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Resumo 

A fertilização de solos com aplicação de rocha vulcânica ácida 
cominuída é uma alternativa que pode substituir parcialmente ou totalmente o 
uso de fertilizantes químicos solúveis. Esta técnica é denominada rochagem. 
Estudos de extração de nutrientes foram conduzidos em laboratório para 
determinar a capacidade de uma amostra de pó de rocha, proveniente 
de instalação de britagem no Município de Nova Prata – RS. O material 
de estudo foi um resíduo de rocha vulcânica ácida coletado na Pedreira 
Sindicato da Indústria da Extração de Pedreiras de Nova Prata, RS, em 
faixa granulométrica < 0,6 mm. Foram realizadas análises químicas, 
mineralógicas, físicas e físico-químicas do pó de rocha e ensaios de extração 
dos nutrientes em solução de ácido cítrico (AC) 2%e em solução de ácidos 
orgânicos rizosféricos (AOR), para dois níveis de temperatura, 25°C e 50°C. 
Os estudos de liberação de nutrientes foram realizados por extrações em 
duplicata e, posteriormente, as concentrações de Ca, Mg, K, Fe, Cu, Mn e Zn 
foram determinadas. Houve uma variação significativa nos resultados entre 
as duas soluções extratoras: a solução de AC 2% resultou em maior liberação 
de Ca e em solução de AOR ocorreu o incremento da liberação de K.
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Introdução

No Brasil, vários pesquisadores vêm contribuindo para diminuir a 
dependência externa de matérias-primas de fertilizantes químicos (Bergmann 
e Zanetti, 2012), mediante o desenvolvimento e a realização de estudos 
utilizando fertilizantes naturais constituídos por partículas minerais.  As 
fases minerais solúveis podem melhorar a fertilidade do solo e liberar 
gradativamente seus nutrientes (Amparo, 2003). De acordo com os autores 
Resende et al.(2002) e Machado et al. (2005), quando os componentes 
disponíveis nas rochas são liberados, eles podem suprir as necessidades das 
culturas e ainda manter o potencial dos nutrientes para cultivos subsequentes.

Os minerais das rochas ígneas vulcânicas, dentre as quais o basalto é a 
mais comum, possuem em sua composição, principalmente, óxidos de silício 
e alumínio, além de óxidos de ferro, manganês, magnésio, sódio, potássio e 
cálcio (Turner; Verhoogen, 1960). Assim, os elementos químicos existentes 
nessas rochas que podem ser liberados são cálcio, magnésio, potássio, 
ferroe fósforo, além de elementos traços na forma de micronutrientes. Na 
dissolução dos silicatos primários, pelo uso de ácidos orgânicos, parte dos 
elementos disponíveis é liberado, principalmente, o potássio, magnésio, 
ferro, alumínio e óxido de silício. De modo que, se a taxa de transformação 
dos silicatos for alta, normalmente, haverá uma boa disponibilização de 
nutrientes (Knapik, 2005). 

No processo de intemperismo das rochas e formação do solo, 
participam diferentes reações que podem ocorrer simultaneamente, tornando 
difícil prever como o mineral irá se dissolver.  O aumento do potencial para 
dissolução da rocha se dá na cominuição da mesma, facilitando a ação de 
ácidos orgânicos presentes na rizosfera e permitindo que os nutrientes sejam 
absorvidos pelas plantas (Harley; Gilkes, 2000). 

Os autores Li et al. (1997) e Gardner & Parbery(1983), citam o 
ácido cítrico (AC) como o mais abundante na rizosfera vegetal. O uso 
do AC no estudo de liberação de nutrientes visa simular o ambiente solo/
raiz, promovendo condições semelhantes ao ambiente natural. Esse ácido 
orgânico é comumente exsudado pelas raízes das plantas, permanecendo em 
altas concentrações na rizosfera (Song e Huang, 1988). Os ácidos orgânicos 
de baixo peso molecular agem mediante a formação de complexos ácidos 
orgânicos‐metais, troca de ligantes e reações de protonação (Simardet 
al., 1992). As soluções diluídas destes ácidos, normalmente em tempos 
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crescentes de equilíbrio com a amostra, têm sido utilizadas em estudos de 
cinética de liberação da reserva de K e Mg (Song e Huang, 1988).

A Legislação brasileira que regulamenta o uso dos fertilizantes 
minerais, orgânicos e corretivos agrícolas (MAPA, 2007) aprovou os 
métodos analíticos oficiais destes minerais. Nestes métodos estão descritos 
os procedimentos para análises de nutrientes usando-se como extrator uma 
solução de AC 2 %.

A minimização dos impactos ambientais causados pela exploração 
das jazidas de rocha vulcânica ácida, como alteração da paisagem, 
necessariamente deve trabalhar na redução e aproveitamento dos rejeitos 
gerados. No município de Nova Prata, RS, a produção estimada anual de 
resíduos de mineração foi de 52.400 m3 no ano de 2005. No entanto, somente 
uma fração desses resíduos é destinada à produção de brita e o restante 
permanece na pedreira sem uma disposição adequada (Toscan et al., 2007). O 
uso do pó de rocha vulcânica ácida gerado na produção de brita é conhecido 
na região de Nova Prata, mas apenas uma mineradora de brita comercializa 
o pó de fração < 0,6 mm. O estudo criterioso da potencialidade fertilizante 
do pó desta rocha, quanto ao conteúdo e liberação de nutrientes e análise 
da viabilidade econômica e de mercado ainda precisa ser incrementado 
para proporcionar o desenvolvimento de políticas de sustentabilidade nas 
atividades de mineração. 

Diante deste contexto, o objetivo do presente trabalho foi caracterizar 
o resíduo de rocha vulcânica ácida do Distrito Mineiro de Nova Prata-RS, 
bem como avaliar, por meio de simulações em laboratório, sua potencialidade 
de disponibilizar macro e micronutrientes que contribuam para alterar 
positivamente a fertilidade dos solos. 

Experimental

Materiais e Reagentes

Uma amostra de resíduo de varrição da unidade de britagem da 
localidade de Gramado, município de Nova Prata–RS, foi estudada. 
A preparação da amostra compreendeu os seguintes procedimentos: 
peneiramento a seco, em peneira ASTM 30 (< 0,6 mm) e secagem em estufa 
por 24 horas a 100 °C. Para os estudos de capacidade de troca catiônica da 
amostra foi utilizado o reagente sulfato de amônio. Para a determinação 
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da área superficial específica, via adsorção em meio aquoso, foi utilizado 
azul de metileno. Soluções de ácido cítrico (AC) 2% e de ácidos orgânicos 
rizosféricos (AOR) foram utilizadas para as extrações de nutrientes.

Caracterização química, mineralógica, elementar, física e 
físico-química 

A composição química e mineralógica das partículas minerais foi 
determinada pela técnica de fluorescência de raios-X e difração de raios-X.

A análise elementar da amostra foi determinada pela técnica de ICP-MS.
A área superficial das partículas foi determinada pelo método da 

adsorção de azul de metileno e expressa em mg2/g (Van DenHul; Lyklema, 
1968; Carter et al., 1986). Neste caso, uma massa de 0,1 g de amostra 
foi adicionada em 0,1 l de soluções de azul de metileno em diferentes 
concentrações. As soluções foram agitadas à 40 rpm à temperatura ambiente 
por uma hora e deixadas em repouso por 23 horas. Após este intervalo, as 
concentrações das soluções foram determinadas por espectrofotometria UV-
Visível no comprimento de onda de 669 nm e as capacidades de adsorção 
foram determinadas de acordo com as isotermas de Langmuir, conforme 
descrito por Van DenHul; Lyklema (1968).

A capacidade de troca catiônica das partículas foi realizada pela 
ativação de 5 g de amostra com 0,05 l de solução de NaCl 1 mol/l, sob 
agitação de 70 rpm, durante 24 horas, sendo as suspensões finais filtradas a 
vácuo, lavadas com 0,3 l de água deionizada e secas em estufa (100 °C) por 24 
horas. Após, uma quantidade de 0,25 g de partículas ativadas foi adicionada 
a 0,1 l de solução 100 mgNH3-N/l e agitada por 2 horas. Posteriormente, 
foi determinada a concentração de nitrogênio amoniacal (APHA, 1995) e, 
consequentemente, a capacidade de adsorção das partículas, com base no 
número de miliequivalentes-grama (meq) dos cátions amônio Adsorvidos.

Estudos de extração de nutrientes

As análises das concentrações de Ca, Fe, K, Mn, Mg, Cu e Zn foram 
realizadas por absorção atômica. Os estudos de extração foram realizados 
simulando o meio ácido dos solos com AC e com AOR. No caso da 
extração com solução de AC foi utilizado 1L de solução de AC 2% com 
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50g de partículas (adaptada da Instrução Normativa SDA Nº 28/2007, 
MAPA, 2007). Adicionalmente, soluções de AOR, contendo ácido acético, 
1mol/l, ácido cítrico, 0,72mol/l, ácido lático, 0,49 mol/l e ácido oxálico, 
0,12 mol/l(Pires, 2003). Neste caso, 1 l da solução resultante foi misturada 
com 250 g de amostra. Ambas as suspensões receberam agitação (40 rpm)e 
foram avaliadas nas temperaturas de 25 °C e 50 °Cpor 6 h,conforme descrito 
por Pires (2003).

Resultados e Discussão

Caracterização química, mineralógica, elementar, física e 
físico-química 

De acordo com a Tabela I é possível observar que a amostra contém 
59% de anortita, que é um mineral da classe dos feldspatos plagioclásios, 
com 19% de Ca na sua estrutura. Por se tratar de um plagioclásio cálcico 
sua resistência ao intemperismo é baixa (Alleoni e Melo, 2009) e, por 
isto, pode liberar seus nutrientes com mais facilidade para o ambiente. 
Também a sanidina compõe 15% da amostra, sendo este um feldspato 
potássico, com 12,88% de K. Este mineral apresenta resistência média ao 
intemperismo (Alleoni e Melo, 2009). Já a augita compõe 9% da amostra, 
sendo um mineral ferro-magnesiano do grupo dos piroxênios, constituída 
por 15% de Mg, 6% de Fe e 21% de Ca. Os piroxênios são minerais muito 
influenciados pelo intemperismo e devido a isso, podem liberar nutrientes 
(Ca, Mg, Fe) e/ou elementos (Fe, Al, Si, Mg, O) e formar novos minerais 
(Song e Huang, 1988). Observa-se que a fase quartzo/cristobalita não atingiu 
20% do conteúdo mineral e que os aluminossilicatos são predominantes. Os 
estudos (Kautzmann et al., 2011; Nunes, 2012) mostraram que amostras de 
pó de rocha da mesma região não disponibilizaram alumínio para o meio. 

Tabela 1.  Caracterização semiquantitativa mineralógica por Difração de 
raios-X.

Fase mineral Quartzo Anortita Sanidina *Cristobalita Augita

Fórmula química SiO2 CaAl2Si2O8 KAlSi3O8 SiO2 (Ca, Mg, Al )2
(Si,Al)2O6

Concentração (%) 10 59 15 6 9
* Estrutura cristalina polimorfa do quartzo
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A Tabela 2 mostra que os teores de SiO2 e Al2O3 correspondem a mais 
de 75% da composição, seguidos de Fe2O3 e CaO. Os resultados também 
mostram que as partículas estudadas apresentam 3,56% de CaO, 3,31% de 
K2O e 1,27% de MgO. De acordo com Turner e Verhoogen (1960), a presença 
destes componentes é comum nos aluminossilicatos de rocha vulcânica ácida. 

Tabela 2. Composição química determinada por Fluorescência de raios-X.
Óxido Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2

Concentração(%) 14,30 3,56 6,56 3,31 1,27 0,13 3,13 0,26 64,80 0,86

Os resultados obtidos na análise de Espectrometria de Massa 
mostraram que a amostra estudada é composta principalmente por Fe, K e Ca 
(Figura 1). Estes resultados reforçam os resultados obtidos nas medidas de 
Fluorescência de raios-X, pois os óxidos de interesse deste estudo, presentes 
em maior quantidade nas amostras são os de Fe, K e Ca, provenientes da 
augita, sanidina e anortita, minerais encontrados nas análises de Difração 
de raios-X.  

Figura 1. Concentração de nutrientes da amostra de pó de rocha

As partículas apresentaram uma área superficial de 203 m2/g (± 
0,73 m2/g), sendo este valor considerado elevado para mecanismos de 
adsorção. Este fato pode implicar em uma elevada porosidade das partículas, 
facilitando mecanismos de hidrólise e, consequente intemperismo mineral, 
cujo resultado disponibiliza nutrientes para o solo (Osterroht, 2003). 
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A capacidade de troca catiônica (CTC) da amostra foi determinada 
em 2,4 meqNH4

+/g (± 0,01). Este resultado é coerente com a CTC teórica 
da rocha vulcânica ácida que é de aproximadamente 1 e 3 meq/g, conforme 
mostrado por Andrade (1995). Tais resultados podem ser relacionados com 
a presença de determinados minerais como argilas e zeólitas que promovem 
elevadas capacidade de trocas de íons na interface sólido/líquido(Luz, 1995).

Estudos de extração de nutrientes

Os resultados dos estudos de extração de nutrientes das partículas 
para as fases aquosas ácidas são mostrados na Figura 2. 

Neste caso, é possível evidenciar que a extração de Ca apresentou 
comportamento semelhante em função da temperatura nos dois tipos de 
ácidos estudados. Porém, para o AC a extração demonstrou um aumento 
de mais de 60%. 

A liberação do Mg na presença de AC em 50ºC, foi 25% maior que 
em 25 °C, sendo esta solução extratora 57% mais eficiente que a solução de 
AOR em diferentes temperaturas. Em contraste, a lixiviação de K por AOR 
foi duas vezes maior do que a de AC nas duas condições de temperatura. 
Além disto, as partículas demonstraram um alto potencial para a liberação 
em ambas as soluções. 

Figura 2.  Concentração dos principais nutrientes disponibilizados nas 
soluções extratoras. Erro exp.: ± 0,02
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A liberação do Cu e do Mn na presença de AOR apresentou 
comportamento semelhante em função da temperatura, mas diferiu quanto 
ao tipo de ácido, demonstrando um incremento de mais de 73% de Cu e 
mais de 25% de Mn para AOR.

A concentração de Fe liberada para ambas as soluções extratoras foi 
mais elevada, quando comparada aos demais nutrientes. Este fato pode ser 
atribuído às propriedades deste nutriente em ser lixiviado em ambientes 
ácidos (Oliveiraet al., 2005).

A liberação de Zn apresentou um incremento de 10% em 50 °C para 
AC. 

Estes resultados mostram que a amostra possui os agronutrientes 
necessários para as plantas, porém em teores aparentemente baixos. Com 
isso, possivelmente haverá necessidade de utilização de uma quantidade 
maior de partículas, ou uma correção adequada do solo antes da aplicação 
da técnica de rochagem.

Conclusões

As características avaliadas das partículas de rejeitos da mineração de 
rocha vulcânica ácida mostraram que todos os macronutrientes e a maioria 
dos micronutrientes descritos na literatura estão presentes em quantidades 
variáveis na amostra estudada, evidenciando um possível potencial para 
liberação de nutrientes ao solo. Adicionalmente, a utilização de soluções 
de ácidos orgânicos de baixo peso molecular, testadas neste estudo como 
agentes extratores, mostraram-se eficientes na disponibilização denutrientes 
minerais às plantas, sem que houvesse ganho em temperaturas extremas 
de 50oC.
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