amoniaçåo reduz a solubilidade em água do P pela transformaçåo de

parte do fosfato monocálcico, solúvel em água, em fosfato bicálcico, insolúvel em água, mas

solúvel em citrato neutro de amônio (Raij 1 991).

A produção dos fosfatos amoniados se dá pela neutralização do ácido fosfórico

(H3PO4) com amônia (NHt que produz os fertil¡zantes binários (N e P), conhecidos como

fosfatos monoamônio (MAP) e diamônio (DAP).

O MAP, sal fortemente ácido, contém 11 a 13o/o de N e 21 a 24o/o de P (48 a 55% de

P2O5), entretanto o grau mais comum é 11-22-0 (f 1-52-0) (Havlin ef a/. 1999); geralmente é

utilizado para fabricaçåo de fertilizantes ternár¡os (NPK) (Oba 2000).

O DAP contém 18 a 21o/o de N e 20 a 23o/o deP (46 a 53o/o de P2O5) e seu grau mais

comum é 18-20-0 (18-46-0); é freqüentemente misturado com sais de n¡trogênio e potássio

para produção de diversos produtos com var¡adas composiçöes dos principais nutrientes

(NPK) (Oba 2000). Podem ser adicionados outros nutrientes a este fertilizante, visando

atender às necessidades das culturas e dos estágios de desenvolvimento do vegetal (Oba

2000).

O aumento no interesse e uso dos fosfatos de NH4 resultam das evidências que

apóiam o aumento da absorçåo de HzPO¡- quando NHa* é colocado com fertilizantes de P.



Estes fertilizantes apresentam propriedades físicas satisfató¡ias e um alto teor de nuirientes,

sendo estas, vantagens para transporte a grandes distâncias (Raij 1991).

2.2.3 Ferlilizantes fosfatados produzidos por ataque nítr¡co

Os primeiros trabalhos a descreverem um método para solubil¡zaçäo de fosfatos por

ataque nítrico foram feitos por noruegueses por volta de 1910 (Bidegain 1995).

A reação do ataque nítrico é semelhante à realizada pelo ataque sulfúr¡co na apatita,

sendo a presença de nitrato de cálcio dissolvido dentro da soluçäo de ác¡do fosfór¡co a

principal diferença encontrada entre estes dois ataques (Bidegain 1995):

Caro(PO¿)aFz + 2oHNOg -----> lOCa(NOt2+ 6H¡PO¡ + HF

A separaçåo do nitrato de cálcio que se encontra dissolvido no ácido fosfórico é

obtida pelo resfr¡amento da soluçåo até o ponto de formaçåo de cristais de nitrato. A partir

daí, estes cristais säo separados por centrifugação (Bidegain 1995).

Os cristais de nitrato de cálcio podem ser comercializados d¡retamente ou

transformados em nitrato de amônio, obtido por meio da reaçåo com carbonato de amônio:

Ca(NOg)z + (NHa)2COa CaCO3 + 2NH¿NOg

Após a retirada do nitrato de cálcio cristalizado, a solução restante contém ácido

fosfórico e parte do nitrato de cálcio em soluçäo; esta é então aquecida e tratada com

amoníaco até atingir pH 4,5. Assim o produto obtido é um precipitado de fosfato

monocálcico e uma soluçåo de n¡trato de amônio:

6H3PO4 + 3Ca(NO3Þ + 6NH: + 3HrO _), 3Ca(HrPO), + 6NH4NO3

A pasta aquec¡da, eventualmente acrescida de sais de potáss¡o, é concentrada por

evaporaçäo e granulada, Desta forma obtém-se um fertilizante binálio 2Ol2OlO, ou mesmo,

um ternário 15115115 (Bidegain 1995).



2.3 Os TRATAMENToS poR óxtDos pE NtrRocÊNto

Diversas patentes mostram o interesse no tratamento de matéria orgânica por óxidos

de nitrogênio. No começo do século XX, a patente francesa n' 338 981 (1904), relata a

mistura do produto final do ataque de fosfatos natura¡s por ácido sulfúrico com turfa e

calcário. Em I 919, outra patente francesa n' 501 668, propöe o tratamento de matérias

vegetais e lixo urbano por gás nitroso pouco concentrado produzido em arcos elétricos.

Nesta patente ressalta-se o poder desinfetante, desodor¡zante e o aumento do valor

fert¡lizante pelo aumento do teor em nitrogênio (Bidegain 1995).

A patente alemã n" 518 7792 (1928) trata do tratamento de serragem ou de turfa por

gás nitroso e a neutralizaçáo da acidez pela amônia; esta patente também indica a

possibilidade de acrescentar, antes da neutralização, óxidos de fósforo de forma a produzir

um fertilizante binário (N-P) (Bidegain 1995).

As patentes francesas n' 759 692 (1933) e inglesa n' 424 260 (1934) propöem a

preparação de fertil¡zantes a partir do ataque de linhita ou de turfa umid¡ficada, misturada a

fosfatos, por gases que contenham óxidos de nitrogên¡o. A etapa seguinte, preconizada pela

patente, de neutralização do produto pelo amonÍaco, retorna o fosfato ao seu estado

insolúvel (Bidegain'1995).

Nas patentes francesas no 799 692, n'784 196 e n'84-18 966, a funçåo da matéria

orgânica é dar suporte físico à mistura, garantindo a permeabilidade para passagem do gás.

A patente estadunidense n" 2.170843 (1936) consiste em atacar minérios fosfatados

por cloretos de nitrosila, gerados a partir de cloretos alcalinos pela ação de óxidos de

nitrogênio.

A patente Humifert n'88 17.596 (1988) propóe o tratamento de minérios fosfatados

em presença de matéria orgân¡ca umidificada pela passagem de óxidos de nitrogên¡o. A

solubilização do fosfato é realizada pelo ácido nítrico e pelos ác¡dos orgânicos nascentes na

mistura (Bidegain 1 995).

2.3.1 Processo Humifert

O processo Humifert visa à valor¡zação de minérios fosfáticos de baixo teor, de difícil

aproveitamento ou de rejeito de minas e usinas de beneficiamento, com a produção de

fert¡lizantes alternativos que promovam liberaçäo mais lenta de seus teores em P2Os.

Os materiais mencionados podem ser ut¡lizados para a produção de compostos

fertilizantes alternativos aos atualmente em uso, inadequados em várias situaçóes de

manejo químico dos solos em ambiente tropical, mas ainda presentes devido à inexistência

de outras opçöes viáveis. A produçäo de materiais organo-fosfatados que utiliza os minérios

marginais e os rejeitos das minas, foi realizada através do processo Humifert, desenvolvido



pelos pesquisadores franceses F. Sternicha e A. Bemard (Sternicha 1988), em equipamento

micropiloto montado no lnstitut National Polytechnic de foulouse, França.

O processo Humifert consiste em tratar uma mistura úmida de matéria orgânica

triturada de origem vegetal ou animal e fosfatos naturais moídos em um reator sob ligeira

pressåo. Esta pressão é escolhida em função da natureza das matérias orgânica e mineral

(Bidegain 1995).

O tratamento é realizado por uma mistura gasosa de óxidos de nitrogênio, obtidos

pela oxidação catalítica da amônia, e ar saturado em vapor d'água. Após combustâo do

amoníaco há formaçåo de ácido nítrico que ataca os fosfatos de forma total ou parcial,

formando compostos do tipo Ca (H2PO4)2 ou Ca HPO¿, além de nitratos e hidróxidos de Ca.

Ao mesmo tempo ocorre a oxidaçåo da matéria orgånica, que conduz à ruptura das cadeias

carbônicas, que iräo produzir cadeias mais simples e curtas que as longas cadeias inic¡ais

(Bidegain 1995). Estas moléculas orgânicas simplificadas såo semelhantes aos chamados

ácidos húmicos ou fúlvicos extraídos dos solos que apresentam a propriedade de quelação.

Esta propriedade refere-se a compostos orgânicos solúveis (quelatos) que se ligam com

metais para aumentar sua solubilidade e seu fornecimento para as raízes; estes compostos

são produtos da atividade microbiana e da degradaçäo da matéria orgånica e de resíduos

de plantas (Havlin ef a/. 1999). Os compostos húmicos apresentam a capacidade de retardar

a retrogradação do fósforo e mesmo de remobilizar o fósforo retrogradado. Estes ácidos

orgånicos contribuem para o ataque dos fosfatos pois reduzem o consumo de ácido

estequiometricamente necessário (Oba 2000).

Após maturaçåo de alguns dias sob a forma de compostagem, o produto f¡nal

consistirá em um fosfato parcialmente solúvel, matéria orgân¡ca pré-humidificada e n¡tratos.

A forma físico-química destes compostos (complexos fósforo-húmicos) consiste no

envolvimento das partículas de fosfatos pelos compostos húmicos; isto torna o fósforo

disponível por um período prolongado, pois evita sua rápida retrogradação (Oba 2000).

Este processo pode contribuir a ¡niciativas para a diminuiçäo do custo econômico e

ambiental da lavra de minérios fosfáticos e da produçåo e aplicação de fert¡lizantes.

A d¡minuiçåo do custo econôm¡co ocorreria a partir da possibilidade de utilização de

materiais tradicionalmente desprezados, que encarecem a mineraçåo por estarem

geralmente sobre os minérios mais valorizados atualmente. O aprove¡tamento dos materiais

fosfatados nåo considerados como minério viável produziria um aumento nas reservas e

vidas úteis das jazidas e explotaçáo mais racional do bem mineral, causando assim redução

dos custos de produçåo.

O custo ambiental seria diminuído na medida em que volumes menores de rejeitos

seriam produzidos, d¡minuindo as áreas ocupadas para sua disposição e diminuindo a

interaçäo físico-quÍmica destes rejeitos com o amb¡ente. Na etapa de aplicação dos

fertilizantes, a troca de produtos de alta solubilidade por produtos de solubilidade mais baixa



evitaria a liberaçåo excessiva de fósforo nos solos e nas águas superficiais e subterrâneas,

diminuindo assim o fenômeno de eutroliza$o. Outro fator positivo no âmbito ambiental

consiste na possibilidade de aproveitamento de material orgânico na fabricaçåo dos

fertilizantes altemativos, diminuindo também a necessidade de estocar rejeitos da

agricultura e, eventualmente, dependendo de pesquisas específicas, até mesmo materiais

provenientes do tratamento de esgotos. Neste aspecto a carência em matéria orgånica,

típica dos solos tropicais, poderia ser amenizada pela aplicação dos compostos obtidos pelo

novo processo.

2.3.1.1 Descrição do equipamento

O equipamento é constituído por três partes principais: o forno, o recipiente oxidante

e o reator (Rouquet 1989). A figura 9 mostra o equipamento com suas partes principais

montado no Laboratório de Geoquímica do lGc-USP, em 2QO4, seguindo o projeto original

do equipamento de Toulouse, utilizado por Oba (2000).

Antes de ser colocada no forno a amônia é misturada com ar primário em uma

relaçåo 1110. A reaçåo de oxidaçåo da amônia se auto mantém a partir de uma temperatura

ao redor de 650 0C. A partir deste momento inicia-se a reaçåo no forno com a ajuda de uma

chama, produzida por um arco-elétrico e alimentada por hidrogênio (Rouquet 1989). A

temperatura no fomo é controlada por um termômetro, sempre abaixo de 800"C para se

evitar a dissociaçåo do monóxido de nitrogênio (Oba 2000).

Figura 9: Principais partes do equipamento para produçäo de fertilizantes organo-fosfatado (1:forno,
2: recipiente oxidante e 3: reator).

O monóxido de nitrogênio formado no forno passa em seguida ao recipiente

oxidante. A funçåo do recipiente oxidante é resfriar os gases do fomo que poderiam
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provoc¿r a secagem e destruiçåo da matéria orgånicå e oxidar o monóx¡do de nitrogênio,

passando seu grau de oxidação 
*2 para *4.

O recipiente oxidante é resfriado por um trocador de calor de superfície onde circula

água. Os óxidos de nitrogênio psssam para o reatoÍ onde, 6m contato com a água da

mistura, se tEnsformam em ácido nítrico, Uma grelha de aço inox suporta a m¡stura no

reator e um sistema de válvulas permite a chegada do gás reativo pelo alto ou por baixo,

garantindo uma homogenizaçåo no tratamento (Oba 2000).

2.3.1.2 Quím¡ca do orocesso

São três as €tapas químicås deteminanbs do processo: combuståo dâ amônia, qu€

resulta na formaçåo dos óxidos nitrosos, seguida da transformaçåo oxidativa destes óxidos

em óxidos nítdcos e f¡nalmente do ataque dos fosfatos (Oba 2000).

A combustáo da amônia ocorre no fomo e é realizada por meio da oxidãíçåo com

oxigênio do ar sobre um catalisador const¡tuldo de telas metálicas de platina. Esta reação é

exotérmica e rápida, com um rend¡mento químico acima de 98% e conduz à formaçåo de

monóx¡do de nitrogên¡o e água:

2NH3+5¡"gr= 2NO + 3H2O + 107,3 kcal.

Os óxidos n¡trosos se oxidam por meio do oxigênio do ar, transformando-se em

óxidos nítricos no recipiente oxidante:

2NO + Oz = 2NOz + 27,4 kcÂL

2NO, = ¡r9o

O óxido nítrico produzido reagê com a água da mistura, gerando os ácidos nítricÐ e

nitroso no reator:

N2Oa+¡rg=HNO3+HNO2

Enquanto o ácido nítrico reage de diferentes maneiras com os compostos da mistura,

o ácído nitroso passa por novas transformaçöes que c,onduzemo aos óxidos nitrosos ¡n¡c¡ais:

2HNO2=N2O3+H2O

N2Q3=flQ+frlQ,



A reaçåo do ácido nítrico com o fosfato é variável. Pode-se esquematizar três

d¡ferentes níve¡s de ataque à apatita:

- um ataque total:

Cale(POa)6Fr + 18HNOg = GHoPOa + 9ç¿1¡9s)z+ CaFz

- um ataque intermediário:

Caro(PO¡)sFz + 12HNO3 = 3Ca(HzPO¡)¿ + 6Ca(NOs)z + CaFz

- um ataque pafcial:

Caro(PO¿)eFz + 6HNOg = 6CaHPO¡ + 3Ca(NO3)2 + CaF2

Os produtos das reações foram reconhecidos diretamente e indiretamente por

difraçåo de raios-X, esp€ctrometria de absorçåo no ¡rìfravermelho e anális€s químic€s (Oba

2002).

Parte dos sais de fosfato de cálcio solúvel (mono e clicálcico), esta associaálcom os

compostos húmicos. lsto é uma vantiagem do processo, já gue estes produtos evitam a

r€trog radação ráp¡da do fósforo.

Desta forma, um ataque total produziria o ácido fosfórico, um ataque intermed¡ário

produziria fosfato monocálcico (solúvel em água) e um ataque parc¡al produziria fosfato

bicálcico (solúvel em ácido cítrico 2Vo e em citrato neutro de amônia). É difícil orientar a

reaçåo para formaçåo de um ou outÍo composto; isto depender¡a do cont¡ole da quånt¡dade

de óxidos de N e da duraçåo da mafuraçåo já que as reaçöes såo variáveis para cada tipo

de amostra, O resultado final é uma m¡stura de sais, de fosfatos solúveis formados nas

reações, de ácido fosfórico e de apatita residual nåo atacada. O ácido fosfórico produzido

pode reagir com a apd¡ta ou com o fosfato þicálcico mesmo durante a fase de maturaçåo do

produto:

Caro(PO¡)eFz + 4HoPO¡ = 19ç¿¡pQo + 2HzO

CaHPO¡ + H'PO¡ = Ca(HzPO¿)z

O produto final, após mafuraçåo de alguns dias, contém fosfato parcialmento solúvel,

matéria orgånica pÉ-humif¡cada e nitratos, além de, eventualmente, apatita nåo atacada.

lnformaçöes prévias ê observadas indicam que as partículas de fosfato esfilo envoltras pelos

compostos húmicos, o que permite uma menor fixaçåo de P nos solos e a sua

disponib¡lidade por um período ma¡s prolongado.



CAPÍTULo 3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo såo mostrados os resultados obtidos a partir das técn¡cas analíticas

utilizadas nestia pesquisa. Primeiramente será feita uma descriçåo para cada par de amostra

(ãmostra natural e seu respêctivo produto) que mostrará as característ¡cas

micromorfológicas (aspectos texturais) dos gråos de apatita que ocorrem nas amostras

naturaís e em seus produtos, utilizando-s€ os estudos ao MO e ao MEV, as câracteríst¡câs

mineralógicas obtidas pela DRX, as carac'terísticas quím¡cas obtidas por meio tanto das

análises à ME quanto ao MEV-EDS, além dos resultados das análises de solubilidade do

fósforo. Optou-se por mostrar estes resultados desta maneira (em pares) para que se

pudesse comparar as características encontradas nas amostras naturais com as

encontradas em seus produtos.

Ao longo da apresentaçåo e discussåo dos resultados, algumas explicaçöes

aplicáveis a todos os pares M-P foram necessárias; estas considerações foram dadas no

primeiro item (amostras M1-P1) e, embora nåo tenham s¡do necessariamente repetidas nos

outros, foram sintstizadas nas consideraçöes finais.

Separadamente dos pares, em itens específicos, seÉo descritos os resultados

obt¡dos nas análises de solubilidade do fósforo, na catodoluminescência e nas análises

termo-diferencial e termo-gravimétf¡ca. No caso das análises de solubilidade, embora sua

descrição também ocona dentro dos pares, optou-se Wr faze|' um item específico para

mostrar os problemas encontrados nos resultados e para comparar os resultados obtidos

também entfe os pares analisados. No caso dA c,atodoluminescênc¡a, os resultados såo

semelhAntes entre si e com isso, uma comparaçåo entre os pares analisados pareceu mais

¡nteressante. Já no c¿so das análises termo-diferencial e termo-grav¡métrica optou-se por

mostrar os resultados em um úniCo conjunto, visando uma comparaçilo entre todas as

amostras naturais e enke todos os produtos.

Estudos ao MO, å DRX, análises temo€rav¡métricas e de solubilidade do fósforo

foram feitos em todas as amostras, mas apenas alguns pares selec¡onados, p6lo menos um

de cada área, foram anal¡sados por meio também das outras técnicas citadas acima; ass¡m

apenas alguns pares foram analisados por todas as técnicas.

Para as amostras estudadas ao MEV foi elaborada uma escala para qualificar o grau

de alteraçåo da apat¡f;a, levando em conta a existència de fEturas e sua forma de oconência

(fechadas ou abertas), a oconåncia de materiais de composiçåo e textur€¡ nåo-apâtíticâ

dentro destas descontinuidades e de vazios dentro do gråo (anexo 1). As heterogeneidades

composicionais de origem genética, observadas na apat¡ta de Patos de Minas, não såo

consideradas como alteraçåo do gråo. As alteraøes da apatita das amostrâs naturais såo

alteraçöes ¡ntempéricas e as dos gräos dos produtos såo alterações intensif¡cadas,

considerando-se que os grãos já estavam alterados, ou causadas pelo processo Humifert.

Desta forma os graus O a 3 s¡gnificam graus cfescentes de alteraçåo dos gråos e o uso

destia avaliaçáo v¡sual significou um paråmetro a mais para comparar as amostras

A tabela do anexo 2 resume as principais caraclerísticas observadas em cada par.



1. JecuprRnrucr-SP

1.I Auosrms MI.PI ÍJAGUPIRANGAI

Para o par de amostras M1-P1 foram utilizadas todas as técnicas analíticas

empregadas nesta pesquisa. Neste item såo apresentados os resultados obtidos nas

seguintes técnicas: MO, DRX, MEV-EDS, ME e análises de solubilidade do fósforo.

A amostra JACUPIRANGA (M1) é um produto intermediário dentro do processo de

flotaçåo da usina. O estudo ao MO da amostra M1 permitiu identificar gråos de apatita (4Oo/ol

(<50 a 350pm) em meio a um material de granulaçåo mais fina, constituído essencialmente

por carbonatos (calcita e dolomita) (50o/o) e flogopita (1OVo). A figura 10 mostra os

difratogramas do par M1-P1 com os principais minenais encontrados.

4
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P1

Figura 10: Difratogramas de raios.X de M1 com apatita (Ap), carbonatos (calcita-Cal e dolomita-Dol) e
flogopita (Phl) e de P1 onde, além dos minerais citados, também há quartzo.

A composiçåo mineralógica de P1 é dada por todos os minerais presentes em M1,

que ocorem com picos de menor intensidade, e quartzo. Como P1 é derivada de M1,

amostra natural onde näo ocore quartzo, deve-se considenar a proveniência deste mineral

dos produtos orgånicos adicionados durante o processo Humifert. No produto nåo há picos

novos que evidenciem materiais cristalinos neoformados.
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A figura 11 mostra os principais

minerais que ocotrem em M1 ao MO (nicois

cruzados-NC); observa-se gråos de apatita

com cerca de 100pm e um gråo maior de mica

(flogopita), em meio a um material fino de

composiçåo essencialmente carbonática.

Alguns gråos de apatita (.5o/o da lâmina)

apresentam-se com hábito ovóide, típico da

Figura 11: Apatita (grau 0) e mica em meio apatita presente em Jacupiranga (figuras 12 e
a materialessencialmente carbonático (M1) 13). Observa_se que o grão em questÉio já está(Nc).

alterado, mesmo antes de ter passado pelo

processo Humifert. Considerando-se a escala de alterações utilizada para se estimar as

modificações dos gråos de apatita (anexo 1) pode-se dizer que os gråos apatíticos da

amostra M1 säo de grau 0 (sem alteraçöes), 1 (pouco alterado) e 2 (alterado). Os grãos da

figura 11 apresentam grau 0 de alteraçao. Já a apatita das figuras 12 e 13 apresenta grau 2,

pois possui fraturas abertas (FA), fechadas (FF) e textura homogênea de composiçåo

apatítica.

Figura 12: Grão ovalde apatita, oomum no Fagura 13: Detalhe ao MEV das fraturas (grau i
minério fosfático de Jacu¡iranga do grão oval (M1).

(NcxMl).

Os gräos apatíticos presentes na amostra M1, diferentemente dos gråos dos outros

dois complexos estudados, näo estÉio ligados a argilominerais ou a óxi-hidróxidos de Fe,

pois provêm da rocha sã.

Na amostra M1, oconem aglomerados de minerais formados por fragmentos de

carbonato e apatita. Na figura 14, alêm do aglomerado, identificado pelo círculo vermelho,

também há gråos maiores de apatita, que ocorrem alterados (grau 2), e gråos maiores de

carbonato. A figura 15 mostra em detalhe a apatita que ocorre no centro da figura 14.

Observa-se, neste grão, tanto fnaturas abertas quanto fechadas, o que o classifica como de

grau2 de alteraçåo.

Figura 13: Detalhe ao MEV das fraturas (grau 2)
do grão oval (M1).
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F¡gure 18: crãos de apet¡ta (branco), junto
e grãos de csrbonato (c¡nza) (M1).

Esperava-se encontrar em P1 grãos de apatita menores do que os normalmente

vistos em M1, mas isto nåo ocofreu. Os poucos grãos remanescentes, embora mais

alterados (grau 3), såo maiores gue os comumente encontrados na amostra natural.

Provavelmente tratavam-se de gráos maiores de M1, mas que não conespondem à maioria

da apatita observada na amostra. Estes gråos nåo foram totalmente destruídos pelo

processo, como a quase totalidade dos gråos de apatita de dimensóes menores presentes

em M1, mas passaram a apresentar ma¡s fraturas, ou fraturas mais abertas, vazios e
porçöes de textuta não-apatítica.

As princ¡pais caraderíst¡cas morfológ¡cas da apat¡ta da amostra natural (M1),

observadas ao MO e ao MEV, såo grau de alteração entre 0 e 2 e textura e composiçåo

homogêneas (f¡gura 21). Oepo¡s de ser atacada pelo ácido nítrico, a apatita passou a

apresentar característ¡cas textura¡s diferentes das observadas na apatita da amostta natural.

No produto ela encontra-se mais alterada e é class¡ficada como de grau 3 de alteraçäo,

devido às fraturas que encontram-se preenchidas por outro material de te¡úura e

composição nåo-apatít¡ca (predominantemente aluminosa) e aos vazios que ocorrem dentro

do gråo (figuras 22 a26\.

Figura 19: Grão de epatits elterado (greu
3) (P1)

Figura 20: Grão de apetita
3) (P1).



Figura 21: Apetita elterada (grau 2) com
tenure homogênea (M1).

Figura 22: Apatita all€rada (greu 3), com
textura esponjosa, cinza, de composiçåo

não-apatltica e vazios (P1).

Em alguns gråos de apat¡ta de P1 , provavelmente facilitado pelas fraturas pré-

ex¡stentes, o ataque provocou, em algumas porçöes, a guebra do mineral em pequenos

fragmentos (figura 26). Esta quebra deve ser uma etapa do processo de desagregação do

m¡neral, que poster¡ormente deve se transformar no material de composição
predom¡nantemente aluminosa, referido anteriormente, já que ele ocone ao redor destes
pequenos grãos. O estudo dos espectros EDS obt¡dos parece indicar uma perda do P e do

Ca e um aumento do Al, proveniente, no caso, da flogopita do material de origem, único

material alum¡noso abundante na área.



Figura 23: Apstita com fraturas ebertas e fêchedss (grau 3) e
textura esponjosa (cinza escuro) de composiçåo

predominantemente aluminosa.



Fþura 24: Grão de ãpåtita de grqu 3 de alterâÉo com te)durâ esponjose
de composição predominantemente aluminose (espeotros 2, 3 e 4).

Espectro EDS (1) na matérie orgânica (p1).
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Figura 25: Gräo de apatita fraturado (grau 3) com
porgðes (cinza escuro) de textura e composiçåo nåo-

apatftica.

Figura 26: Apatita ateceda de P1. O cfrculo indica
pequenos fregmenlos de apatita em meio ao material

aluminoso (grau 3).
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Embora o MEV nåo tenha contribuído para cåracterizar novos compostos formados

durante o processo, esta técnica fo¡ importante para en@ntrar outras regiöes nos produtos

(amostras P), além da apatita, que poderiam contsr fósforo. Com este objetivo' escolheu-se

uma área de P1 para um mapeamento químico (figura 29). A regiåo em queståo foi

escolhida devido à presença da matéria orgånica que, como visto nos espectrþs das f¡guras

24 e28, apresenta fósforo.

Na regiåo em questÉio estÊio presentes os seguintes elementos: P, Ca' Si e Al Os

gråos apatít¡cos estáo ev¡denciados nos mapas de distribuição do P e do Ca. O P ocone na

apatita além de apfesentar uma sutil concentraçåo nos aglomerados de matéria orgånica. O

Ca encontra-se na apatita, nos gråos de carbonato e, ainda, concentrado no material

orgånico.

O Al também está por toda a regiåo mapeada, inclusive nos gråos de apatita, onde

pode ¡nd¡car a presença das porções de textura esponjosa e composição aluminosa como

as que foram obseNadas nas figuras 23 a 26. Como no caso do Ca e do P, o Al também

ocorre nos aglomerados de matéria orgånica. O gråo que apresentra maior concentração de

Al está destacado com um círculo vermelho na figura 29. Trata-se provavelmente de m¡ca, já

que também há uma concentraçåo de Si nesta região.

O Si é o único elemento analisado no mapeamento químico que não se encontra

concentrado nos aglomerados de matéria orgân¡ca. Sua distribuiçåo mostra apenas

pequenas concentÉçöes que podem indicar a presença de mica, quando o Al também

ocofre na mesma regiäo. Na parte esguerda superior da f¡gura 29, sobre um grão de apatita,

ocofre um grão de quartzo, mineral encontrado apenas em Pl, que apresenta material de

composiçåo aluminosa dentro de suas fraturas.



Figura 29: Regiåo de Pf mapeada quimicamente e seus respectivos mapas de distribuição dos elementos encontrados (P, Ca, Si e Al).



As análises microloc€lizadas à ME de M1 (tabela 4) foram feitas em pontos não

alterados dos gråos apatlticos para conhecer a composiçåo dos gråos antes do ataque e' as

de P1, tanto em pontos såos como alt€rados para verificar a const¿¡nc¡a ou nåo da

composiçåo química dos gråos após o ataque. A tabela 5 mostra a composiçåo química da

apat¡ta das amostras M1 e P1, expressa em número de átomos por fórmula un¡tária na bese

10 cátions (posiçåo do Ca), calculada a partir dos dados da tabela 4.

Os cálculos estrutura¡s dos pontos analisados em todas as amostras estudadas à

ME, mostram que existem pontos, principalmente os com total baixo, que apresentam a

soma dos ån¡ons muito diferente de 6, que é o valor da apatita com estequ¡ometria perfeita

ffómula dupla-Ca1s(POr)eF2]. Nesta soma cons¡dera-se que o Si pode subst¡tu¡r o P. Estes

pontos, muito provavelmente, nåo representam ma¡s uma apatita propriamente dita, mas sim

um estágio intermediário entre uma apat¡ta normal e um composto neorformado durante o

processo Hum¡fert; por isso, as análises com total baixo nåo foram descartadas.

A partir dos dados das tabelas 4 e 5 observa-se que as análises realizadas nos

pontos såos das amos{ras M1 e P1 sáo semelhantes. Já as análises feitas nos pontos

alterados da apatita de P1 diferenciam-se das feitas nos pontos såos pela presença de Fe,

de Al e de Si, que não estavam presentes ou oconiam em menor quant¡dade' Estes

elementos nåo eståo dentro da estrutura cristaloquímica da apatita, po¡s como visto, eles

náo oconem nos pontos såos. Eles faz¡am parte da estrutura cristalina de outros minerais

que ocorrem na área, como a mica, que possui Si, Al e Fe em sua @mposiçåo. A alteraçåo

da apâtita e dos outfos minerais (mica, quartzo e carbonatos), @usada pelo ataque nítrico,

solubilizou estes elementos que foram provavelmente adsorvidos nas porções alteradas da

apatita. Assim, a presença de elementos "estranhos" å apatita indica modificações no gråo e

o aporte de elementos por meio da percolaçáo de flu¡dos dentro do mineral, devido às

fraturas existentes, durante o processo Humifert. Estas considerações såo válidas também

para os pares de amostras de Catalão I e de Patos de M¡nas estudados à ME.

As análises em pontos sáos fecham próximas de l00o/o, com uma variaçåo entre 95

e 987o (figura 30). Estas análises, que poderiam ser consideradas ruins em um trabalho

sobre química mineral, foram aqui util¡zadas, po¡s podem ser resultado tanto da composiçåo

da apatita (com constituintes nåo analisados pela técnica: OH- e/ou CO32) como de

problemas na preparaçåo da låm¡na, como pol¡mento imperfeito. O mesmo raciocínio aplica-

se às análises dos materia¡s naturais das outras áreas.

As análises nas porçôes alteradas, consideradas alteraçóes causadas pelo ataque

do proc€sso Humifert, já que no material ds Jacup¡ranga náo há apatita intemperizada,

foram feitas apenas na amostra P1. Nestas porçöes, há uma maior variação no total das

análíses; embora algumas ainda fechem próximas de 900/0, há um maior intervalo nos totais

obtidos que varia entre 41 e 97olo (figura 3l).
O total das análises foi utilizado aqu¡ e nas outras amostras estudadas como um

índice de alteraçåo do ponto analisado; a justificat¡va é que os pontos alterados apresentam

fe¡çöes quím¡cas e físicâs que resultam em fechamento menor que 100%, ta¡s como



poros¡dade, que dif¡ollta o polimento necessário pana análises perfeitas, hidrataçåo e trocas

químicas (dissoluçåo incongruente, no sentido de Delmas 1979), podendo ser, portanto,

pontos com estequiometria imperfeita, conforme tem sido disct¡tido na literatura recente

sobre apatita (Toledo et al.2OO4l.

Figura 30: Relação entre o totaldas análises
do par M1-P1 nos pontos sãos. no par M1-P1.

Na figura 32, a ¡azâo CaO/PzOs encontnada para os pontos sãos, que fecham

próximos de l}Oo/o, está próxima de 1,32, valor encontrado em fluorapatita com

estequiometria perfeita, segundo McClellan (1980). A variaçåo que ocorre ao redor deste

valor, predominantemente entre 1,2ô e 1,32 indica que os grãos de apatita analisados

possuem substituições em seus sítios catiônico e aniônico (sítio do PO43-).

Em relação às porções alteradas, embora a maioria dos pontos analisados apresente

um valor próximo de 1,32, existem pontos com valores distantes do esperado. A maioria

ocorre acima de 1,32, o que indica um aumento relativo no teor de Ca (figura 33). Esta

mudança na razâo CaO/PzOs mostra modificações de composiçåo e, a partir de certo ponto,

pode ser que o material analisado näo seja mais apatita, mas sim outro composto cálcio-

fosfático.
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Figura 32: Razâo CaO/PzOs dos pontos sãos do
par M1-P1 em relação ao total das análises.
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Figura 33: Razäo CaO/PzOs de todas as
análises do par M1-P1.

A figura 34 permite uma melhor visualização da ¡azäo CaO/PzOs dos pontos

alterados. Os pontos com razåo CaO/PzOs mu¡to distante de 1,32 foram isolados em outro

gráf¡co (figura 35) para que a visualizaçåo da variaçåo dos valores encontrados próximos de

1,32 ficasse ma¡s evidente. Na figura 34 observa-se uma concentraçåo de pontos na porção

inferior direita do gráfico que ind¡ca que, para as anál¡ses feitas em pontos alterados, quanto

¿19



maior o total obtido, mais próximo é o valor de 1,32, ou seja, quanto menos modificada a

apatita, mais próxima de 1 ,32 ê a ¡azão CaO/PzOs.

Embo¡a as análises de F à ME apresentem vários problemas, principalmente em

apatita, devido à posiçao cristraloquímica deste elemento nos canais da estrutura, entre

outnas razöes (Stormer ef al 1993), os dados foram considerados como indicativos das

tendências, sabendo-se que podem não representar resultados exatos.

Nestes resultados, o F, como observado até agora para outros paråmetros, os

pontos alterados såo os que possuem o maior intervalo de variaçåo (figura 36). Enquanto o

teor em F dos pontos sãos varia de 0,5 a'|',3o/o (figura 36), nas porções alteradas ele varia

de 0 a 3olo (figura 37), embora ocora uma @ncentraçåo entre 0,0 e 0,5olo, isto é, abaixo do

observado para os pontos sãos, podendo indicar assim, uma peda de F durante o ataque.

Na figura 37 foi exduída a análise 24 (tabela 4), que apresenta elevado teor em F (3,167o)

em relaçåo às outras análises, para que se pudesse visualizar melhor a variação do

comportamento deste elemento na maioria dos pontos.

Figura 34: Razão CaO/PzOs dos pontos
alterados de P1 em relação ao totaldas

análises.
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Figura 36: Conelaçåo entre teorem F e total

Figura 35: Gráfico dos pontos alterados de P1
com razão CaOlPzOsdistante de 1,32.
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dos pontos sãos do par M1-P1. dós pontos sãos e alterados do par Ml-pl.

Os ensaios de solubilidade do fósforo mostram que o produto P1 obtido pelo

processo Humifert é mais solúvel que sua amostra natural parz¡ todas as anál¡ses realizadas

(figura 38; tabela 17). Os dados apresentados na figura 38 mostram que o teor de PzOs

solúvel da amostra M1 é semelhante pana todos os ensaios realizados. O teor de PzOs

solúvef da amostra P1 é de 17o/o êm ácido cítrico 2o/o, de 157o em CNA e de 2o/o em água.

Estes dados indicam que há compostos fosfáticos neoformados, solúveis nos três

extratores, principalmente em ácido cítrico 2o/o. Comparando-se com sua amostra natural, a
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amostra P1 apresenta um aumento de cerca de 3 vezes no teor de PzOs solúvel em água,

de 13 vezes em ácido cítrico 2o/o e de 11

vezes em CNA. O produto P1 apresenta o

menor teor de PzOs solúvel em água, ácido

cítrico 2o/o a CNA em relaçåo aos outros

produtos estudados, æmo será visto

adiante.

Figura 38: Teorde PzOs solúvêl em relação ao
PzOs total da amos{ra para os ensaios em

água, ácido cítrico 20,6 e CNA do par Ml-P1.
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1 0,12 0,07 53,60 0,m 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Æ,17 0,83 0,00 0,60 0,00 95,32 1,33
2 0,11 0,00 53,5/ 0,00 0,00 0,s8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,73 1,09 0,00 0,79 0,m 96,07 1,t2
3 0,12 0,05 53,æ 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,m 0,m O,m O,OO O,(X i$,æ 0,97 O,æ 0,70 0,m 95,94 1,9
4 0,14 0,05 ss,67 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,m 0,m o,m o,o3 41,17 1,î2 o,oo 0,96 o,o0 96,8s 1,30
5 0,1'l 0,05 13,42 0,m 0,(n 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo o,oo 42,æ 0,66 o,m 0,.t8 o,oo 97,10 1,27
6 0,08 0,07 3ß,94 0,00 0,00 0,42 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,86 0,98 0,oo 0,71 o,m 96,34 

',32Po{ìlos så6 da apâtita & Pl
7 0,10 0,05 yl2 0,00 0,00 0,6s 0,m 0,00 0,00 0,00 0,m o,æ o,o4 42,æ 0,79 o,m 0,57 o,oo 98,46 1,æ
8 0,09 0,09 54,æ 0,00 0,00 0,49 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00 0,m 0,05 42,6 0,82 0,00 0,ô0 0,00 97,æ 1,æ
9 0,07 0,00 53,71 0,00 0,00 0,,13 0,00 0,m 0,00 0,00 0,æ 0,00 0,00 42,15 0,89 0,m 0,64 0,00 97,â 1,n
10 0,16 0,05 53,08 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,æ 0,00 0,00 0,00 ¡t3,09 0,64 0,00 0,45 0,00 97,56 1,73
11 0,æ 0,06 53,15 0,01 0,00 0,70 0,00 0,æ 0,æ 0,00 0,00 0,00 0,16 41,64 1,t2 0,00 0,74 0,00 96,95 1,n
12 0,06 0,06 52,94 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 41,61 0,86 0,00 0,62 0,00 ,21 1,27
13 0,15 o,fi 53,78 0,00 0,00 0,55 0,00 0,m 0,æ 0,00 0,00 0,00 0,00 41,$ 0,96 0,00 0,70 0,00 97,05 1,30
14 0,í5 0,09 53,98 0,00 0,æ 0,42 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00 0,04 ¿t0,49 0,75 0,m 0,54 0,00 95,91 1,æ

Pontos alteradog da apãtiÞ de Pl
15 0,12 0,m 4qn 0,00 0,m 0,41 0,m 0,00 0,00 0,00 0,m 1,74 0,06 35,70 1,11 0,00 0,80 0,m 88,36 1,38

16 0,13 0,05 52,12 0,00 0,m 0,,13 0,m 0,m 0,m 0,m 0,00 0,71 0,00 41,15 0,00 0,m 0,m 0,00 94,59 1,27
17 0,08 0,09 5't,43 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,n 0,08 æ,16 0,00 0,m 0,m 0,00 94,66 1,31

18 0,26 0,09 45,92 0,00 0,17 0,{5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 1 ,2. 34,40 0,m 0,1 I 0,00 0,03 89,41 f ,33
'19 0,00 0,00 41,25 0,00 0,00 0,36 0,m 0,00 0,00 0,00 0,æ 6,15 0,27 33,18 0,00 0,21 0,æ 0,06 a1,42 1,24
n 0,07 0,08 æ,10 0,00 0,78 0,24 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00 17,54 1,72 21,43 0,00 0,31 0,00 0,09 75,Æ 1,54
21 0,11 0,08 4,24 0,00 0,æ 0,52 0,00 0,00 0,00 0,m 0,m 3,18 0,57 æ,54 0,00 0,36 0,æ 0,11 75,83 1,12
2. 0,05 0,0s 14,07 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,08 36,82 0,5-/ 10,68 0,00 0,66 0,00 o,n æ,41 1,t2
z3 0,(X 0,ø 50,62 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,oo 0,07 Q,Æ 0,00 0,07 0,m o,o2 92,80 1,25
24 0,35 0,13 13,44 0,00 1,42 0,21 0,m 0,00 0,00 0,m 0,00 26,36 2,06 11,05 3,16 0,69 2,æ 0,21 58,90 1,2.
25 0,03 0,00 ÆA1 0,00 0,24 0,60 0,00 0,æ 0,00 0,00 0,00 2,9 0,25 36,52 0,m 0,18 0,00 0,(Ë 89,13 1,33
m 0,11 0,07 16,08 0,m 0J7 0,00 0,m 0,m 0,00 0,00 0,00 13,æ 0,65 10,14 0,,19 0,gO 0,36 0,27 41,71 1,59

27 0,05 0,m 4,12 0,m 0,00 0,,ß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,OO 2,U 0,n 40,80 0,68 0,f0 0,49 0,03 92,7A 1,18

2A 0,06 0,07 3,r3 0,00 0,27 0,m 0,06 0,00 0,m 0,00 0,00 .13,70 2,Ã 2,û 0,00 1,o2 0,00 0,æ s3,12 1,n
æ 0,16 0,(F 52,21 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,06 35,21 0,æ 0,00 0,50 0,00 89,09 1,4
30 3,.18 1,,16 24,37 0,00 1,90 0,24 0,14 0,00 0,00 0,m 0,m n,2. 2,2A 18,æ 0,00 0,19 0,m 0,06 9aÆ 1,34

31 0,16 0,m 18,78 0,00 0,æ 0,27 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 13,n 0,55 13,78 0,00 0,87 0,m 0,26 48,.t6 í,3ô
32 0,06 0,03 37,66 0,00 0,13 0,m 0,00 0,00 0,00 0,æ 0,00 6,4 0,æ 7,09 0,m 0,2. 0,00 0,07 52,a 5,32

33 0,11 2,16 4,31 0,m 3,æ 0,00 0,10 0,00 0,m 0,00 0,00 63,æ 7,80 .1,95 0,00 0,26 0,00 0,08 83,26 2,21

u 0,09 0,00 15,80 0,00 0,25 0,í4 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 53,76 0,32 12,x 0,00 0,32 0,00 0,09 a2,99 1,æ
35 0,16 0,06 53,,16 0,æ 0,æ 0,53 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,m 41,87 1,O7 0,æ O,n 0,m 97,16 1,Æ
36 0,24 0, 1 3 26,93 0,00 0,00 O,21 0,m 0,m 0,æ 0,00 0,00 41 ,47 0,,t8 n jS 0,5f O,24 0,37 0,07 92,36 1 ,n
37 0,21 0,18 3,45 0,00 0,56 0,m 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 38,73 6,60 0,54 0,00 't,Æ 0,m 0,44 51,84 6,45
æ 0,14 0,07 y,11 0,00 0,00 0,2. 0,00 0,æ 0,00 0,00 0,00 2,43 0,,14 n,o3 1,n 0,m 0,87 0,m 60,34 1,56

æ 0,32 0,16 32,2J 0,00 0,00 0,13 0,m 0,æ 0,æ 0,m 0,00 4,.ß 0,18 8,S 'l,58 0,08 1,14 O,O2 ,18,09 3,61
.10 0,n 0,07 43,t2 0,00 0,27 0,2. 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00 11,æ 0,æ 18,79 0,71 0,09 0,52 0,03 75,17 zæ
41 0,11 0,17 12,99 0,00 0,95 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n,c4 2,æ æ,æ 0,m 0,15 0,00 0,05 64,80 0,54
42 0,03 0,()6 18,63 0,00 0,n 0,13 0,m 0,00 0,00 0,00 0,00 æ,08 1,11 10,66 0,00 0,83 0,oo o,Æ 52,31 1,75

Tabela 4: Composição química de epetita des amostras Ml e Pl em porcentagem em peso dos óxidos obtida à ME.



7 0,01 6,01 6,02 0,æ 0,0't 9,83 0,m 0,00 0,07 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00 0,06 10,00 0,42 0,00
I 0,01 6,08 6,09 o,Gt o,t2 9,90 0,m 0,00 0,(Ë 0,00 0,00 0,m 0,m 0,00 0,æ 10,00 0,4 0,00
9 0,00 6,16 6,14'1 0,02 0,m 9,90 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,m 10,00 0,¡ß) 0,m
10 0,m 6,34 6,34 0,05 0,01 9,88 0,00 0,00 0,06 0,m 0,00 0,00 0,æ 0,00 0,00 10,m 0,35 0,m
'11 0,03 6,09 a12 0,08 0.01 9,84 0.æ 0,00 0,07 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00 10,00 0,5ô 0,00
12 0,01 6,15 6,16 0,92. 0.û2 9,90 0,m 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,m 0,æ 0,00 10,m o,47 0,00
13 0,m 6,t2 6,02 0,05 0,03 9,87 0,m 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,52 0,00
t4 0,01 5,86 5,87 0,05 0,02 9,89 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,m 0,00 10,00 0,40 0,00

Pord6 alterdæ da ap€t¡tå de P1

15 0,01 5,47 5,.18 0,04 0,00 9,54 0,00 0,m 0,ø 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00 0,37 10,00 0,63 0,00

16 0,00 6,0¿ 6,08 0,05 0,01 9,75 0,00 0,m 0,04 0,m 0,m 0,00 0,00 0,00 0,15 10,00 0,m 0,m
17 0,01 5,s6 5,58 0,03 0,û2 9,2s 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6s 10,00 0,00 0,æ
l8 O,21 5,00 5,21 0,08¡ 0,02 8,¡fS 0,00 0.02 0,04 0,m 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 10,00 0,æ 0,03
19 0,0s 5,4 5,,19 0,00 0,00 8,56 0,00 0,00 0,04 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00 1,4 |0,00 0,00 0,07
m 0,30 3,17 3,47 0,92 0,û2 6,æ 0,00 0,ll o,g2 0,m 0,00 0,00 0,æ 0,00 3,ô2 10,00 0,m 0,æ
21 0,'t2 5,42 5,54 0,05 0.û2 9,04 0,00 0,04 0,06 0,m 0,00 0,m 0,m 0,00 0,79 10,m 0,00 0,13
2. 0,10 1,53 1,63 0,t2 0,01 2,56 0,æ 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 7,36 10,00 0,00 0,19
23 0,01 6,12 6,í3 0,01 0,01 9,71 0,m 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 10,m 0,00 0,02
24 o,¡tÍl 1,S 2,æ 0,14 0,04 3,03 0,m 0,25 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,51 10,00 2,1o 0,25

Æ 0,05 5,53 5,58 0,01 0,00 9,æ 0,00 0,04 0,06 0,æ 0,m 0,00 0,æ 0,00 0,61 10,00 0,00 0,05
26 0,20 2,59 2,79 0,06 0,æ 5,20 0,æ 0,04 0,m 0,00 0,00 0,m 0,æ 0,00 4,66 10,00 0,47 0,¡l5

27 0,04 6,32 6,35 0,02 0,æ 9,43 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,m 0,m 0,50 10,00 0,39 0,03

n 0,41 0,æ 0,796 0,02 0,v 0,61 0,fÞ 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,æ 0,m 9,30 10,00 0,m 0,3r
æ 0,0| 5,25 5,26 0,0s 0,0'r 9,84 0,æ 0,00 0,06 0,m 0,00 0,00 0,00 0,00 0.04 10,00 0,38 0,m
30 3,67 2,U 6,20 1,11 0,36 4,30 0,m 0,26 0,û2 0,ß 0,m 0,m 0,00 0,00 3,s2 10,00 0,00 0,05
31 0,15 3,14 3,æ 0,08 0,00 5,42 0,00 0,05 0,04 o,cK) 0,00 0,m 0,00 0,m 4,38 10,æ 0,00 0,40
32 0,08 1,24 1,î2 0,03 0,01 8,37 0,m O,g2 0,00 0,m 0,m 0,m 0,m 0,00 1,57 10,m 0,æ 0,08
33 0,91 0,19 1,,10 0,t2 0,38 0,s4 0,00 0,32 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 8,72 10,00 0,00 0,æ
34 qU 1,æ 1,32 0,02 0,00 2,09 0,00 0,03 0,01 0,0í 0,m 0,m 0,00 0,00 7,u 10,00 0,00 0,o7
35 0,00 6,r'1 6,11 0,(5 0,o2 9,87 0,m 0,00 0,05 0,m 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00 10,00 0,58 0,00
36 0,06 2,æ 2,45 0,06 0,t2 3,68 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 o,m o,oo o,oo 6,23 10,00 0,21 0,05
37 1,æ 0,09 1,æ 0,08 0,05 0,73 0,00 0,09 0,m 0,m 0,00 0,00 0,00 0,00 9,02 10,00 0,00 0,5()
38 0,04 4,67 4,71 0,07 0,0s 9,16 0,m 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,m o,0o o,72 lo,oo 0,95 0,00
39 0,04 1,85 1,90 0,í5 0,06 a,47 0,00 0,00 0,u¿ 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00 1,30 10,00 1,2 0,03
& 0,08 2,64 2,72 0,07 0,02 7,65 0,00 0,04 0,o2 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00 2,21 lo,m 0,37 0,ß
41 0,54 4,Af s,19 0,05 0,06 3,m 0,m 0,18 0,04 0,m 0,00 0,00 0,æ 0,00 6,48 10,00 o,0o 0,06
42 0,25 2,03 2,28 0,01 O,V2 4,¡19 0,m OJ4 0,02 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO 5,32 IO,OO 0,OO 0,32

Tabela 5: Composição químice da apatita das emostras M1 e P1 expressa em número de átomos por fórmula unilária na base 10 cátions (posiçåo do Ca),
cålculada a partifdos d:do: dl tebele 4 53

0,m 5,86 5,86 0,04 0,02 S,89 0,m 0,æ 0,05 0,æ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,m 10,00 0,45 0,m
0,æ 5,95 5,95 0,04 0,m 9,91 0,00 0,m 0,06 0,00 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00 10,00 0,59 0,00
0,01 5,86 5,86 0,04 0,01 9,91 0,æ 0,00 0,04 0,m 0,00 0,00 0,æ 0,00 0,00 10,00 0,52 0,m
0,01 6,00 6,00 0,05 0,01 9,89 0,00 0,00 0,05 0,m 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00 10,00 0,72 0,00
0,00 6,17 6,17 0,04 0,01 9,88 0,00 0,m 0,06 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00 0.00 10,m 0,36 0,00
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2. CnrelÃo l-GO

2.1 Artlosrnas M2-P2 ßUSlNAl

Para o par de amostras M2-P2, foram integrados os dados das análises ao MO, à

DRX e de solubilidade do fósforo.

A amostra AUSINA (M2) conesponde ao minério de alimentaçåo da usina de

beneficiamento. O estudo ao MO da amostra M2 permitiu identificar minerais opacos e óxi-

hidróxidos de Fe (4Ùo/o), gråos de apatita (30o/o) (100 a 300pm) e quartzo (25Vo) em meio a

um material composto por argilomineral 2:1 e carbonatos de granulaçåo muito fina (ambos

perfazem apenas cerca de 5olo da lâmina). A figura 39 mostra os difratogramas do par M2-

P2 com os principais minerais encontrados. Comparando-os, nota-se que os picos do

argilomineral21e dos carbonatos estão ausentes no prcduto; além disso, há diminuiçåo na

intensidade dos picos da apatita, da goethita e do quarÞo.

t mz " (20)

Wpz

Figura 39: Difratogramas de raios.X de M2 com quartzo (Qtz), argilomineral 2:1 (Vrm), goethita (Gt),
apatita (Ap) e carbonatos (calcita-Cale dolomita-Dol) e de P2 com quartzo, goethita e apatita.

A principal carac{erística da amostra M2, quando comparada com as outras amostras

de Catalão l, é sua elevada porcentagem de apatita (30o/o) acompanhada de uma grande
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guentidade tanb de quarEo quanto de óx¡-h¡drcx¡dos de Fe. Alguns gräos de quarEo e

apatita encontram-se fratunados e æcobertos por material fem;ginoso.

A avaliaçåo visual ao MO da amostra P2 rnosta que os gräos remanescentes de

apatita e quarÞo enænham-se mais alterados e indica diminuiçåo na quantHade destes

minerais, em oomparaçåo com a amostra natunalM2.

Os ensaios de solubilidade do fósforo mostram que o prcduto P2 obtido pelo

prooesso Humifert é mais solúvel gue sua amosffa natural pana todas as análises reelizadas

(figuna 40; tabela l7). Os dados aplesentados na figuna 40 mostram que o teor de PzOs

solúvel da amosta |û2 apresenta maior

solubilidade em áciJo citrico 2% (19Vo) do

que em C¡l,A (5%) e em fuua (1%).

As análises de solubilidade do P da

amostra n. em ácido cÍtrico 2%

apresentaram ploblemas, o que foi refletido

nos resultados, que apæsentam solubilidade

maior gue 100%. No item sobre ensaios de

solubilidade do P esta pmblemática será

deûalhada. O teor de PzOs da amosffia P2 é

ainda 74% solúvelem Cl{A e57% solúvelem água. De todas as amostras analisadas esta é

a que apresenta o malor teor de PzOs solúvel em água. Gompanando-se com sua amostna

naürral, a amostra P2 apresenta um aumenþ de cerca de 62 v6zes no þor de PzO¡ solúvel

em água e de 16 vezes em GNA.

Fþura 40: Teorde PzOssolúvel em rclaçåo ao
P2Os totel da amostra para os ensaios em

água, áoTo cftdco 2% e Cl.lA do par M2-P2.
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2.2 Amosrnes lul3-P3 ÍGRMINAI

Pa¡a o par de amostras MlP3, foram integrados os dados das análises ao MO, à

DRX e de solubilidade do fósforc.

A arpsfra CRMINA (M3) conesponde a uma composiçåo de rejeitos da mina. O

estudo ao MO da amosüa M3 permitiu identificar minerais opacos e óxi-hidróxidos de Fe

(60%), quarEo (25%1, apatita (107o) (100 a 2@pm) e calcita (5y"). A figura 41 mostra os

difratogramas do par MlP3 com os principais minerais encontnados. Compa¡ando-os

observa-se que, no DRX do produto, nåo há mais picos de calcita e que houve diminuiçäo

na intensidade dos picos do quartzo, da goethita e principalmente da apatita.

/t l0 20 30 l0 50 60

tus "(20)

E[ ps

Figura 41: Difratogramas de raios.X de M3, æm quartzo (Qtz), goethÍta (Gt), apatita (Ap) e calcita
(Cal), e de P3 com quartzo, goethita e apatlta.

A grande poræntagem de materialfemrginoso, maior até do que a da amostra M2, é

a principal canacterística de M3. O Fe ooone

como goethita, disperso na låmina e ao redor

dos gräos de quarEo e apatita. A figura 42

mostra os opacos e o quartzo (grãos bnanæs)

em meio a material essencialmente

femrginoso.

Na amostra P3, ooorem gräos

remanescentes de quarEo e apatita alterados,

além de restos de carbonato, não

diagnosticados à DFìX, opacos e matéria

Figuna 42: Opacos e quartzo em meio a
matedal femrginoso fino (M3)-



orgån¡ca, oomo foi verificado no esh¡do ao MO. Como nos outros produtos estudados, em

P3 tamhám há diminuiçäo evidente na quantidade dos grãos minerais em @mpanaçåo æm

sua amostra natural.

Os ensa¡os de solubilidade do

processo Humifert é mais solúvel gue sua

amostra natr¡ral para todas as análises

realizadas (figura 43; tabela 17). Os dados

apresentados na figura 43 mostram que o

teor de PzOs solúvel da amostna M3 é maior

(12Vo') para a análise em ácido cítrico 20lo do

que para os ensaios em CNA (57o) e em

água (1%). O produto P3 apresenta maior

fósforo mostnam que o produto P3 obtido pelo

teor de PzOs solúvel (50Y") em CNA,

diferentemente do que ooore na amostra

natural M3. O PzOs da amostra P3 é ainda 42% solúvel em ácido cÍtrico 2o/o ê 35oÁ solúvel

em água. Companando-se com sua amostra natural, a amostra Pt! apresenta um aumento

de ærca de 33 vezes no teor de P2Ossolúvel em água, de 3 vezes em ácido cÍtrico 2Vo e de

10 vezes em CM.

Figura 43: Teor de P2O5 solúvel em relaçåo ao
P2O5totalda amoslra para os ensaios em

água, ácido cltñco 2% e Cl,lA do par MlP3.
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2.3 Aluosrnns sít-lco-cARBoNATADAS

2.3.1 Amostras M4-P4 ÍSGPOBREI

para o par de amostras M4-p4 fonam utilizadas todas as técnicas analíticas

empregadas nesta pesquisa. Neste item são apresentados os resultados obtidos nas

seguintes técnicas: MO, DRX, MEV-EDS, ME e análises de solubilidade do fósforo'

A amostra scpoBRE (M4), minério "sílico-carbonatado pobre da mina", foi coletada

próxima à rocha sä. o estudo ao MO da amostra M4 permitiu identificar opacos e óxi-

hidróxidos de Fe (15olo), quartzo (15o/o), grãos de apatita (1oolo) (100 a 300pm) e

argilomine¡al2:1(10olo) em meio a um material composto essencialmente por carbonatos

(calcita e dolomita) (SOo/o). Esta amostra apresenta pouco óxi-hidróxido de Fe devido à sua

proximidade com a rocha sã. A figura 44 mostra os difratogramas do par M4-P4 com os

principais minerais encontrados.

EEM4 
'(20)

mP4

Figura 44: Difratogramas de raios-X de M4 com quartzo (Qtz), argilomineral 2_:1. (Vrm)' apatita (Ap) e

carbonatos (calcna-ôá¡ e dolomita-Dol), e de P4 com quartzo, argilomineral 2:1, apatita e dolomita'

No difratograma de P4 observa-se diminuiçåo na intensidade do pico a f4A do

argilomine ral2:1, além da ausência dos outros picos deste mineral, anteriormente presentes

em M4. O pico do quartzo é o que apresenta maior intensidade em P4. Observa-se ainda

ausência do pico da calcita e diminuiçåo no da dolomita. os picos da apatita presentes em
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M4 eståo pouco evidentes e, embora o reconhecimento deles seja d¡fíc¡l no d¡fratograma de
P4, existem gråos remanescentes no produto, que foram descritos por outras técnicas (Mo
e MEV).

A maioria dos gråos apatíticos de M4 apresenta-se limpa, sem inclusóes de outros
materiais, com textura e composiçåo homogêneas e com fraturas abertas (FA) e fechadas
(FF) (grau 2) (figura 45). Alguns gråos encontram-se envoltos pelo argilom¡neral 2:1 e pelos

opacos (figura 46).

outros gråos de apatita que ocofrem em M4 apresentam poucos vazios dentro do
grão (grau 2) (figura 47) e, em alguns casos, encontram-s€ intimamente associados ao
argilomineral 2'.1 ou ao carbonato (figura 48), embora ainda preservem textura e composição
homogêneas.

Vrm

Figura 45: Apatite tfpica de M4 com textura e
composiçåo homogêneas e fraturas ebertas

e fechadas (grau 2).

F¡gurs 47: crão de apetita alteÍado com
texura homogênea e poucos vâzios (grau 2)

(M4).

Figura 46: Apatite, carbonato,
argilomineral 2:1 (Vrm) e Fe (M4).

Figura 48: Gråos de apatita (grau 2)
¡ntimamente associados com dolomita (Dol)

e argilomineral 2:l(Vm) (M4).



Na f¡gura 49 observa-se em detalhe a apatita (figura 48) com fraturas abertas e

fechadas (grau 2) associada a pequenos gråos

de arg¡lomineral 2:1 (<20pm).

A avaliaçåo visual ao MO e ao MEV

¡nd¡ca que a amostE P4, quando comparada

com M4, apresenta diminuição na quantidade

dos gråos de apat¡ta. Além disso, os gråos

apatíticos do produto såo menores que os

encontfu¡dos na amostra natural; enquanto em

M4 os gråos chegam a 300pm, no produto, os

2) associado ao afgilom¡neral 2:1 (M4} gr'¡eÐ errcgqrrr a sPr v^rrr rqvqrr Fr r'e 4vvr¿rrr

(figuras 50 e 51). Devido à dim¡nuiçåo na

quantidade dos gråos e ao fato de em M4 já ex¡stir pouca apatita, foi difícil encontrar gråos

remanescentes no produto. As fraturas pré-existentes na apatita da amostra naturâl podem

ter contribuído para o atiaque devido à circulaçåo dos óxidos nítricos por estas

descontinuidades.

Figura 50: Grãos de ápatits com fraturas
ab€rtas e fechsdas € poucos vazios €m

seu interior (grau 2) (M4).

junto com argilomineral 2:l e metéria
orgânicå (P4).

A apat¡ta de P4 é ma¡s alterada que a de M4. Embora na amostra natural os gråos já

estivessem alterados (grau 2), no produto o grau de alteração é maior (grau 3) (figuras 52 e

53). Os pontos 1, 2 e 3 da figura 52 mostram ao EDS composiçåo de apatita com um pouco

de Al; alguns pontos em regióes alteradas do gräo da f¡gura 53 também mostram a pfesençâ

de Al. Este Al é proven¡ente do argilomineîal21, já que este é o único mineral presente na

amostra natural que apresenta Al em sua composiçåo.



F¡gura 52: Apatita alterada (greu 3) (P4). Figure 53: Apat¡ta altereda (grau 3) (P4).

Análises químicas qualitativas ao MEV-EDS, na apatitâ da amostra P4, em porções

de textura nåo-apatítica, mostram p¡cos de maior intensidade do ca, além da presença de

Al, Si, P, S e K (figura 54).

Figura 54: Apatita altereda (grau 3) (m€smo grão de f¡gura 51) com valos e porções de textura não-

apatitica que ào EDS mostrem a presença de Ca, Al' P' Si' S e K (P4).



quím¡ca da apatita das amostras M4 e P4 expressa em número de átomos por fórmula

unitária na base 10 cátions (posição do Ca), calculada a partir dos dados da tabela 6.

Diferentemente do observado na apatita de Jacupiranga, alguns gråos de apatita das

amostras M4-P4 mostram a presença de ETR (Ce2Oe e LazOg).

As análises nos pontos sãos das amostras M4-P4 fecham próximas de 100%, com

um intervalo entre 94 e 98o/o (figura 56). O total dos pontos alterados apresenta um maior

intervalo de variaçäo (20 a 96%) (figura 57)'
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6
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20

o llil4 (pontos såos

r Pl (pontos såos

r Pf (pontos
alterados)

0204060
análbes

Figura 55: Apatita primária (1), secundária
(3) e carbonato (2) (P4).

Figura 56: Relação entre o totaldas análises
do par M4-P4 nos Pontos sãos.

Embora a apatita de M4 seja primária,

no seu produto foi encontrada apat¡ta

secundária que ocorre com hábito fibroso

(figura 55). Considerando que a amostra P4 é

derivada de M4, deve-se considerar a presença

de apatita secundária também em M4.

As análises microlocalizadas à ME de

M4 (tabela 6) foram feitas em pontos säos dos

gräos e as de P4, tanto em pontos såos como

em alterados. A tabela 7 mostra a composiçäo

Figura 57: Variação do total de todas as
análises no Par M4-P4.

Na figura 58 os pontos sãos, que fecham entre 95 e 98%, apresentam razâo

CaO/PzOspredom¡nantemente entre 1,25 e 1,35, isto é, proxima de 1,32, valor encontrado

na fluonapatita com estequ¡ometria perfeita.

Na figura 5g optou-se por taze¡ o gÉfico em relaçåo às análises e näo ao total

devido à presença de pontos alterados que apresentam grande variaçåo no valor do total da

análise. Embora a maioria dos pontos anal¡sados esteja próxima de 1,32, existem valores

que destoam tanto para abaixo como para cima do esperado.
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% total
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Figura 58: Razåo CaO/PzOs dos pontos såos
do par M4-P4 em relação ao total das análises. do par M4-P4.

A figura 60 mostra a razâo CaO/PzOs das análises feitas em pontos alterados em

relaçåo ao total das análises. Observa-se

uma @ncentraçåo de pontos próxima de

l}Oo/o que apresentam a rczâo CaO/PzOs ao

redor de 1,32. Existem também alguns

pontos que tiveram total baixo, mas que

ainda mantêm a razâo CaO/PzOs próxima de

1,32. Há ainda pontos que ocorrem tanto

abaixo como acima de 1,32.

Em relação ao F, seu teor é maior

para as análises nos pontos sãos, onde varia predominantemente entre 1,0 e 1,5olo, do que

nos pontos alterados (figura 61). Na figura 62 observa-se que não há uma grande variaçåo

em relaçåo ao F para os pontos sãos, mesmo quando relacionados ao total.
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020406080
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Figura 60: Razão CaO/PzOsdos pontos
alterados de P4 em relação ao total das

análises.

20 40 60 80 100
% total

Figura 62: Conelaçåo entre teor em F e total
dos pontos säos do Par M4-P4.

Figura 61: Teor em F dos Pontos säos e
alterados do Par M4-P4.

Em relaçåo às análises nos pontos alterados, o F varia de 0,0 a 1,5o/o, sendo que a

Figura 63: Gorrelaçåo entre teor em F e total
dos pontos alterados de P4.

maiorla dos pontos encontra-se abaixo de

1,0olo (figura 61). A maioria das análises gue

fecham abaixo de 80% (figura 63) apresenta

teor zero em F e as que fecham acima,

provavelmente em pontos menos alterados,

apresentam teor em F ao redor de 1o/o;

assim, quanto menor o total da análise, ou
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Figura 59: Razão CaO/PzOs de todas análises
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seja, quanto ma¡s alterado o ponto, menor o teor em F obtido.

Os ensaios de solubilidade do fósforo mostram gue o produto P4 obtido pelo

processo Humifert é mais solúvelque sua amostna natural para todas as análises realizadas

(figura 64; tabela 17). Os dados

apresentados na figura 6¿[ mostnam que o

teor de PzOs solúvel da amostra M4 é maior

(1201o) no ensaio em ácido citrico 27o do que

nos ensaios em CNA (39o) e em água (2o/ol.

O teor de PzOs solúvel da amostra P4 é de

397o em ácido citrico 201o, de 359o em CNA

e de 37o em água. Estes dados indicam que

há compostos fosfáticos neoformados,

solúveis nos três extratores, principalmente

Figura 64:Teorde PzOssolúvelem relaçåo ao
PzOs total da amostra para os ensaios em

água, ácido cftdco 2% e CNA do par M4-P4'

em ácido cítrico 2Vo e CNA. Comparando-se com sua amostra natunal, a amostra P4

apresenta um aumento de oerca de 2 vezes no teor de PzOs solúvel em água, de 3 vezes

em ácido cítrico 2o/o e de 13 vezes em CNA.
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Porìtc såo6 da apatiÞ de M4
't o,tI 0,04 52,88 0,00 0,00 I,50 0,m 0,00 0,m 0,00 0,m 0,m 0,00 41,6 1,06 0,00 0,n 0,00 %,72 1,æ

2 0,14 0,05 52,æ 0,00 0,m 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 41,60 't,19 0,m 0,8ô 0,00 96,8f 1,æ

3 0,15 0,04 53,01 0,m 0,00 1,68 0,00 0,00 0,00 0,m 0,00 0,m 0,00 41,86 1,04 0,00 0,75 0,m 97,n 1,n
4 0,m 0,06 æ,42 0,00 0,00 1,4 0,00 0,00 0,00 0,m 0,m 0,03 0,(5 4,44 0,73 0,m 0,53 0,æ 93,17 1,23

5 0,æ 0,04 sau 0,00 0,00 0,s 0,m 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00 0,06 Æ,æ 1,30 0,@ 0,94 0,00 95,55 1,31

6 0,10 0,06 52,æ 0,00 0,00 1,31 0,00 o,fn 0,¡16 0,00 0,00 0,00 0,10 40,05 '1,09 0,00 0,79 0,m 95,38 'l,30

7 0,11 0,04 52,Â 0,m 0,m 1,6't 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 41,60 1,36 0,æ 0,98 0,m 97,08 1,m

E 0,f 3 0,07 52,67 0,00 0,00 0,s 0,00 0,m 0,51 0,00 0,m 0,m 0,00 &,17 1,19 0,00 0,86 0,00 95,64 I,31

9 0,12 0,00 52,17 0,m 0,m 1,31 0,00 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00 0,05 Æ,21 1,32 0,00 0,95 0,00 95,17 1,3[)

10 0,05 0,05 52,88 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,16 39,¡16 0,90 0,m 0,65 0,m 95,34 í,U
'Í 0,06 0,04 sax 0,æ 0,m 1,u 0,æ 0,m 0,00 0,00 0,m 0,00 0,12 40,s 't,37 0,00 0,99 0,00 95,84 1,æ

12 0,09 o,o9 51,97 0,00 0,00 1,13 0,00 0,00 0,m 0,00 0,m 0,00 0,04 4,77 1,o2 0,æ O,74 0,m 95,12 1,n
13 0,12 0,(F 52,18 o,OO 0,OO 1,O7 0,00 0,00 0,00 0,æ 0,00 0,m 0,10 40,45 1,55 0,m 1,? qlq afl-

14

15

16

17

18

19

n
21

z3

24

6
27

2A

æ
30

31

32

33

34

35

36

Pont6 sáG & apatita de P4

o,o5 0,04 53,76 0,00 0,00 1,08 0,00 0,m 0,m 0,00 0,m 0,00 0,12 42,æ 1,52 0,00 ,l,10 0,00 98,82

0,00 0,00 53,29 0,00 0,00 1,15 0,m 0,æ 0,00 0,00 0,m 0,06 0,16 4,74 0,93 0,00 0,67 0,m 96,34

0,13 0,00 53,93 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,m 0,00 0,1,l 4,& í,55 0,00 1,12 0,00 97,21

O12 O,m $,82 0,m O,OO 1,10 0,00 O,OO O,O0 0,00 0,00 0,03 0j2 ¡(),81 1,88 0,m 1,12 0,00 97,88

0J2 0,00 53,16 0,00 0,m 0,96 0,00 0,m 0,00 0,oo 0,00 0,00 0,00 40,01 1,37 0,m 0,9s 0,m 95,ô2

o,'ts o,oo 52,0ô 0,00 0,00 1,'18 0,00 0,00 0,00 0,m 0,00 0,09 0,00 4'1,85 1,03 0,m 0,75 0,00 96,35

0,14 0,00 s2,43 0,oo 0,m 1j2 o,m 0,m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ¡10,66 1,33 0,00 0,96 0,00 9s,67

0,08 2,51 47,æ 0,m O,5l 1,07 0,æ O,æ 0,00 0,00 0,00 0,88¡ 3,74 37,31 ',t,18 0,00 0,86 0,00 95,52

O,'12 O,O7 5a6 0,m 0,m 1,30 0,æ 0,00 O,4 0,00 0,00 0,12 0,50 Æ31 1,¡ñ, 0,m í,03 0,00 96,62

0,11 0,06 52,35 0,m 0,00 1,04 0,00 0,m o,m 0,00 0,00 0,26 0,1s .10,91 '1,1s 0,00 0,83 0,00 96,03

0,13 o,o4 53,15 0,00 0,@ 1,10 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00 0,m 0,06 41,n í,05 0,00 0,76 0,00 97,09

0,19 0,00 52,u 0,m o,oo 1,49 o,oo 0,m 0,00 0,00 0,æ 0,00 0,04 æ,63 1,52 0,00 1,10 0,m 95,71

0,OO 0,m 53,,19 O,OO O,OO 1,0û O,OO 0,00 0,48 0,m 0,00 0,OO 0,00 41,04 1,Og 0,00 0,79 0,m 97,11

0,14 0,00 53,26 o,OO O,m 1,09 0,00 o,m o,m 0,m 0,00 0,00 0,04 42,å 1,08 0,00 0,78 0,00 97,85

0,1'l O,m 53,19 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,m 0,07 ¿10,88 1,24 0,00 0,90 0,00 96,97

0,0ô 0,04 53,52 0,00 o,m 1,35 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,m 0,00 0,04 41,30 1,Æ 0,00 1,07 0,m 97,80

0,1't 0,m 52,91 0,00 0,m ,l,53 0,00 0,00 0,m 0,æ 0,00 0,03 0,00 ,m,99 '1,06 0,00 O,n 0,00 96,62

0,30 0,m 51,,18 0,m 0,00 2,æ 0,00 0,00 0,86 0,æ 0,00 0,00 0,00 40,¡l{¡ '1,Æ 0,æ 1,07 0,m 96,94

0,25 0,m ,44 0,13 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,27 1,27 0,m o,g2 0,00 96,92

0,2. 0,m 51,43 0,00 0,00 2,49 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,03 40,01 1,58 0,00 1,14 0,m 96,54

0,12 0,00 52,82 0,00 0,00 1,52 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 4,37 1,33 0,00 0,96 0,00 96,æ

0,15 0,00 52,57 0,00 0,m 1,30 0,00 0,m 0,44 0,00 0,00 0,09 0,00 æ,88 I,36 0,00 0,s 0,00 95,78

0,14 0,00 53,18 0,00 0,00 1,{9 0,00 0,00 0,46 O,21 0,m 0,00 0,06 40,35 1,,15 0,m 1,05 0,00 97,35

1,27

f ,31

1,34

1,32

1,33

1,24

1,æ

1,27

1,30

1,21

1,æ

1,33

1,30

1,æ

r,30
't,30

1,æ

1,27

1,Æ

1,æ

I,3'l

1,r2

1,t2
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ù;
Porìt6 alterados da apatita de P4

37 0,1'1 0,15 40,10 O,m O,m O,g2 o,OO O,æ O,m 0,m 0,00 3,0í 0,87 32,æ 112 0,00 0,81 0,00 78,50 1,24

38 0,m 0,00 28,35 0,00 0,00 1,m 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00 0,98 0,14 39,70 1,38 0,00 1,00 0,00 71,73 0,71

39 0,æ 3,04 31,32 0,00 8,45 0,75 0,98 0,43 0,00 0,00 0,00 1,57 5,11 23,47 0,00 0,18 0,m 0,05 75,60 f,33

4 0,11 0,07 /€,'16 0,00 0,15 0,94 0,m 0,00 0,m 0,00 0,00 2,76 0,18 33,85 1,2A 0,06 0,93 0,02 87,57 1,42

41 0,08 0,08 42,32 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,m 0,m 0,00 6,02 0,¡18 28,52 0,60 0,13 0,43 0,04 79,33 1,6
42 0,00 0,00 32,12 0,00 0,17 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 2,12 0,36 27,æ 0,00 0,11 0,00 0,00 63,28 1,17

¿lf) 0,08 0,06 12,43 0,08 0,m 0,64 0,08 0,æ 0,00 0,00 0,m 2,45 0,45 æ,61 0,00 0,11 0,00 0,03 36,97 0,60

4 0,06 0,03 15,11 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 't,18 0,11 11,65 0,00 0,74 0,m o,2. æ,16 l,æ
¡15 0,00 0,00 49,f9 0,m 0,m 1,52 0,00 0,00 0,00 0,m 0,00 1,14 0,07 41,5S 0,83 0,m 0,60 0,m 94,35 1,1E

¡16 0,13 0,07 24,24 0,00 0,00 0,95 0,m 0,m 0,m 0,00 0,00 5,72 0,35 24,æ 0,00 0,15 0,00 0,04 56,59 0,97

47 0,'t4 0,06 48,16 0,00 0,00 1,æ 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00 0,23 0,00 41,07 1,06 0,æ o,n 0,00 c2,@ 1,17

¡A O12 0,07 52,30 0,00 0,00 I ,1 1 0,00 0,m 0,m 0,00 0,00 0,56 O,21 34,90 1,21 0,00 0,88 0,00 æ,47 I ,50

49 0,03 0,m 15,4 0,00 0,12 o,¡lE 0,m 0,m 0,00 0,00 0,00 1,79 0,æ 12,37 0,00 1,18 0,m 0,35 31,68 1,â
50 0,'t4 0,m 41,04 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,æ 0,m 7,52 0,51 æ,08 0,m 0,05 0,00 0,02 79,17 1,41

51 0,f0 0,00 6,14 0,00 O,n 0,54 0,m 0,m 0,00 0,00 0,m 8,72 0,¡f5 7,æ 0,00 0,13 0,00 0,04 23,66 0,83

52 0,14 0,00 47,13 0,m 0,m 1,75 0,m 0,00 0,00 0,m 0,00 4,70 0,18 30,04 0,98 0,00 0,71 0,00 84,91 1,17

53 0,00 0,00 4,8 0,00 0,00 1,04 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,30 0,10 33,58 0,00 0,æ 0,m 0,10 80,26 1,32

54 0,17 0,05 35,06 0,00 0,00 r,ss 0,m 0,m 0,00 0,00 0,m 8,39 0,33 27,æ 0,00 0,(b 0,00 9,o2 73,u 1,27

55 0,18 0,05 53,38 0,14 0,m 136 0,00 0,m 0,00 0,OO 0,00 0,00 0,05 ¿10,10 1,48 0,00 1,O7 0,m ,74 1,33

56 0,41 0,1 I 25,50 0,m O,zJ 0,68 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2,æ 0,58 15,2. 0,00 o,'12 0,00 0,Gì ¡15,00 t,68

5-¡ 0,08 0,æ 24, 0,00 0,00 0,63 0,m 0,m 0,m 0,00 0,00 5,03 0,38 19,06 0,00 0,09 0,00 0,03 50,00 1,æ

s8 0,10 0,05 37,61 0,00 0,14 r,03 0,m 0,00 0,00 0,m 0,00 1,97 0,6 æ,03 0,9r 0,13 0,66 0,04 71,21 í,30

æ 0,00 0,'l5 20,10 0,00 O,47 0,¡ß) 0,m 0,00 0,00 0,m 0,00 1,76 1,16 16,¡lÍ¡ 0,00 0,09 0,æ 0,03 40,63 1,2
Tabela 6: Compos¡ção quÍmica da ap€titâ das amolras M4 e P4 em porcentagem em peso dos óxidos obt¡da à ME.



f

3

4

6

7

9

10

11

12

l3

Pont6 såc da ap¿liÞ de lvl4

o,oo 6,m 6,00 0,06 0,01 9,78 o,æ o,m 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,58 0,00

o,o2 6,f5 6,17 o,O5 o,O1 9,79 o,OO O,OO 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,m 0,01 10,00 0,66 0,00

o,oo 6,10 6,to o,o5 o,o1 9,77 o,oo 0,æ o,17 0,00 0,00 0,00 0,æ 0,00 0,00 f0,00 0,56 0,00

o,o1 6,æ 6,24 o,OO O,t2 9,82 o,O0 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0'l 10,00 0,42 0,00

0,01 5,94 5,95 o,CÉt 0,01 9,86 0,00 0,OO 0,09 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,72 0,00

0,02 5,93 5,96 0,03 0,01 9,79 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,03 0,m 0,00 0,00 10,00 0,60 0,ü)

0,02 6,16 6,18 0,04 0,01 9,æ 0,00 0,00 0,16 0,m 0,m 0,00 0,m 0,m 0,00 10,m 0,75 0,æ

0,00 5,92 5,92 o,o4 o,o2 9,82 o,oo o,æ 0,09 0,m 0,00 0,03 0,00 0,00 0,m 10,m 0,65 0,00

o,o1 5,98 5,99 o,O4 0,00 9,83 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,73 0,00

0,03 5,78 5,81 0,t2 0,01 9,81 0,00 0,m 0,13 0,m 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 10,00 0,¿19 0,00

o,g2 6,'t1 6,13 0,02 0,01 9,86 0,m 0,æ 0,1r 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00 0,æ 10,00 0,76 0,m

0,01 6,G¡ 6,10 0,03 0,û2 9,83 0,m 0,m OJ2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,æ 0,00 10,00 0,57 0,00

0.02 6.æ 6.04 0.04 0.01 9.84 0.m 0.00 o.fi 0.00 0.æ 0.00 0.00 0.m 0.æ 10,00 0,86 0,00

14

15

16

17

19

n
21

23

u

æ

2A

æ
30

t2

u

36

Pont6 såos da ap€titâ & P4

o,v2 6,13 6,15 0,t2 0,01 9,87 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,æ 0,00 0,m 0,m 10,m o,a2 0,00

0,03 5,96 5,99 0,00 0,00 9,87 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00 0,01 f0,00 0,51 0,m

o,v¿ 5,æ 5,85 0,04 0,00 9,85 0,00 0,m 0,11 0,00 0,00 0,00 0,æ 0,00 0,m 10,00 0,84 0,00

o,o2 5,90 5,92 0,04 0,00 9,85 0,00 0,00 0,'r1 0,00 0,00 0,00 0,æ 0,00 0,0í 10,00 1,01 0,00

0,00 5,87 5,87 0,(X 0,m 9,86 0,æ 0,æ 0,10 0,00 0,00 0,00 0,m 0,m 0,00 10,00 0,75 0,m

0,00 6,æ 6,æ 0,05 0,00 9,81 0,00 0,00 0j2 0,00 0,00 0,00 0,æ 0,m 0,m 10,00 0,5/ 0,00

0,00 6,03 6,03 0,05 0,00 9,E4 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,m 0,73 0,ü)

0,65 5,4ô ô,1't 0,03 0,65 8,78 0,00 0,07 0,'t1 0,r8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 10,00 0,65 0,m

0,09 5,94 6,92 0,04 0,02 9,76 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,02 10,00 0,79 0,00

0,03 6,04 6,07 0,04 0,û2 9,79 0,00 0,00 0,11 0,00 0,æ 0,00 0,00 0,00 0,05 í0,00 0,64 0,00

0,0'r 6,02 6,03 0,04 0,01 9,81 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,57 0,0o

0,01 5,80 5,81 0,06 0,00 9,79 0,00 0,m 0,15 0,m 0,00 0,00 0,00 0,m 0,00 10,m 0,E3 0,00

0,00 5,9s 5,98 0,m 0,00 9,87 0,m 0,00 0,'r0 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 10,m 0,59 0,00

0,01 6,17 6,18 0,05 0,oo 9,84 0,00 0,00 0,1r 0,m 0,00 0,00 0,00 0,oo 0,00 10,00 0,59 0,00

0,01 5,96 5,97 0,04 0,æ 9,82 0,00 0,m 0,15 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00 0,æ 10,m 0,68 0,m
o,o1 6,00 6,00 o,vz o,o1 9,æ 0,m o,oo 0,13 o,oo o,oo o,oo o,oo o,m o,oo ro,m 0,80 o,0o

0,00 6,m 6,m 0,04 0,00 9,81 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 10,00 0,5E 0,00

0,00 5,97 5,97 0,10 0,m 9,61 0,æ 0,00 o,zi 0,m 0,00 0,(Ë 0,00 0,00 0,00 10,m 0,42 0,00

0,00 6,11 6,1'1 0,08 0,00 9,64 0,u2 0,m 0.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,7't 0,00

0,00 5,9r 5,92 0,08 0,00 9,62 0,m 0,00 0,25 0,m 0,m 0,(E 0,00 0,00 0,00 10,00 0,87 0,00

0,0r 5,92 5,gg 0,04 0,00 9,81 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,æ 10,00 0,73 0,00

0,00 5,8ô 5,86 0,(E 0,00 9,77 0,m 0,00 0,13 0,00 0,00 0,0s 0,æ 0,m 0,02 10,00 0,75 0,00

0,01 5,u 5,8ô 0,05 0,00 9,75 0,00 0,00 0,'15 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 10,m 0,79 0,00
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Pontos alterados da apatita de P4
37 0,1 I 5,75 5,93 0,04 0,05 9,05 o,OO O,OO 0,1 1 o,OO O,OO O,OO 0,Oo o,oo 0,75 1o,oo 0,75 o,oo38 0,04 10,43 10,47 0,00 o,oo 9,43 o,oo 0,oo 0,2. o,oo o,oo o,oo o,oo 0,oo 0,36 1o,oo 1,35 o,ooæ 1,03 4,02 5,05 0,12 0,92 6,79 o,m 1,43 o,O9 0,25 o,O3 o,m 0,00 o,m 0,37 lo,oo o,oo 0,06
æ 0,03 5,13 5,16 0,04 0,02 9,24 o,OO O,O2 o,1o o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,s8 10,00 0,72 o,o2
41 0,09 4,61 4,70 0,03 0,02 8,54 o,OO O,OO O,O8 o,OO O,OO O,OO O,OO O,m 1,33 lo,OO 0,36 o,O4
42 0,10 6,21 6,31 0,00 0,00 9,17 o,OO O,O4 0,13 0,oo o,oo o,oo o,oo o,0o 0,67 1o,oo o,oo o,o5
43 0,26 10,29 10,55 0,09 0,04 7,85 o,O4 o,OO O,n 0,06 o,OO O,OO O,OO O,m 1,70 lo,OO 0,00 0,11
4 0,06 5,51 5,s7 0,06 0,02 9,05 o,OO O,OO o,ff¡ O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO 0,78 1o,OO O,OO 0,70
45 0,01 6,41 6,42 0,00 0,00 9,59 o,0o o,oo 0,16 o,oo o,oo o,oo o,oo 0,oo 0,25 ,î0,00 o,4t! o,oo
46 0,10 6,29 6,40 0,07 0,03 7,72 o,OO 0,OO O,t 6 o,m o,oo o,oo o,oo o,m 2,01 10,00 0,oo o,o7
47 0,00 6,56 6,56 0,06 0,02 9,74 o,OO O,OO O,14 o,O0 o,OO O,OO O,O0 o,OO O,O5 1o,OO 0,63 0,OO

48 0,04 5J2 5,16 0,04 A,O2 9,72 o,OO O,OO O,l1 o,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,1l 1o,OO 0,66 o,OO

49 0,14 s,49 5,æ 0,03 0,00 8,67 o,oo o,o5 0,15 o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo ,t,11 1o,oo o,æ ,t,05

50 0,0s 4,59 4,æ 0,05 0,00 9,21 o,oo o,oo o,æ o,oo o,oo o,oo o,oo o,o0 1,65 1o,oo o,oo o,o2
51 0,æ 3,57 3,82 0,11 0,00 3,75 0,OO O,O9 0,18 o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo 5,86 1o,oo o,oo 0,13
52 0,0s 4,4 4,47 0,05 0,00 8,81 o,m O,OO O,f I O,OO O,æ O,0o O,OO O,OO 0,97 IO,OO O,s4 o,OO

s3 0,v2 5,83 s,85 0,00 0,00 I,n 0,00 o,oo 0,,t2 o,m o,o3 o,oo o,oo o,oo o,o7 1o,oo o,oo 0,11
54 0,07 4,81 4,87 0,07 0,02 7]0 o,oo o,oo 0,19 o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo 2,03 1o,oo o,o0 o,o2
55 0,01 s,80 s,81 0,06 0,01 9,77 o,O2 o,OO 0,13 o,OO O,OO 0,OO O,OO O,OO O,OO 1o,OO 0,80 o,OO

56 0,19 4,10 4,æ 0,25 0,05 8,69 o,OO 0,06 0,12 o,o3 o,oo o,oo o,oo o,oo 0,78 .,to,oo o,oo 0,06
5-/ 0,1 'l 4,89 5,01 0,05 0,04 8,00 o,oo o,oo 0,1 I o,oo o,0o o,oo o,oo o,oo 1 ,80 I o,oo o,oo o,o5
58 0,06 5,64 5,70 0,04 0,æ 9,24 o,OO O,O3 o,'t4 o,OO O,OO O,OO O,OO O,OO 0,53 1o,OO 0,66 0,o5
æ 0,47 5,68 6,15 0,00 0,09 8,79 o,OO 0,16 0,12 o,OO O,OO O,OO O,m O,m 0,85 10,00 o,OO 0,06

Tabela 7: Composição química da apatita das amostras M4 e P4 expressa em número de átomos por fórmula unitária na base 10 cátions (posição do Ca),
calculada a partir dos dados da tabela 6.



2.3.2 Amostras M5-P5 (SCRICAì

Para o par de amostras M5-P5 foram integrados os dados das análises ao MO, à

DRX e de solubilidade do fósforo.

A amostra SCR¡CA (M5), minério "sílico-carbonatado rico da mina", foi coletada

próxima à rocha sä. O estudo ao MO da amostra M5 permitiu identificar apatita (2Oo/o) de até

50¡rm, opacos e óxi-hidroxidos de Fe (10%) e argilomineral 2:1 (10%) em meio a um

material composto essencialmente por carbonatos (calcita e dolomita) (600/o). Esta amostra

diferencia-se de M4 pela quantidade de apatita, maior em M5, e pela granulometria dos

minerais, menor em M5. A figura 65 mostra os difratogramas do par M5-P5 com os

principais minerais encontrados.

Eq Ms " 1zo)

ruPs

Figura 65: Difratogramas de raios-X de M5 com argilomineral2:1 (Vrm), carbonatos (calcita-Cal e
dolomita-Dol) e apatita (Ap) e de P5 com argilomineral 2:1, dolomita, apatita e quartzo.

No difratograma de P5 observa-se que o pico da calcita, que antes do ataque estava

evidente, nåo ocone mais; há ainda diminuiçåo na intensidade dos picos do argilomineral

2:1, da dolomita e da apatita. A ausência do pico da calcita em P5 indica que este mineral é

mais susceptível ao ataque que a dolomita, já que o pico desta ainda está presente em P5.

Esta ausência do pico da calcita no produto já havia sido diagnosticada no DRX do produto

P4. Ainda no difratograma de P5 observa-se a presença do pico de quartzo que estava



ausenþ em M5. Como já visto na amostra P1, a prcveniência deste quarEo pode estar

relacionada å adiçåo de matéria orgånica.

O estr¡do ao MO do prcdub P5 most¡a o material larania conespondente à matéria

orgånica e gråos remanesoentes de carbonato, opa@s, apatita e quartzo. A avaliaçåo visual

ao MO indica que a amostna P5, quando comparada com M5, apresenta diminuiçåo na

quantldade dos gräos minerais. Os gråos de quartzo e apatita do produto apresentam

características textr¡¡ais diferenþs das observadas na amostra nah¡ral, oomo por exemplo, a

quantldade de fraturas, que é maior no produto.

Os ensaios de solubilidade do fósforo most¡am que o produto P5 obtido pelo

processo Humifert é mais solúvel que sua

amostra natural nas análises em ácido

citrico 2clo e CNA (figuna 66; tabela 17). Os

dados da figura 66 mostram que o teor de

PzOs solúvelda amostna M5 é maior (4%) no

ensaio em ácido cÍtrico 2% do que nos

ensaios em CNA (1%) e em água (1%). O

ensaio de solubilidade em água no produto

da amostra P5 apresentou problemas de

perda do material durante sua realizaçåo e

nåo foi completado. O teor de PzOs solúvel

em relaçåo ao PzOs total da amostm P5 é de 35% em ácido cítico 2cß e de27Vo em CNA.

Companando-se com sua amostra naft¡nal, a amosffa P5 aprcsenta um aumento de cerca de

29 vezes no teor de PzOssolúvel em CNA e de 9 vezes em ácido cílriæ2c/o.

PzOstotalda amostra pem 06 ensaios em
água, ácido cltdco 2% e CNA do par M$P5.

ii¡ 'll-
água
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2.4 Re¿e¡ros DAs ETApAS DE FLorAçÃo on usrNA

2.4.1 Amostras M6-PG IRFGI

Para o par de amostras M6-PO foram utilizadas, com exceçåo da

catodoluminescência, todas as técnicas analíticas empregadas nesta pesquisa. Neste item

såo apresentados os resultados obtidos nas seguintes técnicas: MO, DRX, MEV-EDS, ME e

análises de solubilidade do fósforo.

A amostra RFG (M6) conesponde ao rejeito da flotaçåo dos materiais grossos. O

estudo ao MO da amostra M6 permitiu identificar gråos de quarÞo (50o/o), minerais opacos e

óxi-hidróxidos de Fe (30o/o), apatita (15%) (100 a 200pm), argilomineral 2:1 e carbonatos

(juntos perfazem 5olo). A figura 67 mostra os difratogramas do par M6-PO com os principais

minerais encontrados.

EuM6 " (20)

Wpo

Figura 67: Difratogramas de raio-X de M6 com quartzo (Qtz), argilomineral 2:1 (Vrm), goethita (Gt),
apatita (Ap) e carbonatos (calcita-Cale dolomita-Dol) e de P6 com quartzo e goethita.
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No difratograma de P6 o pico a 144, do argilomineral 2:1 está ausente, o que indica

que este mineral foi consumido durante o ataque nítrico. Dentre as amostras de Catalåo l,

estudadas até agora, isto difere do observado nos pares M4-P4 e M5-P5, onde há apenas

diminuiçåo do pico a 144, mas está de acordo com o visto no par M2-P2. Os picos dos

carbonatos e da apatita também näo foram diagnosticados no difnatograma de P6. Além

disso, ocorre ainda diminuiçåo nos picos da goethita. O único mineral com pico proeminente

no difratograma do produto é o quartzo.

A principal característica da apatita de M6 é o recobrimento de sua superfície por óxi-

hidróxidos de Fe; alguns gråos de quarEo também eståo recobertos por material

femrginoso. As figuras 68 e ô9 mostram um gräo de apatita recoberto por material

femrginoso, com fraturas abertas e fechadas (grau 2); ao MEV nota-se que o Fe está

localizado somente em suas bordas (parte branca); a parte destacada com um círculo

vermelho conesponde a uma inclusåo de monazita (fosfato de elementos tenas-raras).

Figura 69: Apatita circundada por material
femrginoso, com fraturas abertas e textura
homogênea (grau 2). Em sua parte central

(porção branca) ocore monazita (M6).

Alguns grãos apatíticos de M6 apresentam, além da superfície fraturada, vazios em

seu interior (figura 70). Alguns destes vazios apresentam em seu interior um material de

morfologia diferente da apatítica (figuras 7O e 71), com aspecto fibroso que, analisado ao

MEV-EDS mostra a presença de Al. Em alguns pontos analisados, o pico do Al no espectro

EDS apresenta intensidade próxima da intensidade dos picos de P e Ca, o que pode indicar

a presença de fosfato aluminoso. Estes gråos de apatita säo classificados, devido às

fraturas abertas e fechadas, aos vazios e à morfologia diferenciada, como de grau 3 de

alteraçåo (anexo 1).

Figura 68: Grão de apatita circundado por
material feruginoso (M6).
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Figura 70: Grãos de apatita (MG) (grau 3). O
cfrculo em vermelho está em detalhe na

figura 71.

Flgura 71: Detalhe do matedalde morfologia
e composiçåo nãoapatltica dentro da

apatita (grau 3) (MO).

A avaliaçåo visual ao MO e ao MEV indica que a amostra P6, quando comparada

com M6, apresenta diminuiçåo na guant¡dade dos gråos de apatita e que os gÉos reslduais

apresentam-se menores que os de M6 (figunas 72 a74).

Figuna 72: Grãos de apatita de M6 com cerca
de 2d)Um; o gräo à direita apresenta

pircclom em seu inûedor (NP).

Figura 73: Gräo de apatita resldualcom
cerca de 100um (Pô) (NP).

Figura 74: Gråo de apatlta rosidual<100pm
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Além da diminuiçåo no tamanho, a apatita do produto encontra-se tÉio altenada

quanto a de M6, com fraturas abertas, vazios em seu interior e por@es alteradas de textura

nåo-apatítica. As porçöes de textura näo-apatítica apresentam Al. Como esta característica

foi observada na apatita de M6, esta morfologia pode ser prêexistente. Uma hipótese é que

estas porgões tenham sido apenas intensificadas e näo formadas durante o processo

Humifert. Estas características dassificam estes gråos de P6 de grau 3 de alteraçåo (figura

75). Existem ainda alguns gråos que, além das carac'terísticas citadas ecima, encontram-se

fragmentados em gräos menores (figura 76).

Na amostra P6, a matéria orgånica utilizada durante o prooesso apresentra partes

com textura homogênea, ê outnas com textuna heterogênea, caracterizada pela presença de

pequenos gråos de apatita e quartzo. As porçöes destacadas com círculos vermelhos na

figura 77 apresentam textura homogênea.

Análises químicas qualitativas ao MEV-EDS na matéria orgånica mostram

heterogeneidade composicional dada pelos picos

dos elementos presentes, que apresentam

intensidades diferentes, dependendo da área

analisada (figura 78). Além disso, a presença dos

vários elementos encontnados contribui para a

hipótese citada anteriormente que considera a

matéria orgånica como um material de adsorçåo

para os elementos solubilizados durante o
ataque. Deve-se ressaltar ainda que o P nåo foi

encontnado em todos os espectros obtidos.
Figura 77:Aglomerado de matéña

orgânica com porçöes homogênea e
heterogênea (P6).

Figura 76: Grão freturado (grau 3) em
(grau 3) (P6).
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Figura 78:Aglomerado de matéria oçânica com 3 EDS que mostram a
heterogeneidade química do material (P6).



As análises microlocalizadas à ME de M6 (tabela 8) foram feitas em pontos nåo

alterados dos gråos e as de P6, tanto em pontos såos como em alterados. A tabela g mostra

a composiçåo química da apatita das amostras M6 e P6, expressa em número de átomos

por fórmula unitária na base 10 cátions (posição do Ca), calculada a partir dos dados da

tabela L
Assim como as análises das amostras M4-P4, as análises das amostras M6-Po

também mostram a presença de ETR (CezOe e LazO¡).

Nas análises em pontos säos o total está proximo de 100o/o, com um intervalo entre

92 e 99o/o (figura 79). Foram feitas poucas análises na amostra P6 em comparaçäo com o

número de análises dos outros produtos analisados à ME. Nos pontos alterados, o total

também está próximo de 100o/o, com exceção de uma análise que fechou próxima de 507o

(figura 80); excluindo-se esta análise o intervalo encontrado no fechamento total está entre

84 e 95o/o, isto é, maior que o verificado para as análises realizadas em pontos såos.

Na figura 81, há uma concentraçåo de pontos que fecham entre 95 e g9% e
apresentam a razâo CaO/PzOs entre 1,24 e 1,30, intervalo dentro dos resultados

encontnados para as amostras M1-P1 e M4-P4 analisadas anteriormente. Pelos dados da

figura 82 observa-se que a razâo CaO/PzOs dos pontos alterados apresenta valores

próximos dos encontrados para os pontos såos. Apenas a análise com total baixo (-50%)

apresenta a ¡azâo CaO/PzOs distante dos outros valores encontrados.

Figura 79: Relação entre o total das análises
do par M6-P6 nos pontos säos.

Figura 81: Razäo CaO/PzOs dos pontos
sãos do par M6-P6 em relação ao total

das análises.

Figura 80: Variação do totalde todas as
análises no par M6-P6.

Figura 82: Razäo CaO/PzOs de todos os
pontos analisados no par M6-PO em relaçåo

ao totaldas análises.

O teor em F encontrado é semelhante tanto para os pontos säos quanto para os

pontos alterados, com exceçåo do ponto alterado com total baixo e que, conseqüentemente,
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apresenta teor em F menor (figuras 83 e 84). O intervalo de variaçåo do F se dá

preÞrencialmente erìtre 1,0 e 1,596, valor este ooefente com o encontrado nas anál¡ses de

outnas amostras [Ml-P1-Þor em F: O,5-1,37o (pontos såos) e 0,G1,5% preferencielmente

(pontos alterados/ M4-P4-teorem F: 1,G1,57o (pontos såos) e 0,G1,5% (pontos alterados)1.
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Os ensaios de solubilidade do fósforo mostmm que o produûo P6 obtido pelo

processo Humifert é mais solúvel que sua

amosfa natr¡ral pere todas as análises

rcalizadas (fþura 85; tabela 17). Os dados

apresentados na figura 85 mostnam que a

solubilidadE do PzOs da amostna Mô é maior

(32ofol no ensaio em ácido cítrico 29o do que

nos ensaios em CNA (9%) e em ågua (3%).

O produto PG apresenta o maior teor de

PzOssolúvel (71%) em CNA, diferenþmente

do qæ ocore na amostra natural M6. O

PzO¡ da amostra P6 é ainda 63% solúvel

em ácido cltico 2clo e 47% solúvel em água. Comparando-se oom sua amostra natlral, a

amosha PB apresenta um aumenþ de cerca de 18 vezes no þor de P2O5 solúvel em água,

de 8 vezes em CNA e de 2 vezes em ácido cltrico 2%.

Flguna 83: Conelação entre teorem F e
totaldos pontos sãos do par ftÞF6.

Figuna 85: Teorcle PzOssol¡lvelem relagåo ao
PzOstotelde amostra pera os ensaios em

água, ácido cftdco 2% e Gl,lA do par ltl&P6.

Figura 84: Corelação entre teorem F e total de
todos os pontos analisados no par M&P6.
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Pontæ säæ da apatih de M6
1 0,08 0,00 52,43 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,m 0,oo o,o3 0,48 &]1 1,19 0,oo 0,87 o,oo 95,76
2 0,21 0,00 52,11 0,02 0,01 0,&4 0,00 0,00 0,6E o,oo o,oo o,oo o,oo 41,28 1,01 o,m 0,73 o,oo 96,16
3 0,35 0,m 51,67 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 1,æ o,oo o,oo o,oo 0,18 41,53 ,t,2 o,oo 0,88 o,oo 97,24

4 0,94 0,00 47,ú 0,00 0,00 zæ 0,'r3 0,68 1,72 0,00 0,84 0,00 o,to 37,u 1,51 0,00 1,09 0,00 92,45

s 0,'10 0,05 53,79 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 42,01 I,s4 o,oo 1,11 0,00 98,53

6 0,00 0,05 52,21 0,00 0,m 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,¿a 40,83 1,27 o,oo 0,92 o,oo 95,71

7 0,10

I 0,31

I
10

11

12

13

Pontos alterados da apatih de P6

0,13 0,00 50,31 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,08 0,æ 41,n 1,47 0,00 't,06 0,00 95,64

0,23 0,æ 40,59 0,00 0,2. 0,75 0,00 0,51 0,54 0,æ 0,00 8,08 1,48 31,42 1,01 0,'t1 0,73 0,03 85,13

0,31 0,16 4,51 0,00 0,00 0,æ 0,00 0,4 0,æ 0,00 0,00 1,84 0,64 33,43 1,56 0,00 1,13 0,00 u,32
0,1s 0,24 25,63 0,00 0,19 0,æ 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 0,86 18,æ 0,æ 0,06 0,45 0,92 ß,52
0,æ 0,m 51 ,09 0,00 0,00 1 ,30 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 I ,16 0,12 39,78 1 ,()3 0,00 014 0,(x) 95,07

Tabela 8: Composição quím¡ca da apatita das amostras M6 e P6 em porcentagem em peso dos óxidos obtida à ME.

0,06 52,81 0,00 0,00

0,00 5r,57 0,00 0,00

1

2

3

4

5

o

Pontos sãos da apatih de fv6

0,08 6,06 6,15 0,03 0,æ 9,88 0,00 0,00 0,æ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 10,00 0,66 0,00

0,00 6,13 6,13 0,07 0,00 9,80 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,04 0,m 0,00 0,00 10,00 0,56 0,00

0,03 6,16 6,19 0j2 0,00 9,70 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 10,00 0,67 0,00

0,02 s,80 5,82 0,33 0,00 9,24 0,00 0,00 0,æ 0,03 0,05 0,12 0,00 0,00 0,00 10,00 0,88 0,00

0,05 6,10 6,14 0,03 0,01 9,88 0,æ 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,83 0,00

0,09 6,12 6,æ 0,00 0,01 9,90 0,00 0,00 0,0s 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00 10,00 0,71 0,00

1,'.t7 0,00

1,æ 0,m

Pontos såos da apatita de P6

0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,30 40,96 1,36 0,00 0,99 0,00 97,52

0,00 0,98 0,00 0,00 0,21 0,15 41 .u 1 ,48 0,00 1 ,07 0,00 96,æ

@
9 0,04 6,42 6,46 0,05 0,00 9,79 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,02 10,00 0,84 0,00

10 0,27 4,86 5,1 16 0,08 0,05 7 ,94 0,æ 0,03 0,08 0,00 0,03 0,04 0,00 0,00 I ,74 10,00 0,59 0,03

11 0J2 s,49 5,61 0,'t2 0,05 9,25 0,00 0,m 0,09 0,00 0,03 0,04 0,m 0,00 0,42 f 0,00 0,96 0,00

't2 0,28 s,19 5,47 0,09 0,',t2 9,01 0,00 0,05 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 10,00 o,at 0,04

13 0,02 5,87 5,89 0,07 0,00 9,54 0,00 0,00 0,13 0,00 0,03 0,m 0,00 0,00 0,24 10,00 0,57 0,00

Tabela 9: Composiçäo química da apatita das amostras M6 e P6 expressa em número de átomos porfórmula unitária na base 10 cátions (posição do Ca),
calculada a partir dos dados da tabela 8.
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2.4.2 Amostras M7-P7 (RFFI

Para o par de amostras M7-P7 foram utilizadas, com exceçåo da

catodoluminescência, todas as técnicas analíticas empregadas nesta pesquisa. Neste item

säo apresentados os resultados obtidos nas seguintes técnicas: MO, DRX, MEV-EDS, ME e

análises de solubilidade do fósforo.

A amostra RFG (M7) conesponde ao rejeito de flotaçåo dos materiais finos. O estudo

ao MO da amostra M7 permitiu identificar quartzo (40o/o), opacos e óxi-hidróxidos de Fe

(30o/o) e gräos de apatita (15o/o) (100 a 300pm), em meio a um material composto por

argilomineral2:1 e carbonatos (juntos perfazem 15olo da lâmina). Além de apresentarem-se

com granulaçåo fina, há gräos maiores de argilomineral2:1 e carbonatos. A figura 86 mostra

os difratogramas do par M7-P7 com os principais minerais encontrados.

tuz '(2e)

Upz

Figura 86: Difratogramas de raio-X com quartzo (Qtz), aruilomineral2:1 (Vrm), goethita (Gt), apatita
(Ap) e carbonatos (calcita-Cal e dolomita-Dol), e de P7 com quartzo, goethita e apatita.

No difratograma do produto (P7), como em P6, os picos do argilomineral 2:1 e dos

carbonatos estäo ausentes e observa-se diminuiçåo na intensidade dos picos do quartzo, da

goethita e da apatita.



Na amostra M7, assim como em M6, alguns gråos, tanto de apatita como de quartzo,

eståo envoltos por materialfemrginoso (figuras 87 e 88).

Figura 67: Apatita envolta por material
feruginoso (M7).

Figura 88: Apatita envolta por material
fem¡ginoso (M7).

Alguns grãos de apatita de M7 apresentam-se fratunados, fragmentados em gråos

menores, com vazios em seu interior e @m

porçöes de morfologia diferente da apatítica

(figura 89), assim como observado em M6. Ao

MEV-EDS estas porções mostram a presença

de S¡, Al e Fe; em algumas partes, a

intensidade do pico do Al é maior que a dos

outros elementos. As canacterísticas destes

gräos, morfologia heterogênea, vazios e
fnagmentos em seu interior os classificam como

de grau 3 de alteraçåo (anexol).

Alguns gråos de apatita de M7 eståo

intimamente relacionados ao arg¡lom¡neral 2:1 (figura 90) ou ao quartro (figura 91). Nas

figuras 90 e 91, as porçöes brancas que preenchem as fissuras såo compostas por Fe.

Estes gråos de apatita apresentam fraturas abertas e fechadas e textuna homogênea, que

os classificam como de grau 2 de alteraçåo; assim percebe-se que, embona a apatita ocora
já bastante alterada (grau 3) em M7, gråos menos alterados também estäo presentes. Como

observado na amostra P4, em M7 também há apatita sect¡ndária (figura 92).

Figura 91: Apatita (grau 2) (cinza mais claro)
associada ao quartzo (cinza mais escuro) (M7).
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Figura 89: Grão de apatita fraturado (grau

de apatita (grau 2) ligado
ao argilomineral 2:1 (M7).



A avaliaçåo visual ao MO e ao MEV

indica que a amost¡a P7, quando comparada

com M7, apresenta uma diminuiçåo na

quantidade dos gråos de apatita. Na låmina

delgada de P7 foi difícil encontrar gråos

remanescentes de apatita e os poucos

encontrados såo menores que os encontrados

na amostra natural; enquanto em M7 os grãos

chegam a 300¡.rm, no produto, os gräos chegam

a aproximadamente 200pm (figuras 93 a 95). A

figura 93 mostra uma apatita de M7 (grau 3),

com cerca de 150pm e material de textuna e composiçåo nåo-apatítica em seu interior; as

figuras 9t e 95 ilustram gräos de P7 com cerca de 100pm e 50pm respectivamente. Estes

gråos apatíticos de P7 apresentam morfologia homogênea e fraturas abertias e fechadas,

sendo por isso considerados como de grau 2 de alteraçåo.

Materialde
textura näo-

apatítica

Figura 93: Apatita alterada com fraturas abertas e fechadas, vazios e material de tefura näo-apatítica
em seu interior (grau 3) (M7).

(M7).

Figura 94: Apatita (grau 2) ao lado de
aglomerados de matéria orgânica (P7).

Figura 95: Apatita com Fe em uma de suas
bordas (grau 2) (P7).

Figura 92: Gräo de apatita primária com
apatita fibrosa, secundária, em sua borda
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A partir dos dados obtidos, nota-se que alguns gråos de apatita de M7 såo mais

alterados que os de P7. Uma hipótese é que os gråos bastante alterados (grau 3) da

amostra natural, devido às fraturas e aos vazios existentes, tenham sido consumidos

durante o processo, já que havia uma maior superfície específica disponivel ao ataque.

Assim, os gräos remanescentes encontrados em P7, eram, provavelmente, pouco alterados

antes do ataque, em M7.

A matéria orgânica de P7, como em P6, apresenta por$es de textura heterogênea

æradenzadas pela presença de pequenos gråos de apatita e de quartzo.

A figura g6 mostra um aglomerado de matéria orgânica com seus respectivos EDS (o

ponto 9 nåo possui EDS conespondente). Observa-se que, dentro do aglomerado, ocorrem

porçöes homogênea e heterogênea. A última caracteriza-se pela presença de pequenos

gråos de quartro, apatita e mica, diagnosticada apenas ao MEV. Os dois gråos que estäo

dentro da matéria orgånica såo de quartzo (o maior) e de mica (o menor). Todos os

espectros EDS obtidos ne matéria orgânica apresentam fósforo. Na porção homogênea

analisada (pontos 1, 2 ,3 e 4), além do Ca e do P, outros elementos também estäo

presentes. Percebe-se que, como já visto nos aglomerados da amostra P6, há uma

heterogeneidade neste material orgånico, pois os picos dos elementos ocorrem com

intensidades diferentes dependendo do ponto analisado. O Ca é o único elemento que

apresenta um comportamento homogêneo em todos os pontos analisados, pois ele sempre

apresenta os picos de maior intensidade.

As outras análises foram feitas sobre partes heterogêneas da matéria orgânica.

Nestas porções, a maior intensidade do pico do Ca ocorre apenas em alguns pontos

analisados. Esta variaçåo contribui com a afirmativa de heterogeneidade composicional na

matéria orgânica, pois cada ponto analisado apresenta um comportamento diferenciado,

mesmo a altura dos picos nos espectrcs EDS não sendo considerada quantitativamente.

A porçäo inferior da figura 96, onde ocone a matéria orgânica, foi a área escolhida

para se lazer o mapeamento químico de Cataläo I (figura 97). O P encontra-se distribuído

homogeneamente por toda a área e nåo existe uma distinçåo entre as porçöes homogênea

e heterogênea da matéria orgånica. O único mapa que mostra claramente esta distinçåo é o

do Ca, pois ele está mais concentrado na parte homogênea do material orgânico' Os EDS

da figura g6 já mostravam esta predominância do Ca nesta regiåo. O Al também encontra-

se distribuído homogeneamente por toda a área analisada e o Si preferencialmente nos

gråos de quarEo presentes.
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Figura 96: Matéria orgânica com gråos de quartzo e mica em seu intedor
além de pontos onde foram realizadas análises químicas qualitativas

(PÐ.



Figura 97: Regiäo de P7 mapeada quimicamente e seus respectivos mapas com os elementos encontrados.



As análises microlocalizadas à ME de M7 (tabela 10) foram feitas em pontos nåo

alterados dos gråos e as de P7, tanto em pontos såos como em alterados. A tabela 11

mostra a composiçåo química da apatita das amostras M7 e P7, expresse em número de

átomos por fórmula unitária na base 10 cátions (posiçåo do Ca), calculada a partir dos

dados da tabela 10.

A apatita analisada no par M7-P7 também mostra ETR (CezOs e LazOs). lsto indica

que a presença destes elementos é uma peculiaridade da apatita de Catalåo l, já que esta

característica também foiobservada nos pares M4-P4 e M6-P6.

Nas análises em pontos såos o total varia entre 91 e 98% (figura 98). Como

observado nas amostras P1, P4 e P6, nos pontos alterados ocore uma maior variaçåo no

total das análises, embora algumas ainda fechem próximas de g0%, existe um maior

intervalo do total obtido, que varia entre 49 e 95o/o (figura 99).

llf/ (pontos

F/ (pontos såos)

Na figura 100, a razäo CaO/PzOs dos pontos såos, que fecham próximos de 100%,

encont¡a-se próxima de 1,32. A variaçåo ao redor deste valor, predominantemente entre

1,25 e 1,35, como nas outras amostras analisadas, indica substituições nos sítios catiônico e

aniônico (sítio do PO¿+) da apatita. Em relaçåo aos pontos altenados, a maioria concentra-se

entre 1,0 e 1,5 de CaO/PzOs, êflìbora existam valores que ocoram tanto abaixo quanto

acima deste intervalo. A figuna 101 mostra que a variaçåo na razåo CaO/PzOs dos pontos

alterados é maior que a encontrada nos pontos säos.
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Figura 98: Relação entre o total das
análises do par M7-P7 nos pontos säos.

Figura 100: Razåo CaO/P2O5 dos pontos
säos do par M7-P7 em relação ao total das

análises.

Figura 99: Vadaçåo do totalde todas as
análises no par M7'P7.

Figura 101: Razão CaO/PzOs de todos os
pontos analisados no par ¡Ã7-P7 em relação

ao totaldas análises.
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O teor em F obtido é maior para as análises dos pontos sãos, onde varia de 1,0 a

2,7o/o, do que para os pontos alterados, onde varia de 0,0 a 1,Oo/o. As figuras 102 e 103

mostram que, quanto maior o total obtido na análise, maior é o teor em F. A figura 102

mostra que, diferentemente do observado em P1 e P4, alguns pontos alterados, que com

total baixo (<600/o), continuam a apresentar teor em F proximo de 1,0%. Nas outras

amostras observava-se uma tendência decrescente pam o teor em F, quanto menor o total

da análise.

a lvf/ (pontos såos)

r P7 (pontos såos)

s2 94 96
% total

Figura 102: Correlaçåo entre teor em F e total
de todos os pontos analisados no par itlT-P7.

Figura 103: Conelação entre teor em F e total
dos pontos sãos do par M7-P7.

Os ensaios de solubilidade do fósforo mostram que o produto P7 obtido pelo

processo Humifert é mais solúvel que sua

amostra natural para todas as análises

realizadas (figura 104; tabela 17). Os dados

apresentados na figura 104 mostram que o

teor de PzOs solúvel da amostra M7 é maior

(23o/o) no ensaio em ácido cítrico 2olo do que

nos ensaios em CNA (7o/o) e em água (3olo).

O produto PZ apresenta teor de PzOs solúvel
Figura 104: Teor de PzOs solúvel em relaçåo em ácido cítrico 2Vo (560/o) semelhante ao
ao P2O5 total da amostra para os ensaios em
água, ácido cítrico 2olo e CNA do par M7-P7. encontrado no ensaio com CNA (57olo). O

ensaio de solubilidade do produto em água

mostra que cerca de 35o/o do PzOstotalda amostra foi soluþilizado. Comparando-se com sua

amostra natural, a amostra P7 apresenta um aumento de cerca de 13 vezes no teor de PzOs

solúvel em água, de 9 vezes em CNA e de 2 vezes em ácido citrico 2o/o.
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1

2

3

4

5

6

7

I
9

'10

11

12

13

14

Pontos såos da apatita de M7

0,10 0,00 53,31 0,00 0,m 1,13 0,m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,44 1,12 0,00 0,81 0,00 97,10

0,æ 0,00 53,4 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 41,3E 1,63 0,00 1,18 0,00 97,æ

0,06 0,00 52,66 0,00 0,00 1 ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 41 ,21 1 ,19 0,00 0,86 0,00 96,51

0,'t2 0,00 s2,89 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,æ 40,88 0,88 0,00 0,ô4 0,00 96,86

0,0E 0,00 5aÆ 0,00 0J7 0,84 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,60 39,34 1,08 0,00 0,78 0,00 95,53

0,11 0,04 s3,48 0,00 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0j2 41,05 't,24 0,00 0,90 0,00 97,31

0,16 0,07 52,67 0,m 0,00 1,n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 4,82 't,æ 0,00 0,91 0,00 96,36

0,25 0,00 51,æ 0,æ 0,32 1,4 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,02 0,08 41,71 1,03 0,00 0,75 0,00 97,03

0,24 0,00 51,88 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,04 42,15 1,58 0,00 1,'15 0,00 97,97

0,1 1 0,00 52,03 0,00 0,00 't ,16 0,00 0,50 0,88 0,00 0,00 0,00 0,41 40,10 I ,m 0,00 0,91 0,00 96,¿14

0,24 0,00 52,æ 0,m 0,00 1 ,24 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,06 4,21 1 ,30 0,00 0,94 0,00 96,19

0,08 0,00 53,17 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,02 0,43 æ,64 1,æ 0,00 0,94 0,00 96,æ

0,24 0,00 s1,91 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,66 1,æ 0,00 0,90 0,00 95,52

0J2 0,00 52d2 0,00 0,æ 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 4,87 1,40 0,00 1,02 0,00 96,44

0,'r4 0,00 52,70 0,00 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 42,4 0,97 0,00 0,70 0,m 97,æ

16

17

18

19

æ
21

2
zi
24

25

Pontos såæ da apatita de P7

o,'t2 0,08 51,26 0,00 0,00 1,02 0,m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,2. 40,83 1,n 0,00 0,87 0,00 9s,68

0,08 0,07 50,14 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,27 38,ss 0,98 0,06 0,71 0,t2 91,60

0,13 0,00 53,07 0,m 0,00 1 ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00 41 ,4 'l ,53 0,00 'l ,10 0,00 97 ,4
0,35 0,æ 51 ,30 0,00 0,00 1 ,95 0,00 0,00 1 ,1 1 0,00 0,00 0,00 0,m s9,72 1 ,69 0,00 1,2. 0,00 96,12

0,æ 0,00 51 ,27 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,13 0,00 Æ,17 1,94 0,00 1,41 0,00 96,03

0,1 1 0,00 5aß 0,00 0,28 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Æ,41 't,u 0,00 1,33 0,00 96,32

0,00 0,00 52,30 0,00 0,00 1 ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,m 0,00 0,¡16 40,57 1 ,15 0,m 0,84 0,00 95,49

0,48 0,00 45,47 0,00 0,æ 5,53 0,00 0,00 2,37 0,00 0,00 0,08 0,00 36,37 2,69 0,m 1,95 0,00 S,18

0,14 0,00 51,50 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,æ 0,00 0,00 0,00 0,05 &,74 r,'r0 0,00 0,79 0,00 95,26

0,16 0,æ 46,9s 0,00 0,00 1 ,15 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 5,58 1 ,3'l 37 ,12 0,71 0,00 0,51 0,00 93,æ

æ
27

28

æ
30

3'r

32

33

34

35

36

Pontos alterados das apatitas de P7

0,05 0,09 51,'t4 0,00 0,00 t,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,æ æ,83 0,86 0,00 0,æ 0,00 94,71

0,2. 0,11 6j2 0,00 1,19 0,51 0,00 0,00 0,67 . 0,00 0,00 't,52 0,21 18,08 0,97 0,34 0,71 0,10 49,S

0,00 0,04 39,35 0,00 0,æ 1,09 0,00 0,40 0]1 0,00 0,00 10,æ 0,æ Æ,4 0,00 0,00 0,00 0,00 78,45

0,10 0,19 24,æ 0,00 0,36 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,80 0,4 21,43 0,00 0,18 0,00 0,05 t/,31

0,11 0,13 41,æ 0,00 0,æ 1,01 0,00 0,00 0,51 0,17 0,00 1,66 0,æ æ,96 0,91 0,08 0,66 0,02 80,16

0,2. 0,47 8,28 0,19 2,02 0,97 0,19 0,æ 1j2 0,18 0,00 2,15 1,33 9,05 0,50 0,96 0,36 0,29 27,æ

0,28 0,84 16,99 0,34 13,06 1,9f 0,10 0,00 1,33 0,62 0,00 2,6 1,06 18,42 '1,06 0,24 0,76 0,07 58,68

0,00 0,07 s2,æ 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,32 &,æ 1,00 0,00 0,73 0,00 95,07

0,00 0,04 24,s) 0,00 0,æ 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,03 0,23 13,83 0,00 0,00 0,00 0,00 50,60

0,08 0,11 38,91 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,93 0,52 31,¡A 0,53 0,00 0,38 0,00 82,æ

0,00 0,1 1 37 ,78 0,00 0,00 't ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,91 0,s2 30,61 0,00 0,13 0,00 0,û4 73,æ

Tabela 10: Composição química da apatita das amostras M7 e P7 em porcentagem em peso dos óxidos obtida à ME.
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1

2

3

4

5

6

7

I
9

10

11

12

13

14

15

PontG såæ da apatita de M7

0,00 6,06 6,05 0,03 0,00 9,85 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,61 0,00

0,01 6,02 6,00 o,Gr 0,00 9,84 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,æ 0,00

0,01 6,09 6,09 0,02 0,00 9,84 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,66 0,00

0,11 6,01 6,12 0,04 0,00 9,84 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 10,00 0,48 0,00

0,11 5,81 5,91 0,03 0,m 9,80 0,00 0,03 0,09 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 10,00 0,19 0,00

0,t2 5,96 5,98 0,04 0,01 9,æ 0,00 0,00 0,r3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,67 0,00

0,03 6,01 6,04 0,06 0,02 9,E1 0,00 0,m 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,69 0,00

0,0'f 6,æ 6,21 0,08 0,00 9,67 0,00 0,05 0,15 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 10,00 0,57 0,00

0,01 6,25 6,æ 0,08 0,00 9,74 0,00 0,00 0,13 0,00 0,æ 0,05 0,00 0,00 0,00 10,00 0,88 0,00

0,07 5,94 6,01 0,04 0,00 9,76 0,00 0,00 0,12 0,00 0,æ 0,06 0,00 0,00 0,00 10,00 0,70 0,00

0,01 5,90 5,91 0,08 0,00 9,76 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 10,00 0,71 0,00

0,07 5,79 5,86 0,03 0,00 9,83 0,00 0,00 0,æ 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 10,00 0,71 0,00

0,00 6,05 6,05 0,08 0,00 9,n 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,72 0,00

0,01 6,03 6,04 0,04 0,00 9,8:2 0,00 0,00 0,14 0,m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,m 0,77 0,00

0.04 6.27 6.31 0.05 0.00 9.æ 0.00 0.00 0j2 0.00 0.00 0,00 0,00 0,æ 0,00 10,00 0,53 0,m

16

17

18

19

20

2'l

2.
z3

24

â

Pontos sâos da apatita de P7

0,04 6,06 6,10 0,04 0,û2 9,64 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 10,00 0,66 0,00

0,05 5,94 5,99 0,03 0,02 9,7E 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 '10,00 0,5ô 0,Û2

0,00 6,06 6,06 0,04 0,00 9,83 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,83 0,00

0,00 5,88 s,EE 0,12 0,00 9,61 0,00 0,00 0,æ 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 10,00 0,94 0,00

0,00 5,9s 5,99 0,09 0,00 9,6s 0,m 0,00 0,16 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,03 10,00 1,08 0,00

0,00 5,96 5,96 0,04 0,00 9,80 0,00 0,04 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,æ 10,00 1,02 0,00

0,08 6,07 6,15 0,00 0,00 9,90 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '10,00 0,64 0,00

0,00 5,70 5,70 0J7 0,00 9,03 0,00 0,03 0,59 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,02 10,00 1,57 0,00

0,01 6,12 6,13 0,05 0,00 9,60 0,00 0,00 0j2 0,00 0,00 0,04 0,m 0,00 0,00 10,00 0,62 0,00

0.2. 5.¡O 5.62 0.05 0.02 8.64 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0,03 0,00 0,00 1,13 10,00 0,39 0,00

æ 0,03 5,88 5,92 0,t2 0,02 9,56 0,00 0,00 0j2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,n 10,00 0,47 0,00

27 o,O7 4,60 4,86 0,13 o,O5 8,77 0,00 0,31 0,09 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,56 10,00 0,97 0,18

æ 0,00 3,84 3,87 0,00 0,01 7,51 0,00 0,15 0,11 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 2j5 10,00 0,00 0,00

æ 0,11 4,71 4,82 0,05 0,07 6,69 0,00 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,æ 10,m 0,00 0,08

30 0,07 6,05 6,12 0,05 0,04 9,31 0,00 0,00 0J2 0,00 0,00 0,ø 0,03 0,00 0,41 '10,00 0,61 0,03

31 0,84 4,U 5,68 0,27 0,4 5,60 0,10 1,07 0,36 0,15 0,07 0,26 0,08 0,00 1,60 lo,m 1,00 1,v¿

32 0,æ 4,30 4,59 0,'f 5 0,34 5,û2 0,08 3,01 0,31 0,03 0,00 0,13 0,13 0,00 0,80 10,00 0,91 0,f 'l

33 0,06 5,99 6,05 0,00 0,02 9,82 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 10,00 0,56 0,00

34 0,06 2,92 2,97 0,00 0,01 6,ô5 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,24 10,00 0,00 0,00

35 0,10 4,y2 5,û2 0,03 0,æ 7,70 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2j6 10,00 0,31 0,00

Tabela 11: Composição química da apatita das amostras M7 e P7 expressa em número de átomos por fórmula un¡tária na base 10 cátions (posição do Ca),
calculada a partir dos dados da tabela 10.



2.4.3 Amostras M8-P8 RFULTRAFI

para o par de amostras M8-P8 foram integrados os dados das análises ao MO, à

DRX e de solubilidade do fósforo.

A amostra RFULTRAF (M8) conesponde ao rejeito de flotaçåo dos materiais

ultrafinos. O estudo ao MO da amostra MB permitiu identificar opacos e óxi-hidróxidos de Fe

(41o/o), quartzo (30%), apatita (15o/o), argilomineral2:1 e carbonatos (untos perfazem 15%

da lâmina). A figura 105 mostra os difratogramas do par M8-P8 com os principais mine¡:ais

encontnados.

E[Ma 
'(20)

HPa

Figura 105: Difratogramas de raio-X de M8 com quartzo (Qtz), argilomineral 2:1 (Vrm), goethita (Gt)'
-apatita 

(Ap) e carbonatos (calcita-Gale dolomita-Dol), e de PB com quartzo, goethita e apatita.

No difratograma de P8, assim como nos produtos P6 e P7, o pico a 144 do

argilomine¡at21está ausente. Ocone ainda diminuiçåo na intensidade dos picos dos outros

minerais, com exceçåo da goethita que se toma mais evidente no difratograma de P8.

A amostra M8 é semelhante aos outros rejeitos de flotação da mina de Cataläo I (M6

e M7); a principal diferença refere-se à granulaçåo, mais fina em M8, que impossibilita o

reconhecimento dos minerais ao MO. A figura 106 mostra uma visão geral da låmina de MB

onde somente os opacos são facilmente reconhecidos.
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Na amosüa P8, oomo nos outros

produbs, há diminuiçåo na quantidade dos

minenais, quando cornparada com sua

amostra nat¡ralM8. Ao MO somenþ os grãos

de qmrEo, que oænem alþradoe por causa

do ataque, s& rcænhecidos.

Os ensaios de solubilidade do Íôsfom

mostram quo o produto P8 obtido pelo

prooesso Humifert é mais solúvel que sua

amostna natrnal para todas es análises

realizdas (figu¡a 107; trbda 17). Os ddos
apeseffiados na fi4¡ra 107 moebam qr¡e o

teor de PzOo solúrtel da amostna M8 é maior

(24Vo) no ensaio em ácido cltrico 2% do que

nos ensaios em CNA (4%) e água (0,3%). O

produb PB apresenta maior þor de PzOs

solúvel em CNA (60%), diferenþmente do

que ooon'e na amostra natunal M8. O PzOc da
f¡ggn 107:TeordePzOssolúvelemrclagão amostra pg ó ainda 39% solúvel em ácido
ao PzOstotal da amostna psre os ensalos em
água, ácldo cftdoo 2% e CMdo parM&P8. cltioo 2% e 13% solúvel em água.

Companando-se oom sua amostm natunal, a amosüa P8 apresenta um aumento de aefca de

44 vezes no teor de PzOs solúvel em água, d€ 14 \¡Ezss em CNA e & 2 vezes em ácido

cltlioo 2%.

Figura 106: Visäo genalde lllS com mlnerals
que aprcsentam gnenulaçåo multo llna (NP).
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3. PArOS DE MINAS

Oba (21¡02) Íez uma descriçåo do local de onde as amostras de Patos de Minas

foram ooletadas. As amostnas aqui estudadas såo derivadas do "run of mine" que foi

transportado das frentes de lavra até a britaçm primária no britador de mandíbulas. A

amostra de minério britada foi entäo submetila a etapas de classificaçåo em peneira,

flagmentaçåo em moinho de impac'to e nova classificaçåo em perrira. Posteriormente, a

amostra passou pelas etapas de deslamagem em hidrocidones e moagem em moinho de

banas e de bolas. O produb gerado na moagem em moinho de banas é a amostra

denomina& Minório da Mina (M9-PM-M|N). O "underflovt/' de uma das etapas de

hidrociclonagem é a amostra denominada Concentrado Gravftico (M10-PM'CG). O

,,undelf,o1y'da hidrociclonagom após a moagem em moinho de bolas é a alimentaçåo da

flotaçåo em coluna que originou a amost¡a denominada Concentrado de Flotaçåo (M11-PM-

cÐ.

3.1 AuoerRAs M9-P9 fPtU-MlNl

para o par de amoetras M9-P9 foram utilizadas, com exceçåo da

catodoluminescência, todas as técnicas anallticas empregadas nesta pesquisa. Neste item

säo apresentados os resultados obtidos nas seguintes tócnicas: MO, DRX, MEV-EDS, ME e

análises de solubilidade do fósforo.

A amostra pM-MlN (M9) conesponde ao minério da mina dE Patos de Minas. O

estudo ao MO da amosta M9 permitiu iJentificar apatita (5O%) (100 a 200¡rm), quartzo

(20%l e maþrial fem¡ginoso (5%) em rneio a um maþrial de granulaçåo muito fina

constituído por mica (25%). A fguna 108 mosba os difratognamas dê Mg e P9, com os

principais minenais Presentes.
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Figura 10E: Difratogramas de raio'X de M9 com quartzo (QÞ), apatita (Ap) e mica (lll) e P9 oom os
mesmos minerais presentes na amostra natural.

Diferentemente da flogopita de Jacupiranga e do argilomineral 2:1 de Cataläo l, em

Patos de Minas o filossilicato é representado pela illita (Damasceno 1989 apud Damasceno

1978). O difnatograma de P9 mostrou diminuiçåo na intensidade dos picos de todos os

minerais, principalmente nos da mica.

Como nas amostras dos rejeitos das etapas de flotaçåo de Cataläo l, alguns gråos

de quartzo e de apatita da amostra M9 eståo envoltos por material femrginoso. A principal

característica da apatita de Patos de Minas é sua íntima associaçåo com o quartzo (figuras

109 e 110).

92



A apatita da amostra M9 apresenta fraturas fechadas e textura heterogênea, devido

à presença do quartzo; ela é considerada de grau 1 de alteraçåo porque a heterogeneidade

composicional dos gråos, isto é, a íntima associaçåo da apatita com o quartzo, tem origem

genética e nåo intempérica. Alguns gråos apresentam ainda uma diferença textural e

composicional, principalmente em suas bordas, esta sim, alteraçåo intempérica, que

Figura 111: Apatita com borda de textura
e composição diferenciada do resto do

gräo (grau 2) (Mg).

dos gråos de apatita e de quartzo e que

tamanho que em M9 (figuras 112 e 113).

A quantidade de gråos de apatita remanescentes de P9 é maior em relaSo às outras

regiöes estudadas. lsto pode ser explicado devido ao fato de já haver uma maior quantidade

de apatita em M9 e da apatita da amostra natural além de estar associada ao quartzo,

apresentar fraturas fechadas que podem ter dificultado a circulaçao dos Óxidos nítricos no

interior dos grãos.

Figura 109: Grão de apatita (cinza claro)
associado com quartzo (cinza escuro)

(grau 1) (M9).

Figura 110: Grãos de apatita (grau 1)

associados ao quartzo e grãos de quartzo (M9).

classifica os grãos como de grau 2 de alteraçåo.

A figura 111 mostra uma apatita de textura

heterogênea que apresenta textura e

composiçåo apatítica na sua parte central, nåo

alterada, e textura nåo-apatítica, de

característica esponjosa e composiçåo

diferenciada, com presença de Al, Si, K e Ca,

em sua porçao alterada, na borda do gräo'

A avaliaçåo visual ao MO e ao MEV

indica que a amostra P9, quando comparada

com M9, apresenta diminuiçåo na quantidade

os gråos residuais, apresentiam-se do mesmo
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O comportamento da apatita do produto também difere do observado até agora para

as outras áreas estudadas, pois ela nåo apresenta aumento no grau de alteraçåo, em

relaçåo à sua amostra natural. Comparando-se a apatita da amostra natunal com a da

amostra tratada nota-se que nåo existem diferenças texturais entre elas (figuras 114 e 115).

Figura 112: Gräos de apatita (dnza claro)
associados ao quartzo (cinza escuro) (graus I

2) (Me).

Figura 114: Apatita fraturada com boda de
textura näo-apatftica (MO) (grau 2).

Figura 113: Apatita remanesoente (grau 2) ao
lado de aglomerado de matéria orgânica (P9).

Figura 115:Apatita ffaturada com Si (clnze escuro) e
borda com tefura diferenciada (grau 2) (Pg).

No produto P9 alguns gräos apatíticos ocorrem envoltos por matéria orgânica

(figuras 116 a 118) que apresenta, em algumas porções, pequenos gråos de quartzo e

apatita em seu interior (figura 119).

Figura 117: Gråos de apatita de P9. O à direita
está dentro de aglomerado de matéña orgånica.

94
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Figura 118: Grãos de apatita de P9 (grau 2)
junto a aglomerados de matéria orgånica.

Figura 119: Apatita (grau 2) associada com
quartzo, circundada por matéria orgånica

com gräos em seu interior (P9).

O fato da apatita estar envolta por material orgânico pode ter contribuído para uma

liberação mais lenta do fósforo no solo. lsto ocorre porque os ácidos húmicos presentes na

matéria orgânica ajudam a desestabihzar a estrutura da apatita e assim fazem com que o

fósforo presente no mineral se tome disponível para as plantas durante a decomposiçåo da

matéria orgånica.

A presença de compostos solúveis neoformados no interior da matéria orgånica,

indicada pelas análises pontuais qualitativas (MEV-EDS), também pode ter contribuído para

a liberaçåo mais lenta do fósforo no solo. Este recobrimento retardaria a retrogradaçåo do

fósforo, já que o elemento seria liberado apenas com a degradaçåo do material orgånico.

Oba (2OO2) cita que a presença de matéria orgånica recobrindo tanto grãos de apatita como

compostos neoformados é responsável pelo maior prazo de disponibilizaçåo do fósforo para

as plantas. lsto é confirmado pelos ensaios agronômicos já realizados, nos quais verificou-

se que o composto organo-fosfatado disponibilizou o fósforo após mais de sessenta dias de

sua aplicaçåo (Oba 2000).

Análises químicas qualitativas ao MEV-EDS mostram gue, como observado nas

amostras P6 e P7, na matéria orgånica da amostra P9 também ocone uma heterogeneidade

composicional, dada pela diferença na intensidade dos picos, dependendo do ponto

analisado (figura 120). No produto de Patos de Minas os pontos analisados apresentam Ca,

P, Al e Si em todos os pontos analisados. O S, que aparece em alguns espectros, é

proveniente da própria matéria orgånica. O Ca ê o único elemento que tem um

comportamento semelhante em todos os pontos, pois apresenta pico de maior intensidade

em todos os espectros obtidos.
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Figura 120: Matéris orgånica com gräos de quartzo e apatita em sua borda além de
pontos onde foram realizadas análises qulmicas qualitativas (p9).
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Como nas amostras dos produtos de Jacupiranga (P1) e de Catelåo I (P7), tambám

foi escolhida uma área æm m#da orgånica de uma das lâminas de Patos de Minas, no

caso pg, pere que Íosse felþ um rnapeamenb qufmico @m o intuito de procurar o fósforo

que se encontra além da apatita (figuna 121).

O mapa de distribuiçåo do P mostra uma maior intensidade de ponbs onde eståo

localizados os gråos de apatita e observa-se que, além de nos gråos, este elernento

também ocore disseminado, em menor quantidade, na matéria orgånica plesente. Embora

onde oconp a matéria orgånica, a presença do Ca seja mais evidentE quê e do P, seus

respec{ivos mapas de dietribuiçåo qulmica säo semelhantes. Observa-se o Ca concentnado

nos gråos de apatita e disseminado nos aglomerados de maÉria oryånica. Em relaÉo ao

mepa do Si observa-se gue, este eþmento oære tanb dento dos gråos de apatita, devido

å íntima associaçåo do quartzo oom o befato, como dieseminado dentro da matåria

orgånica. O Al e o K, ambos provenientæ da mica, eståo concentrudos principalmente nos

aglomerados de maÉda orgånica. De uma maneira genal percebe'se que todos os

elementos eståo presenbs dentro do maþrial orgånico o que contribui para classificá-lo

oomo um material de adsorçåo para os elementos gue foram solubilizados devido à

desestEbilizsçåo da egtrut¡ra sistaloqulmica dos minemis, causada pelo ataque nltrico.

çn



Figura 121: Região de P9 mapeada quimicamente e seus respectivos mepas com os elementos encontrados.



As análises microlocalizadas à ME de M9 (tabela 12) foram feitas em pontos nåo

alterados dos gråos e as de P9, tanto em pontos sãos como em alterados. A tabela 13

mostra a composiçåo química da apatita das amostras M9 e P9, expressa em número de

átomos por fórmula unitária na base 10 cátions (posiçåo do Ca), calculada a partir dos

dados da tabela 12.

Os dados obtidos à ME mostram que a apatita de Patos de Minas, diferencia-se da

apatita de Jacupiranga e Cataläo l, pela maior quantidade de AlzOg nos pontos såos.

Nas análises em pontos såos do par M9-P9 o total se deu próximo de 100o/o, com

uma variaçåo entre 88 e 100o/o (figura 122).

Em P9 também foram feitas análises em pontos alterados, mas como visto

anteriormente, a apatita das amostras M9 e P9 é muito semelhante e isto pode indicar que

as altera@es analisadas na apatita do produto sejam pré-existentes. Como näo há uma

maneira conclusiva de dizer se as alterações säo ou näo causadas pelo processo, optou-se

por também mostrar os resultados encontrados nas análises dos pontos alterados. Nestas

porçöes há maior variaçåo no total (39 a 88o/o) (figura 123).
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Figura 122: Relação entre o totaldas
análises do par Mg-Pg nos pontos säos.

Os dados da figura 124 mostram que a razâo CaO/PzOs dos pontos såos, que

fecham próximos de 100o/o, encontra-se próxima de 1,32. A variaçåo que ocore neste valor,

predominantemente entre 1,20 e 1,35, como nas amostnas das outras regiöes estudadas,

indica substituições nos sítios catiônico e aniônico (sítio do PO¡$) da apatita.

Em relaçåo às por@es alteradas, a maioria dos pontos analisados concentra-se

entre 1,0 e 1,5 de CaO/PzOs, embora existam valores que ocorem abaixo deste intervalo

(figura 125). A figura 125 mostra maior variaçåo da razåo CaO/PzOs nos pontos alterados

em relaçåo aos såos.
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Figura 124: Razâo CaO/PzOs dos pontos
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O teor em F obtido é maior para as análises nos pontos såos, onde varia

predominantemente entre 1 e20lo, do que para os pontos alterados, onde varia de O a 1o/o

(figura 126). Os dados das figuras 1% e 127 mostram que quanto maior o total da análise

maior é o teor em F obtido, na maioria dos casos. Aqui, como na amostra P7, ainda existem

pontos de total baixo, mas qug continuam com teor em F proximo de 1olo.
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Figura 127: Conelaçäo entrc teor em F e
total dos pontos sãos do Par M9-P9.

Figura 126: Conelação entne teor em F e total de
todos os pontos analisados no par M9-P9.

Os ensaios de solubilidade do fósforo mostram que o produto P9 obtido pelo

processo Humifert é mais solúvel que sua

amostra natl¡ral para todas as anál¡ses

real¡zadas (figura 128; tabela 17). Os dados

apresentados na figura 128 mostram que o

teor de PzOs solúvel da amostna M9 é maior

(24%\ no ensaio em ácido cítrico 2% do que

nos Ensaios em CNA (57o) e água (1olo). O

teor de PzOs solúvel da amostra P9 é de

Figgre 128: Teorde PzOs solúvel em rclação 4galo emácido cítrico 2o/o, de 38o/o €fr CNA e
ao PzOstotalda amostra para os ensaios em
águá, ácldo cftrico 2% e Cl,lA do par M9-P9. de 23olo em água. Comparando-se com sua

amostra nattral, a amostra P9 apresenta um

aumento de cerca de 23 vezes no teor de PzOs solúvel em água, de I vezes em CNA e de 2

vezes em ácido cítrico 27o. Assim, embora o ensa¡o em ácido cítrico 20lo seia o com ma¡or

teor de PzOs solúvel no produto P9, em comparaçåo oom os outros ensaios, ele é o que

apresenta menor aumento na solubilidade.
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1

2

3

4

0,19 0,05 52,t¿ 0,00

0,18 0,00 52,92 0,00

0,19 0,06 52,05 0,00

0,15 0,00 52,18 0,00

5

6

7

I
9

10

11

't2

r3
14

't5

16

17

18

19

n
21

2.
73

24

25

æ
27

28

æ
30

3'l

32

33

u
35

36

37

38

39

0,19 0,12 51,42 0,00 0,00

0,18 0,04 50,95 0,00 0,00

0,18 0,æ 50,69 0,00 0,11

0,13 0,00 50,28 0,00 0,00

0,09 0,00 36,85 0,00 0,00

0,10 0,00 52,68 0,00 0,00

0,06 0,00 x,n 0,00 0,m
0,24 0,'t0 50,50 0,00 0,40

0,æ 0,00 5't,83 0,æ 0,00

0,15 0,00 52,n 0,00 0,00

0,'t1 0,00 52,15 0,æ 0,00

0,15 0J7 48,10 0,00 0,00

0,18 0,00 50,19 0,00 0,00

0,19 0,00 50,91 0,00 0,00

0,15 0,16 47,57 0,00 0,21

o,2't 0,00 5r,06 0,00 0,00

o,/3 0,00 51,79 0,m 0,00

0,16 0,00 51,4' 0,m 0,00

0J7 0,00 52,61 0,æ 0,00

0,16 0,00 50,28 0,00 0,00

0,2't 0,00 52,81 0,00 0,00

0,15 0,16 ¿t5,98 0,00 0,æ

0,æ 0,00 52,81 0,00 0,00

0,f 6 0,00 51,æ 0,00 0,m
0,00 0,00 6,72 0,00 0,00

o,'t7 0,00 52,'t4 0,00 0,00

0,06 0,27 47,70 0,00 0,21

0,05 0,00 27,39 0,00 0,00

0,16 0,00 51,æ 0,00 0,00

0,20 0,00 50,53 0,00 0,m
0,12 0,00 51,42 0,00 0,00

0,æ 0,(}5 52,00 0,00 0,æ

0,16 0,00 52,13 0,00 0,00

0,06 0,00 30,82 0,00 0,15

0,08 0,06 /3,02 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,79

o,74

o,n
0,æ

0,00

0,00

0,00

0,08

Pontos såos da apfr de P9

0,68 0,73 0,00 0,00 0,00

0,5./ 0,04 0,00 0,00 0,00

0,61 0,07 0,00 0,00 0,00

0,62 0,10 0,00 0,00 0,00

0,¿19 0,00 0,00 0,00 0,00

0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,86 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,æ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,ô't 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0,71 0,07 0,00 0,m 0,00 0,00

0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,56 0,æ 0,00 0,00 0,00 0,m
0,86 0,m 0,00 0,æ 0,00 0,00

0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,95 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00

0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,80 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00

0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,52 0,4 0,00 0,00 0,00 0,00

0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,60 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,80 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,3f 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,m

Pontos såæ da apatrta de M9

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,oo

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,æ 0,00 0,00

0,17

0,10

0,10

0,33

0,05 40,40 1,71

o,12 æ,f 7 zæ
0,17 æ,68 1,4s

0,87 40,40 f ,68

0,66 3,68 38,60 1,40

0,73 0,76 /10,06 2,28

0,41 2,æ 37,4 1,93

0,40 0,84 æ,04 1,86

0,13 32,16 æ,â 1,73

0,13 0,00 æ,81 1,67

0,n 49,83 21,52 0,58

0,67 0,88 37,31 1,'11

0,16 0,37 38,55 1,43

0,10 0,00 æ,æ 1,86

0,25 0,52 38,94 1,82

1,35 2,07 æ,12 1,49

0,43 0,48 æ,04 1,æ

0,æ 0,2. 37,79 1,54

1,26 2,33 37,97 1,30

0,32 2,77 37,79 1,96

0,24 0,73 38,6',1 1,E5

0,18 0,16 æ,94 1,n
0,08 0,07 æ,21 1,æ

0.24 0,80 37,35 1,65

0,11 0,04 38,78 1,60

1,11 9,67 36,57 f ,43

0,10 0,05 æ,63 '1,49

0,2. 0,00 37,82 1,56

0,08 4,87 35,43 1j2
0,21 0,16 æ,34 1,6
1,92 2,82 38,35 ',1,51

0,29 47,U 2.,æ 0,00

0,48 1,60 sS,97 1,æ

0,10 4,52 æ,95 1,31

0,æ 0,00 39,6s 1,Æ

0,17 0,07 æ,02 1,4
0,21 0,16 40,13 1,56

0,30 4,28 24,Æ 0,89

0,83 118,79 17,45 0,68

0,07

0,07

0,00

0,00

1,24

1,47

1,04

1,V2

1,65

1,Æ

1,35

1,X
0,00 't,21

0,00 0,42

0,00 0,80

0,00 1,04

0,00 1,35

0,00 1,12

0,00 1,08

0,00 1,01

0,00 1,11

0,00 0,94

0,00 1,42

0,00 1,v
0,æ 1,n
0,00 1,23

0,00 1,19

0,00 I,16

0,00 1,03

0,00 1,08

0,06 1,13

0,07 0,8r

0,m 1,06

0,00 1,10

0,00 0,00

0,00 1,r9

0,00 0,95

0,00 1,06

0,00 1,0s

0,00 1,13

0,00 0,65

0,00 0,49

o,uz 96,04

o,g2 95,3
0,00 94,46

0,00 96,881,2

96,99

96,82

91,28

93,26

100,71

0,00 95,05

0,00 97,96

0,m 92,18

0,00 90,æ

0,00 94,52

0,00 94,18

0,00 c¿u
0,00 s2,49

0,00 91,58

0,00 91,E6

0,00 94,96

0,æ 94,33

0,00 94,66

0,00 94,5ô

0,00 91,18

0,00 94,æ

0,00 95,41

0,00 94,90

o,t2 92,21

0,û2 88,78

0,00 94,19

0,00 93,79

0,00 98,¿ß)

0,00 95,86

0,00 97,æ

0,00 93,78

0,00 93,97

0,00 94,94

0,00 97,38

0.00 91.00

1,30

1,35

1,31

1,æ

1,æ

1,27

1,35

1,æ

't,â
1,32

1,n
't,35

1,U
1,92

1,34

1,n
1,æ

1,35

1,É
1,35

1,y
't,æ

I,U
1,35
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1,æ
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Pontæ altera<þs de P9

Æ 0,07 0,65 8,11 0,00 1,46 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 7,74 13,27 6,73 0,00 0,50 0,00 0,15 æ,60

41 0,06 0,12 42,6 0,00 1,03 0,47 0,æ 0,00 0,00 0,00 0,00 2,æ 2,æ 34,34 1,11 0,13 0,80 0,04 84,91

42 0,00 0,15 17,74 0,00 3,æ 0,73 0,n 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66 4,73 15,æ 0,00 0,46 0,00 0,14 4,23

4s 0,06 0,73 4,(b 0,m 2,45 0,00 1,68 0,m 0,00 3,94 0,00 7,78 26,35 5,65 0,00 0,43 0,00 0,13 53,12

44 0,00 0,44 73,U 0,00 17,76 0,15 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4,66 6,85 N,É 0,00 0,26 0,00 0,0E 74,2,

45 0,06 0,70 5,58 0,00 24,10 0,00 0,84 0,00 0,00 1,42 0,00 6,80 13,41 5,49 0,00 0,11 0,00 0,00 58,52

46 0,00 0,54 73,77 o,OO 1,m O,OO 0,84 0,00 0,00 0,æ 0,16 4,93 8,v2 æ,36 0,56 0,10 0,41 0,03 60,æ

47 0,00 0,75 5,69 0,00 1,96 0,21 1,32 0,00 0,m 0,00 0,00 9,84 æ,æ 7,47 0,00 0,17 0,00 0,0s 51,30

48 0,00 0,'t7 30,54 0,00 0,00 0,æ 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1,â 1'r,54 z.3,4 0,00 0,17 0,æ 0,05 67,65

49 0,15 0,28 27,æ O,OO 2,59 0,38 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 zæ 21,37 æ,35 0,90 0,16 0,66 0,05 79,94

50 0,18 0,n 12,97 0,00 0,76 0,36 0,æ 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 4,s2 É,47 1,14 0,14 0,r2 0,04 68,55

51 o,O8 0,58 U,27 o,OO 0,68 0,38 1 ,48 0,00 0,00 ',l ,43 o,0o 7,38 11 ,47 27 ,f2 1 ,13 0,10 0,82 0,03 86,59

52 0,11 0,50 41,21 0,00 0,27 0,59 1,08 0,00 0,m 0,00 0,00 3,81 9,26 30,79 0,98 0,00 0,71 0,00 88,60

53 0,14 0,21 16,54 O,oO 0,79 0,31 O,¡13 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39 3,98 '13,10 O,n 0,18 0,56 0,05 æ,85

Tabela 12: Composição química da apatita das amostras M9 e P9 em porcentagem em peso dos

óxidos obtida à ME (lacunas correspondem a elementos nåo analisados).

1,21

1,24
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1,34

1,æ
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Pontæ såos da apdita de M9

1 0,01 5,95 5,96 0,06 0,01 9,81 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,æ 10,00 0,94 0,02

2 0,02 5,76 5,7E 0,06 0,00 9,84 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 10,00 1,12 0,02

3 0,03 5,91 5,94 0,06 0,02 9,æ 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 10,00 0,80 0,00

4 0,15 5,95 6,10 0,05 0,00 9,72 0,00 0,07 0,07 0,02 0,00 0,00 0,m 0,00 0,07 10,00 0,s 0,00

5

6

7

I
9

10

11

12

13

14

15

16

17

't8

19

n
21

2,
73

24

å
â
27

28

æ
30

31

32

3:t

34

35

36

37

38

æ

Pontæ såos da apatita de Pg

o,at 5,72 6,37 0,07 0,00 9,65 0,m 0,00 0,07 0,05 0,00 0,00 0,00 0,14 10,00 0,7E

0,14 6,10 6,23 0,06 0,01 9,81 0,00 0,00 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,05 10,00 1,30

0,50 5,69 6,19 0,06 0,01 9,74 0,00 0,v¿ 0,06 0,o2 0,00 0,00 0,00 0,09 10,00 1,10

0,15 6,00 6,15 0,05 0,OO 9,78 0,00 0,00 0,07 0,02 0,00 0,00 0,00 0,09 '10,00 1,07

8,02 6,18 14,n 0,04 o,OO 9,85 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,æ 0,04 10,00 1,37

o,oo 5,89 5,E9 o,O3 o,OO 9,87 o,OO 0,00 0,07 o,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 10,00 0,92 0,00

17,82 6,s1 24,æ 0,04 o,æ 9,87 0,00 0,00 o,O0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 10,00 0,66 0,æ

0,16 5,59 5,75 0,08 o,O3 9,58 0,00 0,06 0,0S 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 10,m 0,62 0,00

0,06 5,77 5,83 o,O8 o,OO 9,81 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 10,00 0,80 0'00

o,oo 5,92 5,92 o,O5 0,OO 9,87 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 '10,00 1,u 0,00

o,o9 5,E2 5,91 o,O4 o,OO 9,87 o,OO O,OO 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 10,00 1,v2 0'00

0,38 5,94 6,32 o,O5 o,O5 9,48 o,OO O,OO 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,æ 10,00 0,87 0,00

o,æ 6,00 6,08 0,06 o,oo 9,76 0,00 0,00 0,07 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,æ 10,00 0,80 0'00

o,o4 5,75 5,79 o,O7 o,OO 9,81 o,OO 0,00 0,07 0,m 0,00 0,@ 0,00 0,00 0,06 10,00 0,87 0'00

0,43 5,96 6,40 0,05 o,O4 9,45 o,OO 0,03 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 10,00 0,76 0,æ

0,49 5,7't 6,21 o,O7 o,OO 9,n O,OO O,OO 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 't0,00 1,11 0,00

0,13 5,76 5,8S O,O8 o,OO 9,78 o,OO 0,OO O,O9 o,OO 0,00 o,OO 0,00 0,00 0,05 10,00 I,Gi 0,00

o,o3 6,01 6,04 0,06 o,OO 9,79 o,O0 0,00 0,10 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 10,00 1,00 0,00

o,o1 s,EO 5,81 0,06 o,OO 9,85 o,æ O,OO O,O7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,t2 '10,00 0'94 0'00

0,15 5,76 5,91 0,06 o,OO 9,82 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,æ 0,00 0,00 0,05 10,00 0,95 0,00

o,ol 5,70 5,70 o,o7 o,oo 9,82 o,oo o,0o 0,09 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00 0,02 10,00 0'88 0'00

1,85 5,78 7,æ 0,06 o,O5 9,45 o,OO 0,05 0,09 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 10,00 0'87 0'00

o,o1 5,84 5,85 o,O8 o,OO 9,84 o,OO 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 10,00 0,82 0,00

o,oo s,68 5,68 o,o5 o,oo 9,83 o,oo 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 10,00 0,88 0,02

0,97 5,95 6,91 o,OO O,O0 9,92 O,OO O,OO 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 10,00 0,70 0'02

o,o3 5,86 5,æ 0,06 o,OO 9,83 o,O0 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 10,00 0,81 0,00

o,5l 5,91 6,43 o,O2 o,O7 9,31 0,00 0,03 0,05 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 10,00 0,87 0,00

1s,96 6,38 2.,æ O,O3 o,0o 9,79 0,OO 0,00 0,07 0,00 o,0o 0,00 0,00 0,00 0,11 10,00 0,00 0,00

0,28 6,00 6,æ 0,06 0,00 9,75 0,00 0,00 0,06 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 10,00 0,92 0,00

0,82 6,14 6,96 0,07 0,00 9,84 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 '10,00 0,75 0,00

0,00 5,98 5,98 o,O4 0,00 9,81 0,00 0,00 0,08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 10,00 0,82 0,00

0,01 5,79 5,81 0,07 0,01 9,77 0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 10,00 0,æ 0,00

0,03 5,99 6,01 0,05 0,00 9,84 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 '10,00 0,87 0,00

11,88 6,11 17,æ 0,04 0,00 9,74 0,m 0,04 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 f0,00 0,83 0,00

18,76 5,68 24,4 0,06 0,03 9,48 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 10,00 0,E3 0,00



¡lo

41

42

43

Pontæ alterados ü epatita & P9

6,17 2,6s E,E2 0,06 0,45 4,04 o,OO O,l/ 0,00 o,fr! 0,00 0,00 0,00 0,00 4,24 10,00 0,00 0'40

0,48 5,79 6,26 o,O2 o,O4 g,'to O,OO 0,17 o,O5 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 10,00 0,70 0,04

1 ,65 5,03 6,68 o,O0 0,09 7 ,43 0,00 1 ,07 0,05 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 I ,n 10,00 0,00 0,31

12,05 2j9 14,24 o,O5 0,50 1,æ O,OO 0,94 0,00 0,98 0,00 0,00 1,35 0,00 4,19 ',10,00 0,00 0,33

4 1,46 3,66 5,13 0,OO 0,14 5,28 o,OO 3,18 0,02 0,2. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 10,00 0,00 0,10

45 3,58 1,24 4,82 o,O3 0,28 1,60 o,0o 5,38 o,OO 0,æ 0,00 0,00 0,æ 0,00 2,14 10,00 0,00 0,05

46 2,æ 5,07 7,43 o,m 0,24 7,49 O,OO 0,25 o,OO 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 't,7't 10,00 0,52 0,05

47 10,74 2,U 13,58 o,OO O,5o 2,74 o,O0 0J4 0,05 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 5,21 f 0,00 0,00 0,13

4E 3,30 5,67 8,97 o,O0 o,O7 9,35 o,OO O,OO O,O3 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 10,00 0,00 0,08

49 5,86 5,42 11,28 o,O8 0,11 8,01 o,OO 0,59 0,06 o,æ O,0o 0,00 0,00 0,00 0,95 10,00 0,78 0,08

50 1,24 5,43 6,67 o,O9 o,O8 8,90 O,OO 0,16 o,O5 0,æ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 10,00 0,90 0,06

5,t 228 4,66 6,94 o,O3 0,17 7,32 o,OO 0,11 0,04 0,38 0,00 o,O0 0,21 0,00 1J3 10,m 0,71 0,03

52 1,80 5,06 6,85 o,O4 0,14 8,56 o,OO O,O4 o,O7 0,27 0,00 0,00 0,00 0,æ 0,87 10,00 0,60 0,00

53 1 ,68 4,68 6,36 0,1 1 0,1 3 7 ,Æ O,OO O,æ O,O8 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 I ,69 10,00 I ,0s 0,13

Tabela 13: Composiçåo química da apatita das amostras M9 e P9 expressa em número de átomos por fórmula unitária na base 10 cátions (posição do Ca),

calculada a partir dos dados da tabela 12.



3.2 Aruosrnns M10-P10 (PM-CG)

Para o par de amostras M10-P10 foram integrados os dados das análises ao MO, à

DRX e de solubilidade do fósforo, além dos resultados da catodoluminescência que se

encontram em um item específico.

A amostra PM-CG (M10) corresponde ao concentrado gravítico obtido durante o

processo de beneficiamento do minério de Patos de Minas. O estudo ao MO da amostra

M10 permitiu identificar apatita (60%) de até 100pm, quartzo (25o/o) e material fenuginoso

(<570) em meio a um material de granulação muito fina composto por mica (10%). A figura

129 mostra os difratogramas de M10 e P10 com os principais minerais presentes.

4lo2030405060

E[tr,tto " (20)

Mlpro

Figura 129: Difratogramas de raio-X de M10 com quartzo (Qtz), apatita (Ap) e mica (lll) e de P10 com
os mesmos minerais presentes na amostra natural.

Diferentemente da amostra P9, no difratograma de P10 o pico a 104 da mica está

ausente. Já o comportamento dos outros minerais em P10 é semelhante ao de P9, pois

ocone apenas diminuiçåo na intensidade dos picos dos gråos de quartzo e apatita.



O produto P10 apresenta um pico a 2,964 que nåo ocorre na amostra natural M10.

Este pico é um indício de algum composto formado dunante o processo Humifert que não

pôde ser classificado devido à ausência de outros picos. Analisando-se os principais

compostos cristalinos encontrados em fertilizantes fosfatados e considerados por Bidegain

(1995) como presentes nos produtos formados, pode-se inferir que o pico novo indique a

presença de fosfato bicalcico. lsto porque, o pico a 2,964, conesponde ao de maior

intensidade deste composto. A figura 130 mostra as fichas de difração de raio-X dos

compostos analisados. Percebe-se que o ácido fosfórico nåo apresenta pico a 2,964 e que o

fosfato monocálcico, apresenta um pico próximo deste valor, mas com baixa intensidade.
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A amostra M10 diferencia-se de M9 por apresentar granulaçåo mais fina e menor

quantidade de material fem.rginoso, identificado apenas ao MO. Embora ao MO a

associaçåo da apatita com o quartzo nåo seja reconhecível, esta característica

provavelmente também ocorre em M10.

A amostra P10 caracteriza-se pela presença de matéria orgånica (material laranja ao

MO) que pode oconer, assim como em P9, ao

redor tanto do quarEo quanto da apatita

(figura 131).

Os ensaios de solubilidade do fósforc

mostram que o produto P10 obtido pelo

processo Humifert é mais solúvel que sua

amostra natural para todas as análises

realizadas (figura 132; tabela 17). Os dados

apresentados na figura 132 mostram que o

teor de PzOs solúvel da amostra M10 é maior

(2}o/o) no ensaio em ácido cítrico 2olo do que

nos ensaios em CNA (5olo) e em água (1olo). O teor de PzOs solúvel da amostra P10 é de

41o/o efi ácido cítrico 2o/o, de 307o em CNA e de 22o/o em água. Comparando-se com sua

amostra natural, a amostra P9 apresenta

um aumento de cerca de 17 vezes no teor

de PzOs solúvel em água, de 6 vezes em

CNA e de 2 vezes em ácido citnc¿o 2o/o.

Embora o ensaio em ácido cítrico 2o/o seia o

com maior teor de POs solúvel no produto

P10, ele é o que aPresenta o menor

aumento na solubilidade, em comparaçåo

com os outros ensaios, assim com os

resultados encontrados para o par M9-P9.

Figura 131: Aglomerado de matéda oqânica
ao redor de gräo de quartzo e apatita (Pl0).

Figura 132: Teor de PzOs solúvel em relaçåo
ao PzOs total da amostra para os ensaios em
água, ácido cltñco 2olo e CNA do par Ml0-P10.
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3.3 AMosrRAs M1 1-P1 I (PM-CFI

para o par de amostras M11-P11 foram utilizadas, com exceçåo da

catodoluminescência, todas as técnicas analíticas empregadas nesta pesquisa. Neste item

säo apresentados os resultados obtidos nas seguintes técnicas: MO, DRX, MEV-EDS, ME, e

análises de solubilidade do fósforo.

A amostra PM-CF (M11) corresponde ao c¡ncentrado de flotação obtido durante o

processo de beneficiamento do minério de Patos de Minas. O estudo ao MO da amostra

M11 permitiu identificar apatita (80o/o) de até loO¡rm e quartzo (15o/o) em meio a um material

muito fino composto por mica (5%). A figura 133 mostra os difratogramas de M11 e de P11 ,

com os principais minerais presentes.

't0

tM11 
" (20)

ffiprt

Figura 133: Difratogramas de raio-X de M11 com quartzo (Qtz) e apatita (Ap) e de P11 com os

mesmos minerais presentes na amostra natural.

O difratograma de M11 difere dos das outras amostras de Patos de Minas pela

ausência do pico da mica a 104. Embora este mineraltenha sido caracterizado por MO, sua

quantidade é menor na amostra M11 em relaçåo às amostras M9 e M10. O difratograma de
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p11 á semslhanþ eo de Mll; obsefl,am-se varia@s sutis nos picos da apatita e do

qrnrtzo. Asgm como em P10, em P1l também ocone um pico novo a 2,964, que indica a

provável pres€nça de bsfato bicálcico.

As amostres de paþs de Minas såo semelhanþs enfie si; a principal diferença ente

Elas rcfere-se à granulaSo, mais fina em M11. A frguna 134 mostra gräos de apetita 6þ M11

que, assim gofno observado em M9, apresentram fratunas fectradas e composiçåo

hetercgånea devido å associaçåo com o quartzo. Assim como visto para a Emostna M9, na

amostra M1l a associaçåo da apatita com o quarEo também ó genética e por isso

consäerou-se grau 1 de alteraçåo para estes gräos (figuras 1{ e 135). A ftguna 135 mostre

um gråo de apatita de te¡dura hetemgpnea (apatita + quartzo), com fmt'¡ras fedradas e

vazios em s€u interior (grau 3). A diferença te)úJrale composicional, obeeryada na borda de

alguns gråos de apatita de M9, nåo foi vista em M11' Gr¡u 3 Gr¡u 1

Fþura 135: Grãos de aPetita ffiurados,
com vazloe e assodados ao quertzo (gnaus

I e Ð (Mr1).

A avaliaçåo visual ao MO e eo Mã/ indica que e amostra P1l, quando comparada

com M1l, apresentra diminuiçåo na qurantidade dos gråos de apatita e guarEo (figuras 13ô

e 137). Os grfus menoËs de apatitr das amosbes nah¡rais de Patos dE Minas devem ter

sido maia consumidog durarúe o ataque nítrico, pois há maior quantidade de gråos maioles

nos produbs.

f¡gura 134: Grãosde apatlta (dnza Oary)
assoclados com quertzo (clnze escuro)

(g¡au l) (M11).

Flguna 136: Msão genalde Mll. f¡gura tgZ: Gräos pmanesoentes de qP{lta
e aglomendos de mattlda oryânica (P11).
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Na amoetna pl1, a apatita também apmsenta fiat¡nas fecJradas e compoeiçåo

heÞrogånea, dada pela associaçäo apaüta e çtarþo. Alguns gråos aprcsentam boda de

composiçåo nåoapatftica, que mostnam e pfes€nÇe de Al, K e Si ao MÃ/-EDS (figuna 138)'

Embona esta bolda nåo tenha eldo identiÍrcada na amosüa M11, a pr€8onçe de apatita com

eeta caracferlstica em Mg ó um indldo de sua pråodståncie. Esta heterogeræ*Jade rÉo tem

origem genética e os gråos que apresentam esta caracterlstic¿ såo coneiderados de grau 3

de altenaçåo.

No proddo pl1 assim Gomo am PO e P10, a matåria orgånica erwolve aþuns gråos

de apatita. A figura 139 mosha um

aglomerado de material orgânico que enrolve

um gråo de apatla associado ao quarEo.

NestE aglomenado oconsm gråos de quarEo e

pincipalmenþ de apatita, como obsêfvado ao

EDS; em algms pontos oætrêm ainda Al e Si,

dåm de oubog elemenbs. A F€sença

constante dos picos de malor intensidade de P

s Ca, pode indicar que as análises bram

Þitag sobre gråos rcmanescenþs de apatita.f¡gun l3E: Gråoo de aPatla com boda- 
dlfercnciada (gnau 3) (Pf f).
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Figura 139: Aglomerado de matéda orgån¡ce (com EDS) que recobre e epatita associada com o quarÞo.
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As análises microlocalizadas à ME de M11 (tabela 14) foram feitas em pontos nåo

alterados dos gråos, e as de P11, tanto em pontos såos como em alterados. A tabela 15

mostre a composiçåo química da apatita das amostras M11 e P11, expressa em número de

átomos por fórmula unitária na base 10 cátions (posiçäo do Ca), calculada a part¡r dos

dados da tabela 14.

Os dados obtidos à ME das amostras provenientes de Patos de Minas, mostram que,

em relação aos ETR, apenas uma análise apresenta CezOs na sua composição (análise 6;

tabela 14).

Nas análises em pontos såos do par M11-P11 o total varia entre 93 e 99o/o (figura

140). Como em pg, em P11 as alteraçöes presentes na apatita também podem ser pré-

existentes. Nas porçöes alteradas há um maior intervalo no total das análises, que varia

entre 32 e91o/o (figura 141).

100

80

E
¡l 60
* &

N

a t'fi I (porìtos såos)

r Pll (porìtos säos)

r Pl1 (pontos
alterados)

Figura 141: Variação do total de todas as
análises no Par M11-P11'

Os dados da figura 142 mostram que a razâo CaO/PzOs dos pontos såos, que

fecham próximos de 1000/0, é igual a encontrada para a amostra P9, pois os valores

encontrados eståo próximos do intervalo en@ntrado anteriormente (1,25 a 1,35)'

Em relação às por$es alteradas, como nas outras amostras analisadas, a maioria

dos pontos concentra-se entre 1,0 e 1,5 de CaO/PzOs, embora existam valores que ocorrem

tanto abaixo quanto acima deste intervalo (figura 143). Existe uma análise distante dos

valores encontrados (3,34 de CaO/PzOs) e que, para nåo prejudicar a visualizaçåo do

gráfico, foi ocultada. A figura 143 mostra maior variaçåo nos valores da razåo CaO/PzOs nos

pontos alterados do que nos pontos säos.

2,0

o- 1,5
ùN

oI r,o

0,5

a

I

A

M11 (pontos såos

P11 (pontossãos)

Pl1 (pontos
alterados)

æ80
% total

Figura 142: Razâo CaOlPzOs dos pontos säos
do par M11-P1 1 em relaçåo ao total das

análises.

Figura 140: Relação entre o totaldas
análises do par M11-P11 nos pontos säos.

Figura 143: Razäo CaO/PzOs de todos os
pontos analisados no par M11-P11 em relação

ao totaldas análises.

1,5

d t,qso
I 1,3

1,2

a tvf I (pontos 8åos)

r Ptl (pontos sãos)
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O teor em F obtido é maior para as análises nos pontos såos, onde varia de 1,3 a

2,3o/o, do que para os pontos alterados, onde variade 0,0 a 1,9o/o, sendo os maiores teores

encontrados nas análises que apresentam total maior (figuras 144 e 145). A partir dos dados

da figura 145 observa-se que existem pontos que tiveram total baixo, mas que continuam

com o teor em F próximo de 1o/o.

3,0

2,0
TL

s
1,0

0,0

r Ml f (pontos

r Pl I (pontos såos)

90 92 gt 96 98 100
% total

a

t

A

M11 (porúoe

Lr

* Pl1 (pontos såos)

Pll (pontos
alterados)

&60
0,6 total

Figura 145: Conelaçäo entre teor em F o totalde
todos os pontos analisados no par Ml1-Pl l.

mostram que o produto P11 obtido pelo

processo Humifert é mais solúvel que sua

amostra natural para todas as análises

realizadas (figura 146; tabela 17). Os dados

apresentados na figura 146 mostram que o

teor de PzOs solúvel da amostra M11 é

maior (16%) no ensaio em ácido cílnco 2o/o

do que nos ensaios em CNA (3%) e água

(1olo). O teor de PzOs solúvel em relaçåo ao

PzOs total da amostra P11 é de 37% em

ácido cítrico 2o/o, de 31% em CNA e de 22o/o

em água. Comparando-se com sua amostra

natural, a amostra P9 apresenta um aumento de cerca de 41 vezes no teor de PzOs solúvel

em água, de 10 vezes em CNA e de 2 vezes em ácido cítrico 2%. Estes aumentos eståo

próximos dos observados para as outras amostras de Patos de Minas. Embora o ensaio em

ácido cítrico 2o/o seja o de maior teor de PzOs solúvel no produto P1 1, ele é o que apresenta

o menor aumento na solubilidade, em comparaçåo com os outros ensaios.

Figura 144: Correlaçåo entre teor em F e
total dos pontos säos do par M1 1-P11.

Os ensaios de solubilidade do fósforo

Figura 146: Teor de PzOs solúvel em relação
ao PzOs total da amostra para os ensaios em

água, ácido cítrico 2olo e CNA do par M11-P11.
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Pontæ såos da apatih de Ml 1

0,17 0,06 47,æ 0,m 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,'t2 11,45 37,37 't,U O,OO 0,97 o,OO 99,04
0,24 0,00 52,57 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,06 38,08 1,61 o,OO 1,16 o,OO 93,æ

4

5

6

7

I

't7 0,00 52,66 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,04 æ,0s I
Pontæ s& da apatita de Pl 1

0,19 0,06 52,49 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,æ 0,æ æ,50 1,33 0,OO 0,96 o,OO 95,06
0,1 9 0,04 52,et 0,00 0,20 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2, 0,06 æ,26 1 ,56 0,OO 1 ,13 o,OO 94,86
0j2 0,æ 52,98 0,00 0,15 0,n 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,11 0,06 æ,21 2,16 0,00 1,'/ o,oo $]2
0,19 0,00 52,23 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0j7 0,40 æ,æ 1,92 0,00 l,æ o,æ 95,17
0,17 0,00 52,73 0,00 0,00 1,t2 0,00 0,00 0,00 0,m 0,00 0,18 0,4 ¿t0,68 2,36 O,m 1,71 O,OO 9Z,Sz

Pontæ alterados das apatiÞs de Pf I
0,æ 0,12 47 ,70 0,00 0,00 0,56 0,æ 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ,s9 't ,87 35,13 0,97 0,00 0,70 0,00 E8,43

0,27 0,06 47 ,57 0,00 0,87 0,71 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 I ,73 0,41 37,¡19 1 ,93 0,00 1 ,4 0,00 91 ,17
0,10 0,n 7,49 0,00 1,æ 0,00 0,25 0,00 0,m 0,79 0,00 5,24 5,46 10,61 0,55 0,35 0,40 0,10 t2,37
0,06 0,12 æ,36 0,00 0,00 0,19 0j4 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 2j0 2,76 0,85 0,13 0,61 o,ø 59,75

0,24 0,32 21,35 0,00 1,57 0,31 0,¿A 0,00 0,00 0,m 0,00 7,99 1,35 æ,27 1,35 0,'t8 0,9E 0,06 6,41
0,10 0,12 34,69 0,00 1,14 0,00 0,30 0,00 0,m 0,00 0,00 4,il 1,75 10,40 0,00 0,08 0,00 0,t2 53,21

0,10 0,10 s2,18 0,00 0,2s 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,42 24,æ 0,9õ 0,25 0,69 0,08 æA2
0,09 0,4 31,12 0,00 0,19 0,æ 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08 73,Æ 21,98 1,25 0,00 0,91 0,00 81,99

0,06 0,56 21,95 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,23 21,95 14,86 0,00 0,19 0,00 0,06 65,07

Tabela 14: Composição química da apatita das amostras M11 e P'l1, em porcentagem em peso dos óxidos obtida à ME.
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Pontos såos da apatita de M1 1

1 2j9 6,0s 8,24 0,06 0,02 9,83 0,m 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,æ 0,00 0,0s 10,00 0,81 0,00

2 0,01 s,63 5,63 0,08 0,m 9,83 0,00 0,00 0,07 o,oo o,oo 0,00 0,00 0,00 0,02 10,00 0,æ 0,00

3 0,01 5,78 5,79 0,06 0,00 9,85 0,00 o,oo o,o7 o,oo o,oo 0,00 0,00 0,oo o,o2 10,æ o,s o,oo

Pontos såos da apatita de Pl 1

4 0,05 5,82 5,87 0,06 0,01 9,78 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 10,00 0,73 0,00

5 0,0'l 5,76 5,n 0,06 0,01 9,78 0,00 0,03 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 10,00 0,86 0,00

6 0,01 5,7s 5,76 0,04 0,æ 9,83 0,00 0,02 0,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,û2 10,00 1,f 8 0,00

7 0,07 s,89 5,97 0,06 0,00 9,&4 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 10,m 1,07 0,00

I 0,08 5,98 6,05 0,06 0,00 9,80 0,00 0,00 0,'t0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 f 0,00 1,æ 0,00

Pontos alterados da apatita de P11

9 0,35 s,¿tg 5,84 0,03 0,03 9,4 0,00 0,00 0,06 0,æ 0,00 0,00 0,m 0,00 0,35 10,00 0,57 0,00

10 0,07 5,78 5,85 0,09 0,02 9,28 0,00 0,13 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 10,00 't,'t1 0,00
'11 3,æ 5,36 8,ô2 0,11 0,24 4,79 0,00 0,63 0,00 0,19 0,m 0,00 0,35 0,00 3,68 10,00 1,05 0,35

't2 0,57 5,28 5,86 0,03 0,05 9,51 0,00 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 10,00 0,73 0,06

13 0,38 7,% 7,63 0,13 0,'14 6,47 0,00 0,37 0,05 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66 10,00 1,21 0,09

14 0,æ 1,99 2,æ 0,04 0,04 8,38 0,00 0,2',t 0,00 0,09 0,00 0,m 0,m 0,00 1,23 10,00 0,00 0,03
'15 0,12 5,80 5,s2 0,06 0,04 9,50 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,m 0,00 0,æ 10,00 0,83 0j2
16 6,13 4,86 11,00 0,04 0,17 8,72 0,00 0,04 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 10,00 1,04 0,00

17 7j3 4,0S '.11,21 0,04 0,n 7,æ 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 10,00 0,æ 0,10

Tabelal S: Composição quím¡ca da apatita das amostras M11 e P1 1 expressa em número de átomos por fórmula unitária na base 10 cátions (posição do Ca),
calculada a partir dos dados da tabela 14.
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4. Elrlsnlos DE soLuBtLloeoe oo P

Os ensaios de solubilidade do fósforo foram feitos em todos os pares estudados

utilizando.se a metodologia oficial da Embrapa (Silva 1999). Foram realizados os ensaios

comumente empregados na classificaçåo dos fertilizantes fosfatados convencionais:

análises de solubilidade do P em água, em ácido cítrico 2o/o ê em citrato neutro de amônio

(CNA). Também foram feitas análises do teor total de PzOs para todas as amostras, ainda

segundo método descrito por Silva (1999). Como efeito de comparaçåo calculou-se, a partir

da massa inicial das amostras naturais (809 pana todas as amostras) e de seus teores de

PzOs analisados, os teores de PzOs nos produtos. Um exemplo deste cálculo é mostrado

abaixo para o par M1-P1 de Jacupiranga:

Teor P,O" analisado
Massa inicial do material fosfático (para todas
as amostras):
Massa de PzOsem 809: 1009 amostra ------- 14,59 PzOs

amostra ------- 11,69 P,

Massa do produto seco final (P1): 156,29 (Oba 2000)

Teor PzOs calculado pana P1: 156,29 de amostra ------ 100% da amostna
11,69 de amostra ------ 7,4o/o da amostra

A tabela abaixo mostra os teores de PzOs obtidos e calculados pam as amostras

naturais e seus respectivos produtos e, como efeito de comparaçåo, os valores obtidos e

calculados por Oba 2000:

Amostra Teor PzOs
analisado

l%t

Massa PzOs
(g) em 80 g
de amostra

Massa
produto
seco (o)

Teor P2O5 (%) Teor PzOs (%)
Oba (ãXþ)

calculado Ohido calculado Obtido
Jacuoiranoa MI 14.5 11.6 80

Catalâo I

M2 12.7 to.l 80
M3 6.7 5.4 80
M4 3.9 3.1 80
M5 6.4 5.1 80
M6 5.3 4.2 80
M7 6.4 5.1 80
M8 7.3 5.9 80

Pato6 de
Minas

M9 17.6 1¿ 1 80
M10 Æ.7 20.6 80
Ml 1 32.3 25.8 80

JacuD¡ranoa P1 156.2 7,4 6,1 7.3 7.3

Catalâo I

P2 163.2 6,2 5.7 6,1 5,7
P3 1Æ 3.6 3.7 4,2 3.3
P4 162. 19 3.9 2,2 2.O

P5 158 7 3.2 2.4 3,2 3.3
P6 15.2.4 2.8 2.7 3.6 2.5
P7 155.2 3.3 5.8 4.',| 3.O

P8 160.0 3.7 6.6 4.0 3.8
Patos

de Minas
P9 154.2 9.2 13.8 10.9 8.9

P10 t56.6 13. I 17.6 13.9 11 .2

P11 157.4 16.9 24.6 16.6 14.7

Tabela l6: Teor de P2O5 obtido e calculado para as amostras naturais e seus produtos e, como efeito
de comparação, os valores obtidos e calculados por Oba 2000.
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Observa-se na tabela 16 que os dados obtidos, para os produtos de Patos de Minas

(P9, P10 e P11), estäo distantes dos valores calculados e dos valores calculados e obtidos

por Oba (2000). Por este motivo, e como nåo foi possível localizar a fonte do(s) erro(s),

optou-se por utilizar os teores de PzOs totais calculados para os produtos para se calcular o

teor de PzOs solubilizado em relaçåo ao PzOs total da amostra. A tabela abaixo mostra os

dados de solubilidade obtidos parE¡ todos os ensaios realizados:

Amostra

Teor P,O.

total(%)
solúvel em ácido cftrico 2% solúvel em áoua solúvel em CNA
na amostra

(%)
em relação ao
PzOs total da
amo6lre l%l

na amostra
(%)

em relaçåo ao
PuOs total da
amostra (%)

na amostra
(%)

em relação ao
PzOs total da
amostra l%)

1

2
3
4
5
6
7
I
9
10
11

MP
14,5 7,4
12,7 6,2
6,7 3,6
3,9 1,9
6,4 3,2
5,3 2,8
6,4 3,3
7,3 3,7
17,6 9,2
É,7 13,1
32.3 16.4

MP
0,2 1,3
2,4 6,9
0,8 I,5
0,5 0,7
0,3 1,',|

1,7 ',t,7

1,5 1,8
1,7 1,4
4,3 4,5
5,1 5,4
E2 6l

P
't6,9

I 1't,6
41,9
38,7
34,8
62,5
55,5
38,9
49,0
41,1
37.0

M
1,3

19,3
12,4
12,3
4,1
32,2
2,,9
?,3,6
24,4
19,8
14.2

MP
0,1 o,2
0,1 3,5
0,1 1,3
0,1 0,1
0,0
0,1 1,3
0,2 1,2
0,0 0,5
0,2 2,1
0,3 2,8
02 36

MP
0,7 2,4
0,9 s6,6
1,1 35,1
2,2 3,3
0,6
2,ø 47,2
2,8 s5,2
0,3 't3,1
1,0 22,6
1,3 21,5
0.5 21.8

MP
0,2 1,1

0,6 4,6
0,3 r,8
0,1 o,7
0,1 0,9
0,5 2,O
0,4 1,9
0,3 2,2
0,8 3,5
1,3 4,O
1.0 5.1

MP
I,3 14,5
4,6 74,2
5,2 49,8
2,8 35,2
0,9 27,O
8,6 71,1
6,6 57,4
4,3 59,9
4,7 38,'l
4,9 30,3
3.1 3r.3

Tabela 17: Teor de PzOstotal e solúvel em água, ácido cítrico 2olo e CNA pare todas as amostras.

A partir dos dados obtidos observa-se que existem resultados incoerentes como os

de solubilidade em ácido cítrico 2o/o nã amostra P2. Neste caso, o teor de PzOs solubilizado

é maior que a quantidade de PzOs total da amostra. Este tipo de problema ocorre somente

nesta amostra e provavelmente é conseqüência de erros durante o experimento.

Considerando globalmente os resultados obt¡dos, observa-se uma tendência no

aumento da solubilidade do P em todos os produtos, como pode ser vistos nas figuras

abaixo.

A figura 147 mostra que todos os produtos apresentam maior solubilidade que suas

amostras naturais em ácido cítrico 2o/o. A

amostra M6 (RFG) é a que apresenta maior

solubilidade entre as amostras M. Em

refaçäo aos produtos, embora o P2

apresente a maior solubilidade, deve-se

considerar que há problemas nos seus

resultados, como já dito anteriormente. Os
Figura 147: Solubilidade do P2O5 em ácido cítrico - --- - r-

2o/o pantodas as amostras esudadasl pares de amostras sílico-carbonatadas (M4-

P4, M5-P5), os pares do re¡eito de flotaçåo

de Catalåo I (M6-P6, M7-P7 e M8-PB), e de Patos de Minas (M9-P9, M10-P10 e M11-P11)

apresentam maior teor de PzOs solúvel em ácido cítrico 2o/o p{a as amostras de granulaçåo

mais grossa (M4-P4, M6-P6 e M9-P9).
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A figura 148 mostra que todas as amostras natura¡s såo pouco solúveis em água e

que, depois do tratamento, a maioria, com

exceção de P1 (JACUPIRANGA) e de P4

(SCPOBRE), apresenta grande aumento na

solubilidade. O resultado de solubilidade em

água da amostra P5 näo aparece no gráfico

porque este ensaio näo foi completado. Os

produtos de Patos de Minas (P9, P10 e

P11) apresentam solubilidade semelhante

em água. Além disto, há diminuiçåo

evidente no teor de PzOs solubilizado nos rejeitos de flotaçåo de Catalão I (P6, P7 e PB) em

direçåo às amostras de granulaçåo mais fina, como no ensaio em ácido cítnco 2o/o.

A figura 149 mostra que todos os produtos apresentam maior solubilidade que suas

amostras naturais também em CNA. Neste

ensaio, a amostra P2 também é a que

apresenta o melhor resultado. Em relaçåo

aos rejeitos de flotaçåo de Catalåo I (P6, P7

e PB), embora a amostra de granulaçåo

mais grossa (P6) apresente o maior teor de

PzOs solúvel, e amostna de menor

granulação (PB), diferentemente do visto nos

outros ensaios, näo é a que apresenta a

menor solubilidade. As amostras P3, P4 e P5 såo as que apresentam os menores teores de

PzOs solúveis entre as amostras de Catalåo l. Das sílico-carbonatadas (P4 e P5), a de

granulação mais grossa também apresenta maior teor de PzOs solúvel em CNA. A amostra

de granulaçåo mais grossa, entre as de Patos de Minas, apresenta o maior teor de PzOs

solúvel em CNA; já os outros dois produtos (P10 e P11) apresentam resultados

semelhantes. Assim como nos ensaios em água e em ácido cítrico 2o/o, âeui a amostra P1

também é a que apresenta o menor teor de PzOs solúvel.

Figura 150: Solubilidade do PzOs nâs amostras natura¡s
para todos os ensaios realizados.

A figura 150 mostra o
gráfico de solubilidade do P para

todos os ensalos realizados nas

amostras naturais. Nesta figura o

melhor resultado obtido nos

ensaios em ácido cítrico 2o/o estâ

evidente. Esta maior solubilidade

ocone poque as amostras såo

compostas essencialmente por

Figura 148: Solubilidade do PzOs em água
para todas as amostras estudadas.
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Figura 149: Solubilidade do PzOs êm CNA para
todas as amostras estudadas.
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Figura 151: Solubilidade do PzOs rìos produtos para todos
os ensaios realizados.

fosfato de Ca, apat¡ta, que é ma¡s solúvel em pH ácido que em pH básico ou neutro (figura

4). Os resultados em CNA säo menores porque os fosfatos ma¡s solúve¡s neste extrator såo

os de Fe e Al, presentes em pouca quant¡dade ou ausentes nas amostras estudadas. Os

resultados de solubilidadê em água apresentam o menor teor de PzOs solúvel porque os

m¡nera¡s fosfáticos presentes nas amostras são mu¡to pouco solúveis em água. Destaca-se

na f¡gura 150 o comportamento das amostras M1 proveniente de Jacupiranga, e M5, de

Catalåo l; pois ambas apresentam comportamento semelhante para os três ensaios

realizados.

A figura 151 mostra o gráfico de solubilidade do P para todos os ensaios real¡zados

nos produtos. Neste gráfico, a

ma¡or solubilidade no ensa¡o em

ácido cítrico 2olo, observada nas

amostras naturais, nåo ocore

mais. lsto mostra que os fosfatos

naturais säo transformados

durante o ataque e que os

compostos neoformados

apresentam comportamento

semelhante tanto em ácido

cítrico 2o/o @tno em CNA. Observa-se que, em alguns casos, o maior teor de PzOs solúvel

ocore no ensaio em ác¡do cítrico 2o/o ê, em outros, em CNA. Os dados da figura 151

mostram a¡nda que, os ensaios de solubilidade em água dos produtos, sempre apresentam

menor teor de PzOs solúvel, em relaçåo aos outros ensaios realizados.

A figura 152 mostra o gráfico de solubilidade do P para todas as amostras em todos

os ensaios. Observa-s€ que os ensaios em ácido cítrico 2o/o ê CNA nos produtos

apresentam os melhores resultados de solubilidade. O ensaio em água dos produtos

apresenta, na maioria dos casos, solubilidade maior que a encontrada nos ensaios em ácido

cítrico 2o/o a CNA das amostras natunais. Apenas as amostras P4 e PB apresentam menor

solubilidade do P em água que suas amostras naturais no ensaio em ácido cítrico 27o. Nåo

há resultados de solubilidade em água para a amostra P5.
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Figura 152: Solubilidade dO Pzos de todas as amostras em todos os ensaios'

Em relaçäo à todas as amostras estudadas nota-se que' o ensa¡o em água

apresenta, na maioria dos pares anal¡sados, um maior aumento no teor de PzOs solúvel'

seguido pelo ensa¡o em cNA e ácido citrico 2o/o' A tabela 18 abaixo mostra o fator de

aumento de solubilidade encontrado nos produtos em relaçäo às suas amostres naturais' o

menor aumento observado geralmente no ensaio em ácido cítrico 29o, deve-se ao fato de as

amostras natura¡s iá apresentarem um maior teor de PzOs solúvel'

ratõioe aumento E9 rglgþllqqqg
Aoua Ac. cítrico 2od CNA

f\¡lluÐUaÐ
11x

Jacupiranga M1.P1 3x 'tóx

Cataläo I

M2-P2 62x 6x 16x

M3.P3 33x 3x 10x

M4.P4 2x 3x 13x

M5.P5 9x 29x

M6.P6 18x 2x 8x

n¡7-P7 13x 2x 9x

M8-P8 44x 2x 14x

Patos de
Minas

M9.P9 23x 2x 8x

M10-P10 17x 2x 6x

M11-P11 41x 2x lUX

abela 18: atorG atlmento de solubilidade dos prooutos lllluùu relaçäo

åi 
"mòrtr"s 

naturais (lut) p.t" cada ensaio de solubilidade do fósforo'

o
\= â^
õÕto

roq60
È
o
:Æog

20

1110
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5. AtrlÁuses TERM9-D¡ FERENSIAL E TERMo-GR¡v¡mÉrrucn (ATD'TG)

Esta técnica é baseada na reaçåo térmica, exotérmica ou endotérmica, que ocorre

com materiais que sofrem aquecimento. A análise termo-gravimétrica determina a perda de

peso ao longo do aquecimento dos materiais, enquanto a análise termo-diferencial

evidencia as mudanças de energia térmica que ocorrem no material durante seu

aquecimento e resfriamento.

A análise termo-diferencial consiste no aquecimento, em velocidade constante' de

um material, juntamente com uma substância inerte à variaçåo térmica, efetuando-se o

registro das diferenças de temperatura entre esse inerte, considerado padråo' e o material

estudado. o equipamento é construído de modo a registrar as reações endotérmicas e

exotérmicas que ocorrem no material, comparados à amostra padråo inerte' os resultados

säo expressos na forma de gráfico (termograma ou curya de análise termodiferencial)'

A análise termo-gravimétrica mede as varia@es de peso de uma amostra em funçåo

do acréscimo na temperatura. os resultados também såo normalmente expressos na forma

de gráfico.

As análises termo-diferencial e gravimétrica, obtidas anteriormente por Oba (2002)'

tiveram como objetivo caracterizar o comportamento térmico dos materiais'

As fases passíveis de reaçåo durante o aquecimento presente nas amostras naturais

såo os minerais carbonáticos e os

produtos secundários (óxi-hidróxidos de

Fe). Como observado por Oba (2002) as

amostras de minério M1, M4 e M5

apresentam pico endotérmico pronunciado

entre 710oC e 740oC, correspondentes à

destruiçäo da estrutura da calcita,

acompanhada por perda de massa (13o/o-

M1, 12o/o-M4, 13o/o-M5) (tabela 19), entre

600 e 750'C (figuras 153 e 157).

As outras amostras de minério

apresentam uma pequena e gradativa

perda de massa ao longo do ensaio

\

\ 
-M1 

(JAcuPrRANcA)\ '.._------...g

\'o\J
735

2M
M4 (SCPOBRÐ

/
708

l!11) tr,(.iì (.^l

TsmPeratura fc)

Figura 1 53: Termograma (ATD) das- amostras
M-1, proveniente de Jacupiranga e M4 e M5,

Provenientes de Catalão l'

(tabela 18) (figuras 158, 159 e 160).
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Amostra
lmateriais iniciais)

Perda de Massa
(o/o\

Amostra
lorodutos Humifert)

Perda de Massa
(olol

M1 (JACUPIRANGA) 13 P1 34

M2 (AUSINA) 2 P2 24

M3 (CRMINA) 4 P3 19

M4 (SCPOBRE) 12 P4 30

M5 (SCRICA) 13 P5 30

M6 ßFG) 4 P6 23

M7 (RFF) 4 P7 22

M8 RULTRAF) 2 P8 27

M9 EM.MIN) 3 P9 24

M1O (PM-CG) 1 P10 23

M11 (PM.CF) 1 P11 33

Tabela 1g: Total de perda de massa nas amostras naturais e nos produtos obtidos a partir das curvas

de ATG.

As amostras de catalåo l, ricas em Fe (M2, M3, M6, M7 e M8), apresentam pico

)B:l

endotérm¡co ao redor de 280-290oC que

pode estar relacionado à presenp de

goethita (figura 154). lsto porque, de

acordo com Mackenzie (1957)' é ao redor

destas temPeraturas que ocorre a

desidroxila@o de hidróxidos como a

goethita.

Em todas as amostras naturais

existe uma banda endotérmica lnicial até

aproximadamente 300oC, que pode ser

devida à perda da água adsorvida na

superfície dos argilominerais ou à

desidrataçåo dos mesmos (Oba 2002).

O comPortamento das amostras

naturais de Patos de Minas é semelhante;

todas apresentam uma banda endotérmica

até aproximadamente 300oC (figura 155)'

Diferentemente das amostras naturais de

Catalão l, elas ainda apresentam uma

banda endotérmica a cerca de 900oC que

pode ser relacionada à illita (Mackenzie

1e57).

Os termogramas obtidos dos

produtos fertilizantes (P) såo semelhantes

entre si (figura 156)- Todos apresentam

å ,oo 4oo 6æ 8oo 100(

o- 2æ '+00 600 8(x) I m0

Temp€ratuE ( "C )

Figura 155: Termogramas (ATD) das amostras

lvll (AU,siNA)

lvl'1 ¡()1.'Ñ1ll.ill

i.¡rì /¡)f rì\

N47 (RF:F)

[4rJ ilìF:iir I lìAf- )

TemPeratura (oc)

Figura 154: Termogramas (ATD) das amostras M2,

M3:M6, M7 e M8, ricas em produtos ferruginosos, de
Catalåo l.

l
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\ 1B7
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de Patos de Minas.
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Figura 156: Termogramas (ATD) dos produtos.

uma banda endotérmica inicial,

com um pico pronunciado ao redor

de 50oC, deconente,

provavelmente, da perda da água

livre dos produtos; também

apresentam picos exotérmicos

entre 320-340"C e ao redor de

400oC, que podem

relacionados à queima da matéria

orgånica, caracterizada pela perda

de massa entre 2OO e 450oC,

conforme é visto nas análises das

amostras de turfas puras (figura

161). Ocone ainda um pico

endotérmico ao redor de 700'C

nas amostras P1 , P4 e P5, que

indica a presença de carbonato

residual, nåo totalmente atacado

pelo ácido nítrico durante o

processo.

A partir das análises termo-

gravimétricas (figuras 157 a 160)

observa-se ainda uma perda de

P5

_P6

5¡

P8

massa nos produtos até 550oC, que estende-se até 700oC nas amostras com carbonato

(P1,P4 e P5). A presença do pico exotérmico nos produtos ao redor de 490-520'C pode

indicar a presença de novos compostos orgånicos, já que estes picos não oconem nas

curvas de ATD das turfas brasileira e fmncesa utilizadas na produçåo dos compostos (figura

161) (Oba 2oo2).

\,/\ ,-/ --\ 1Ð

-P2

P3
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6. Cnrooor-ur¡uruescÊncn (GL)

Esta técnica é caracterizada pelo bombardeamento de elétrons em uma amostra

(seçåo delgada ou gräo), que provoca a sua excitaçåo e a ativaçåo da luminescência

pelos elementos traços ativadores, eventualmente presentes no material. No caso da

apatita, estes elementos consistem, geralmente, em alguns elementos terras-raras (ETR)

(principalmente Sm3*, Dyt*, Tb3*, Eut*, Eut") e no manganês.

A CL em materiais geológicos varia na cor e intensidade e depende da

concentraçäo e distribuiçåo dos elementos ativadores; naturalmente, na ausência de

elementos ativadores, nä haverá luminescência do mineral. Esta técnica é utilizada na

identificação das diferentes gerações de um mineral, no zoneamento causado por

variações químicas, na detecçåo dos elementos traços ativadores do fenômeno presentes

na amostra, e na distinçåo de minerais que nem sempre såo bem diferenciados ao MO,

como, por exemplo, calcita e dolomita, inclusöes de apatita em feldspatos etc.

A cor de CL na apatita depende da distribuiçäo dos elementos ativadores Eu'*,

Sm'*, Dyt*, e é atribuída principalmente ao Eu2*; a cor azul-violeta ocorre geralmente na

apatita primária derivada de carbonatito ou outra rocha ígnea (Marshall 1988).

Existem fatores limitantes na utilizaçåo desta técnica, como a orientaçåo

cristalográfica do gråo na seçäo delgada e o envelhecimento da luminescência (Murray &

Oreskes 1997). Em seçöes delgadas, os cristais normalmente encontram-se sem

orientaçåo e, em alguns casos, fragmentados. Variaçöes da CL causadas pela orientaçåo

cristalográfica distinta podem ser erroneamente interpretadas como evidências de

diferentes episódios de cristalizaçÅo. A exposiçåo de um grão mineral ao feixe de elétrons

pode levar ao fim do fenômeno responsável pela ativaçåo da luminescência.

Neste trabalho, foram estudados por CL três pares M-P: M1-P1, de Jacupiranga,

M4-P4, de Catalåo I e M10-P10, de Patos de Minas.

As respostas de CL da apatita nas amostras provenientes de complexos

carbonatíticos (Jacupiranga e Cataläo) são semelhantes. A amostra M1 apresenta

resposta de CL para os gråos apatíticos e carbonáticos; os carbonatos apresentam-se

vermelhos devido à ativaçåo do Mn2* (Marshall 1988); já a apatita presente nesta låmina

apresenta cor de CL cinza chumbo, levemente azulada, com algumas porções prateadas.

A mica (flogopita) presente nesta amostra não apresenta resposta a esta técnica. A

apatita do produto P1 apresenta características semelhantes em relaçäo à resposta de CL

observada para a apatita da sua amostra natural. Embora a apatita presente no produto

seja mais fraturada e com porçöes de textura e composição não-apatítica em seu interior,
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não säo observadas mudanças na cor de CL nas por@es nåo modificadas destes grãos.

O quartzo que o@rre em P1 não apresenta resposta à CL.

A resposta da amostra M4 é semelhante à obtida na amostra de Jacupiranga. Os

gräos de carbonato luminescem em vermelho e a apatita em cinza chumbo. Nesta låmina,

a apatita também apresenta por@es prateadas que ocorrem predominantemente nas

fraturas dos gråos. O produto P4, como em P1, também apresenta poucos grãos de

apatita e carbonato, que se comportam como os gräos da amostra natural.

Na amostra de Patos de Minas, M10, a apatita apresenta cor de CL cinza chumbo,

levemente azulada, com intensidade menor que a observada nas amostras de

Jacupiranga e Catalåo l. lsto sugere que os elementos ativadores presentes na apatita

eståo em menor concentraçåo nas amostras de Patos de Minas. A cor obtida, além de ser

escura, não é homogênea em todo o gräo, provavelmente por causa da íntima associaçåo

da apatita com o quartzo. O produto P10 apresenta poucos grãos de apatita, mas com as

mesmas características observadas na amostra natural M10. Assim, nota-se que este par

de amostras apresenta um comportamento na CL diferente do citado até agora. Como

Patos de Minas é um depósito de origem sedimentar, a amostra M10 está inserida em um

contexto geológico diferente dos complexos carbonatíticos citados acima, o que justifica

os resultados encontrados.

Em síntese, no estudo de CL dos pares selecionados não foram observadas

modifícaçöes na composiçäo dos gräos de apatita remanescentes nos produtos, pois a
cor de CL observada na apatita das amostras M é semelhante à observada nos grãos

residuais de apatita das amostras P. lsto é um indício de que não houve modificaçäo na

composiçåo dos grãos de apatita que restaram após o ataque Humifert. No entanto, como

algumas modificações nos grãos de apatita após o ataque foram evidenciadas por outras

técnicas (ME, MEV e MO, principalmente), indicando o surgimento de zonas com

diferenças em relaçåo à apatita original, principalmente nas descontinuidades dos cristais,

que deveriam, em princípio, apresentar-se como zonas de CL diferenciada, conclui-se

que, provavelmente, as condições de observaçåo utilizadas, como, por exemplo, o
aumento adotado, não foram suficientes para mostrar estas diferenças.
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7. ESPECTRoFOTOMETRIA DE ABSORçÃO NO INFRA-VERMELHO (lv)

Esta técnica baseia-se na medida da energia absorvida nas transiçöes vibracionais,

dadas pelo movimento dos átomos que constituem as moléculas, de uma dada amostra'

Estas vibra@es moleculares säo de dois tipos: de deformação axial (sfietching\ e de

deformaçäo angular (bending). As deformaçöes axiais, ou estiramento, såo oscilaçöes

radiais das diståncias entre os núcleos enquanto as deformaçöes angulares envolvem

mudanças dos ângulos entre as ligaçöes (Bellamy 1975)'

Os espectros das amostras naturais diferem entre si, devido à mineralogia de cada

amostra (figura 162), Nas amostras ricas em carbonato (M1, de Jacupiranga e M4 e M5, de

Catalão l), observa-se, nos espec{ros lV, bandas características de carbonato ao redor de

1430, gT7 e714cm-1, possivelmente bandas de silicato e/ou fostato ao redor de 1097 (M1) e

1041 cm-r, além das bandas de OH- em 3440cm'1 lBellamy 1975), que ocorrem em todas as

amostras M. Os espectros das outras amostras de Cataläo I (M2, M3, M6, M7 e MB) såo

semelhantes entre si, assim como o@rTe para o grupo de amostras de Patos de Minas'

Já os espectros dos produtos, assim como ocore nas análises termo-diferencial e

termo-gravimétrica, såo semelhantes entre si' O pico proeminente a 1385cm-1

provavelmente corresponde a nitratos formados durante o processo' os espectros dos

produtos mostram a banda ao redor de 34O0cm-t, gue conesponde ao OH-, além de dois

picos que ocorTem entre 3000 e 29O0cm'1 e, provavelmente indicam, a presença de

agrupamentos cHs e/ou cHz, correspondentes à matéria orgånica adicionada (Bellamy

1975).
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8. CoRRET-AçÃO COÍrl OS ENsAlO8 AORONôMrcOS

Os ensaios agronômioos realizados por Oba (2000) tive¡am como obietivo o esh¡do

da aseimilaçåo do fósforo, utilizando um vegetal como forma de extraçåo. O autor utilizou

um método que consiste no e¡ltivo de uma grama italiana (Lolium italícum) em vasos com

S00g de subst¡ato inerte (arcia silicosa), fomecendo para o vegetal uma soluçåo nutritiva

completa (SNC) ou uma soluçåo nutritiva carente em fósforo (SNCP) (Oba 2000).

Foram testrados os produtos organo-fosfatedos produzidos pelo proæsso Humifeft, a

partir das onze amostnas estudadas tambåm nesta pesquisa, mais dois testemunhos, um

alimentado com a SNC e o ouüo com a SNCP, sendo que os vasos que continham os

feililpantes foram regados oom a SNCP. Nos vasos oom os fertilizantes orgeno-fosfatados

foram colocados 10mg de fósforo e no ensaio testemunho, 30mg de fósforo.

A cultt¡ra durou osrca de t¡Ês meses, dunante os quais foram realizados três cortes

nas partes aéreas das plantas: o primeiro om 30 dias após o plantio, o segundo, 57 dias e o

terceiro, em 80 dias após o plantio. Foram calculados a produçåo de matéria seca das

partes aélpas e das raízes, o teor em fósforo nas plantas e o teor em fósforo rcsidual no

substrato irprte.

A figura 163 mosfa os resultados obtidos nos ensaios agronômicos. As diferentes

cores distingüem as amostras em grupos.
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Os dados obtidos por Oba (2000) mostram que nåo há uma ordem constante da

amostra que apresenta pior para a que apresenta melhor resultado agronômico, no caso, a

maior quantidade de massa obtida. Já os ensaios testemunhos, obviamente, apresentam o

mesmo comportamento em todos os cortes realizados: o testemunho com soluçåo nutritiva

completa (SNC) apresenta sempre o melhor resultado, e o com soluçåo nutritiva carente em

fósforo (SNCP) sempre o pior.

Algumas amostras apresentam um comportiamento mais constante que o de outras.

A amostra P2 apresenta melhor resultado em todos os cortes, menos em relaçåo às raízes,

onde a amostra PB é a que se destaca. De uma maneria geral, nota-se que há um grupo de

amostras que sempre apresentam os melhores resultados; såo elas: P2 (alimentaçåo da

usina) e P6, P7 e PB (rejeitos de flotraçåo) todas provenientes de Catalåo l. Estes dados

podem ser relacionados aos ensaios de solubilidade do P realizados em água, ácido cítrico

2o/o e CNA, que mostram este mesmo grupo de amostras como o de maior teor de PzOs

solúvel. A amostra P8 é a única na qual esta relaçåo nåo está evidente; embora ela seja

uma das que apresentam melhores resultados agronômicos, ela nåo apresenta os maiores

teores de PzOs solúvel em água e em ácido cítrico 2olo, sornêrìte o ensaio em CNA mostra a

amostra PB no grupo das amostras de maior solubilidade.

O comportamento da amostra P1 nos ensaios de solubilidade do P pode ser

conelacionado com os resultados encontrados nos ensaios agronômicos, já que nas duas

análises esta amostra apresenta sempre os piores resultados, em comparaçäo com os

outn¡s produtos.

A amostra de granulação mais grossa de Patos de Minas (P9), que apresenta maior

teor de PzOs solúvet em água, em ácido cítrico 2o/o e em CNA, também mostra melhor

resultado nos ensaios agronômicos efetuados. Já a amostra de granulaçåo mais grossa dos

rejeitos de Catalåo | (M6), embora esteja sempre presente no grupo de amostras que

apresentam os melhores resultados agrômicos e os maiores teores de PzOs solúvel em

todos os ensaios realizados, apresenta, na maioria das vezes, um resultado inferior ao

observado para a amostra P8, de granulaçåo mais fina. Das sílico-carbonatas de Catalåo l,

embo¡:a a de granulaçåo mais grossa (Pa) apresente melhores resultados nos ensaios de

solubilidade do P, em relaçäo a eficiência agronômica, e amostra de granulaçåo mais fina

(P5) apresenta melhores resultados gerais. Assim pode-se dizer que os dados såo

insuficientes para afirmar se as amostras de granulaçåo mais grossa såo ou nåo mais

eficientes para a formaçåo de compostos organo-fosfatos durante o processo Humifert.

Algumas amostras, como P3, P4 e P5, não apresentam estia correlaçåo entre os

ensaios agronômicos e os de solubilidade. Assim, esta comparação quantitativa entre as

amostras, cujo objetivo é descobrir qual apresenta o melhor resultado agronômico e a razâo

disto, é difícil e os dados disponíveis nåo parecem suficientes. Por isso, é interessante a

divisåo em grupos de amostras que apresentam os melhores resultiados, embora o grupo

136



que ocorre entre o de melhor (P2, P6, P7 e P8) e o de pior resultado (P1) apresente

variaçöes tanto nos ensaios de solubilidade quanto no ensaio agronômico. Esta dificuldade

deve-se principalmente ao fato dos resultados obtidos serem semelhantes ou até mesmo

iguais entre si.

A tabela 20 mostra os dados dos ensaios agronômicos e das análises de solubilidade

do P das amostras do melhor para o pior resultado.

As características em comum do grupo de amostras que apresenta melhores

resultados nos ensaios agronômicos (P2, P6, P7, P8) referem-se à mineralogia das

amostras naturais e à proveniência das mesmas, sendo todas de Catalåo l. As amostras em

queståo são ricas em óxi-hidróxidos de Fe (30-40%) e apresentam ainda quartzo (25-500/o) e

apatita (15-30%) em meio a uma matriz constituída por argilomineral 2'.1 e carbonatos (5-

15o/o). As outras amostras de Catalåo I nåo se encaixam neste perfil, ou pela grande

quantidade de carbonatos (cerca de 50o/o para M4 e M5) ou pela grande quantidade de óxi-

hidróxidos de Fe (cerca de 60% para M3). Já as amostras das outras regiöes estudadas

apresentam mineralogia diferente da encontrada para as amostras de Catalåo l, seja pela

presença de flogopita, no caso da amostra de Jacupiranga (P1), que também é rica em

carbonatos (cerca de 5O%), ou pela de illita, no caso das amostras de Patos de Minas. Estas

amostras das regiöes citadas não apresentam argilomineral do tipo 2:1, como já visto. Deve-

se considerar ainda que a apatita deste grupo de amostras nåo está associada ao quartzo,

como ocorre com a de Patos de Minas.

Assim pode-se associar as amostras que apresentam os melhores resultados

agronômicos com o caráter rico em óxi-hidróxidos de Fe, pobre em carbonatos e em

argilomineral 2:1 e ainda com apatita nåo relacionada ao quartzo. Provavelmente a

mineralogia peculiar e a quantidade dos minerais presentes nas amostras naturais (M2, M6,

M7 e MB) foram mais propícias à formaçåo de compostos organo-fosfatos durante o

processo Humifert, o que foi refletido nos resultados dos ensaios agronômicos. No entanto,

nåo é ainda possível identificar as razões pelas quais tais associaçöes ocorrem.

1"+2"+3"
cofle

Teor da PrOs aolúvel
em

Ac. cftriæ 296 CNA
9696

1o corle 20 corlo 30 corle Á,su"

Molhor
resullado

P9

T
P1

P5

P4

Pt
P4

PI

P5

T
P1

P1

P$35
P1-17

Ps27

Pl-11
Pio¡

reouJlado

Tabela 20: Classificação dos resultados dos ensaios agronômicos e das análises de solubilidade do
p, com o teor de PzOs solúvel em água, ác. cítrico 2olo ê CNA, das amostras estudadas.
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9. Corr¡sro¡n¡çöes FrNAls

Este trabalho teve como objetivo caracterizar, a partir de MO, DRX, MEV-EDS, ME,

análises de solubilidade do P, ATD, CL e lV, os produtos organo-fosfatados obtidos pelo

processo Humifert, principalmente a sua fase fosfática, e conelacionar os dados com os

diferentes resultados agronômicos obtidos por Oba (2000) para os mesmos materiais.

Os onze compostos estudados apresentam algumas carac'terísticas que foram

observadas em todos eles, independentemente de sua área de origem, e outras diretamente

relacionadas à proveniência.

Todas as curvas de difraçåo de raios-X dos produtos mostram diminuiçåo na

intensidade dos picos em compara$o com as amostras naturais; além disso, os picos de

alguns minerais, como apatita e minerais carbonáticos, anteriormente presentes nas

amostras M em alguns casos, estilo ausentes nos produtos. Nåo obstante, estes minerais

foram reconhecidos por outras técnicas, como MO e MEV. A diminuiçäo na intensidade e a

ausência dos picos parece dever-se a dois fatores: å diluiçäo da amostra, já que foi

adicionada matéria orgånica aos produtos, e ao fato de alguns minerais terem sido

consumidos durante o ataque nítrico do processo Humifert.

Na maioria dos produtos näo há evidências de compostos neoformados nas curvas

de DRX. Este fato indica que estes compostos ou nåo såo cristalinos ou que a quantidade

formada, passível de identificaçåo pela difraçåo de raios-X, está abaixo do limite de

detecçåo desta técnica. As amostras P1O (PM-CG) e P11 (PM-CF), de Patos de Minas, såo

as únicas que apresentam um único pico novo evidente, a 2,964, que pode conesponder ao

fosfato bicálcico, citado por Bidegain (1995) como formado durante o processo Humifert.

Como os outros picos deste composto eståo ausentes nos difratogramas, nåo foi possível

afirmar sua presença.

Os estudos ao MO, ao MEV e à ME mostram que a apatita presente nos produtos,

que é residual com relaçåo ao ataque Humifert, apresenta características texturais e

morfológicas diferentes da apatita observada nas amostras naturais. Uma escala de

alteraçåo (anexo 1) foi construída para qualificar estas diferenças, @mparando os gråos

apatíticos dos diferentes maeriais iniciais e produtos. Assim, a apatita da amostra natural de

Jacupiranga (M1) apresenta, naturalmente, menor grau de alteraçåo (entre O e 2 na escala

mencionada) do que a apatita que ocotre no produto P1 (grau 3). Já algumas amostras de

Catalåo l, çplmo o par M7-P7, apresentam gräos de apatita da amostra natural mais

alterados que a apatita do produto. Neste caso, certamente as fraturas pré-existentes

contribuíram para o ataque devido à circulaçåo dos óxidos nítricos por estas

descontinuidades, e os gråos remanescentes encontrados nos produtos, eram,

provavelmente, os gråos menos alterados antes do atraque. Já a apatita das amostras de

Patos de Minas normalmente apresenta, nos produtos, o mesmo grau de alteraçåo

observado na apatita de suas amostras naturais.
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A avaliaçåo visual ao MO e/ou ao MEV indica diminuiçåo na quantidade dos grãos,

tanto de apatita como dos outros minerais dos produtos, em comparaçåo com as amostras

naturais, para todos os pares estudados. A quantidade de gråos de apatita remanescentes

nos produtos de Patos de Minas é maior em relaçåo às outras regiöes estudadas. lsto pode

ser explicado pelo fato de já haver uma maior quantidade de apatita nas amostras naturais e

esta, além de estar associada ao quartzo, apresentar fraturas fechadas que podem ter

dificultado a circulaçåo dos óxidos nítricos no interior dos gråos.

Outra característica das amostras de Catalåo l, observada ao MO e ao MEV, refere-

se à diminuiçåo na dimensão da apatita dos produtos em relaçåo à das amostras naturais.

Já o produto de Jacupiranga (P1), apresenta gråos maiores que os comumente encontrados

em sua amostra natural; provavelmente tratavam-se de gråos pouco alterados de M1 que

näo foram totalmente destruídos pelo ataque nítrico, mas que passaram a apresentar

fratu¡as abertas, vazios e material de composição e textura nåo-apatítica em seu interior. Os

gråos menores de apatita das amostras naturais de Patos de Minas devem ter sido mais

consumidos durante o ataque nítrico, pois há maior quantidade de gråos maiores nos

produtos.

A matéria orgânica adicionada ao material fosfático antes do ataque nítrico do

processo Humifert ocorre, ao MO, após a reaçåo, como um material alaranjado, enquanto,

ao MEV, apresenta-se como um material homogêneo de aspecto característico em todos os

produtos estudados. Embora nåo tenha sido possível caracterizar compostos neoformados

durante o processo, existem indícios, como a presença de P na matéria orgânica, da

formaçåo de novos materiais organo-fosfatados. As análises ao MEV-EDS mostrr¡m que

estes novos materiais, associados à matéria orgånica, apresentam um comportamento

heterogêneo, pois cada ponto analisado mostra rela@es de altura variável entre os picos

dos elementos no espectro EDS. A presença de vários elementos na matéria orgånica,

indicada nas análises qualitativas por EDS (Ca, P, Al, Mg, K e Si), sugere que ela representa

um material de adsorçåo para estes elementos liberados durante a desestabilizaçåo de

outros minerais durante o ataque nítrico do processo Humifert.

As análises feitas à ME mostram que os resultados encontrados nos pontos

inalterados, tanto da apatita das amostras naturais quanto da apatita dos produtos, possuem

resultados semelhantes. Já as análises nos pontos alterados da apatita dos produtos

mostram resultados diferenciados. Normalmente, os pontos alterados apresentam Si, Al e
Fe, anteriormente ausentes ou presentes em menor quantidade nos pontos såos. Estes

elementos nåo estão dentro da estrutura cristaloquímica da apatita, pois eles nåo oconem

nos pontos såos. Eles laziam parte da estrutura cristalina dos outros minerais (mica, quartzo

e carbonatos) que ocorrem nas áreas que, com o ataque nítrico, foram solubilizados e

conseqüentemente adsorvidos nas porções alteradas da apatita. Assim, a presença de
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elementos "estranhos" à apatita indica o aporte destes elementos por meio da percolaçäo de

fluidos dentro do mineral, devido às fraturas existentes, durante o processo Humifert.

Algumas análises na apatita dos produtos mostram a razäo CaO/PzOs muito distante

de 1,g2, valor normal parc a apatita de estequiometria perfeita. Estes pontos nåo

correspondem mais a uma apatita propriamente dita, mas sim a um material de composiçåo

entre uma apatita normal e um composto neoformado durante o processo Humifert' A partir

dos dados obtidos, observa-se que, para a maioria dos pontos alterados analisados, quanto

maior o total da análise (mais próximo de 100o/o), mais próximo é o valor de 1,32, ou seja,

quanto menos modificada a apatita, mais próxima de 1 ,32 ê a razäo CaO/PzOs'

Em relaçäo ao teor em F, observa-se uma queda no teor deste elemento para os

pontos analisados nas porçöes alteradas, o que pode indicar perda de F durante o ataque.

As análises termo-diferencial e gravimétrica apresentam resultados semelhantes

para todos os pares estudados. As amostras naturais apresentam picos endotérmicos

característicos dependendo da composiçåo mineralógica da amostra; já os termogramas

dos produtos såo muito semelhantes entre si, devido à presença dos picos de queima da

matéria orgånica. Todos apresentam uma banda endotérmica inicial, ao redor de 50oC,

decorrente, provavelmente, da perda da água livre dos produtos. A única informação que

pode indicar a presença de compostos neformados no produto, a partir destas análises' é o

pico exotérmico nos produtos ao redor de 490-520oC, pois estes picos não oconem nos

termogramas das turfas utilizadas na obtençåo dos compostos.

Os espectros de absorçäo no infravermelho das amostras naturais diferem entre si

devido à mineralogia de cada amostra. Já os espectros dos produtos, assim como ocofre

nas análises termo-diferencial e termo-gravimétrica, säo semelhantes entre sl; eles mostram

um pico proeminente a 1385cm-1 que provavelmente conesponde a nitratos formados

durante o processo, uma banda ao redor de 3400cm't, que refere-se ao OH-, além de dois

picos que ocorrem entre 3000 e 2g00cm'1 e indicam a presença de agrupamentos CHg e/ou

CHz, correspondentes à matéria orgånica adicionada'

Na catodoluminescência näo foram observadas modificaçöes na composiçäo dos

gråos de apatita remanescentes nos produtos, pois a cor de CL observada na apatita das

amostras M é semelhante à observada na das amostras P. Como as análises à ME mostram

modificaçöes na estrutura e composiçåo da apatita dos produtos em relaçåo a apatita das

amostras naturais, pode-se dizer que as condises de observaçåo utilizadas na CL, como

por exemplo o aumento utilizado, näo foram suficientes para mostrar estas diferenças.

Em relaçåo às análises de solubilidade do'P, as amostras naturais säo mais solúveis

em ácido cítrico 2o/o, poisos fosfatos de Ca, como a apatita, presentes nestas amostras, såo

mais solúveis em pH ácido do que em pH neutro ou básico. Todos os produtos apresentam

maior solubilidade que suas amostras naturais para todos os ensaios realizados: água'

ácido cítrico 2olo e CNA. Alguns produtos apresentam melhor resultado em ácido cílnco 2o/o e
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outros em CNA. Estes dados indicam que há compostos fosfáticos neoformados solúveis

nos três extratores, principalmente em ácido cítrico 2olo e CNA.

Os onze produtos organo-fosfatados obtidos pelo processo Humifert, mais dois

testemunhos, um alimentado com soluçåo nutritiva completa (SNC) e o outro com soluçäo

nutritiva carente em P (SNCP), foram testados agronomicamente por Oba (2000). Os

resultados obtidos nos ensaios agronômicos såo diferentes para cada um dos três cortes

realizados. Apenas os ensaios testemunhos apresentam a mesma respostia em todos os

cortes; o alimentado com SNC apresenta sempre o melhor resultado, e o com SNCP,

sempre o pior, como seria de se esperar. Algumas amostras apresentam um

comportamento mais constante que o de outras. De uma maneira geral, nota-se que há um

grupo de amostras que sempre apresenta os melhores resultiadog, quais sejam: P2

(alimentaçåo da usina) e P6, P7 e PB (rejeitos de flotaçåo), todas provenientes de Catalåo L

Estes dados podem ser relacionados aos ensaios de solubilidade realizados em água, ácido

cítrico 2o/o ê CNA, que mostram este mesmo grupo de amostras como sendo os com maior

teor de PzOs solúvel.

O comportamento do produto de Jacupiranga (P1) nos ensaios de solubilidade do P

pode ser conelacionado com os resultados encontrados nos ensaios agronômicos, já que

nas duas análises esta amostra apresenta sempre os piores resultados, em comparaçåo

com os outros produtos.

A amostra de granulaçåo mais grossa de Patos de Minas (P9), que apresenta maior

teor de PzOs solúvel em água, em ácido cítrico 2o/o e em CNA, também mostra melhor

resultado nos ensaios agronômicos efetuados. Já a amostra de granulaçåo mais grossa dos

rejeitos de Cataläo I (RFG-MO), embora esteja sempre presente no grupo de amostras que

apresentam os melhores resultados agronômicos e os maiores teores de PzOs solúveis em

todos os ensaios realizados, apresenta, na maioria das vezes, um resultado inferior ao

observado para a amostra PB (RFULTRAF), de granulaçåo mais fina. Assim, pode-se dizer

que os dados såo insuficientes para afirmar se as amostras de granulaçåo mais grossa såo

ou nåo mais eficientes para a formaçåo de compostos organo-fosfatos durante o processo

Humifert.

Algumas amostras, como P3, P4 e P5, não apresentam uma clara conelaçåo positiva

entre eficiência nos ensaios agronômicos e de solubilidade.

As características em comum do grupo de amostras que apresenta os melhores

resultados nos ensaios agronômicos (P2, P6, P7, PB) referem-se à mineralogia das

amostras naturais e à proveniência das mesmas, já que todas såo de Catalåo l. As amostras

em queståo såo ricas em óxi-hidrcxidos de Fe (30-40o/o) e apresentam ainda quartso (25-

50o/o) e apatita (15-30%) em meio a um material constituído por argilomineral2:1 e minerais

carbonáticos (5-15o/o). As outras amostras de Catalåo I nåo se encaixam nesta descriçåo, ou

pela grande quantidade de carbonatos, cerca de 50o/o (M4 e M5) ou pela maior quantidade
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de óxi-hidróxidos de Fe, cerca de 600/o (M3) Já as amostras das outras regiöes estudadas

apresentam mineralogia diferente da encontrada para as amostras de Cataläo l, seja pela

presença de flogopita, no caso da amostra de Jacupiranga (P1), que também é rica em

carbonatos (cerca de 50%), ou de illita, no caso das amostras de Patos de Minas. As

amostras das regiöes citadas nåo apresentam argilomineral do tipo 2:1 como já foi visto.

Deve-se considerar ainda que a apatita deste grupo de amostras nåo está associada ao

quartzo, como ocore com a de Patos de Minas.

Assim, chega-se à associaçåo entre os melhores resultados agronômicos e as

características de riqueza em óxi-hidróxidos de Fe, pobreza em carbonatos e em

argilomineral 2:1 e presença de apatita nåo relacionada ao quartzo. Provavelmente, a

mineralogia peculiar e a quantidade dos minerais presentes nas amostras naturais M2, M6,

M7 e MB foram mais propícias å formaçåo de compostos organo-fosfatos durante o

processo Humifert, o que foi refletido nos resultados agronômicos. Quais seriam exatamente

as relações entre estas características mineralógicas com o desempenho agronômico ainda

nåo foram esclarecidas, mesmo porque estias considerações parecem contrariar alguns

fatos, como a maior capacidade de fixaçåo do P nos oxi-hidróxidos de Fe; assim sua

presença em maior quantidade deveria, portanto, prejudicar o desempenho agronômico, e

nåo melhorar.

A pesquisa mostra que os resultados agronômicos estão diretamente relacionados

nåo apenas com a ârea de origem do material utilizado na fabricaçåo do fertilizante

altemativo, mas também com o local da mina ou da usina na qual a amostra foi coletada e

com a mineralogia da amostra. Os dados obtidos conoboram a afirmaçåo de que os

fertilizantes produzidos såo mais solúveis que as amostras naturais e que näo só a apatita,

mas também os outros minerais presentes são consumidos durante o processo. Embora

nåo tenha sido possível carac-terizar os compostos neoformados durante o processo

Humifert pelas técnicas analíticas empregadas, a maior solubilidade do P, junto com as

outras informa$es obtidas, como consumo dos gråos apatíticos durante o processo,

indicam que a apatita foitransformada nestes compostos de caráter mais solúvel.

Como sugestöes de prosseguimento deste trabalho, já que recentemente foi

montado um equipamento de bancada no lGc-USP para a produção de compostos organo-

fosfatados pelo processo Humifert para novas pesquisas, såo indicados a busca de maior

detalhe na investigaçåo por meio do uso da espectrometria de absorção no infravermelho

para caractenzacþo dos produtos, o estudo das transformaçöes da matéria orgånica e o

estudo do processo Humifert com materiais fosfáticos, apatíticos e aluminosos, de outras

áreas.
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