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Resumo

Este trabalho apresenta os resultados parciais de uma pesquisa que tem como 
principal meta averiguar o potencial do uso de rochas como remineralizadores de 
solos. Foram avaliados cinco tipos de rochas (kamafugito, micaxisto carbonático, 
rocha metamórfica hidrotermalizada, basalto fresco e basalto intemperizado) com 
ou sem a adição de compostos orgânicos (esterco bovino). A área experimental 
foi implantada em Planaltina/DF. Os remineralizadores foram testados em cinco 
culturas agrícolas (milho, feijão, alho, cenoura e quiabo) em pelo menos duas safras 
ao longo de dois anos, na forma de rotação. Os resultados preliminares mostram que 
os diferentes tipos de rochas apresentam comportamentos diferenciados em termos 
de alteração dos níveis de fertilidade, bem como de produtividade agrícola. Porém, 
todos os resultados foram altamente positivos quando comparados às parcelas 
controle. De modo geral, o tipo de rocha que apresentou o melhor desempenho 
foi o micaxisto carbonático, mas em todas as parcelas que continham somente 
pós de rocha, a produtividade foi superior àquela obtida nas parcelas controle. Os 
parâmetros de fertilidade (pH, CTC e C orgânico total) também foram positivamente 
alterados com o uso de rochas. A disponibilidade dos principais macronutrientes 
(K, P, Ca e Mg) aumentou em todas as parcelas. Esses indicadores mostram que o 
uso de rochas na produção de alimentos em solos tropicais pode contribuir com a 
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erradicação da pobreza e soberania alimentar do Brasil, além de assegurar a produção 
de alimentos sem o uso de fertilizantes químicos.

Palavras-chave: rochagem; agroecologia, remineralização e sustentabilidade.

Introdução

A produção de alimentos e a conservação dos recursos naturais, em 
especial o solo e a água, são os grandes desafios a serem enfrentados para 
assegurar a manutenção da vida no planeta. O uso de tecnologias cada vez 
mais especializadas e com alta carga de dependência em conhecimento, 
insumos e implementos mecanizados torna a atividade agrícola um negócio 
de risco e extremamente dispendioso. Estes fatos têm limitado o uso das 
tecnologias pelos agricultores familiares.

De modo geral, os recordes das safras obtidos a cada ano no Brasil têm 
como efeito colateral a necessidade de maior carga de insumos - os quais, 
em sua grande maioria, são importados (cerca de 70%) - e o aumento dos 
processos erosivos, já que as técnicas de manejo e conservação dos solos 
não são frequentemente observadas. 

Para se contrapor a tais desafios e problemas, será necessário o uso 
de tecnologias acessíveis e de baixo impacto, bem como a incorporação de 
novas rotas tecnológicas, em especial para os agricultores que desejarem se 
manter nas atividades segundo pressupostos mais sustentáveis. A rochagem 
é uma técnica de fertilização que pode ser definida como uma prática de 
rejuvenescimento de solos de baixa fertilidade (Kromberg et al, 1987). Trata-
se de uma tecnologia que se baseia na adição de pó de determinados tipos 
de rocha e que pretende reverter o uso desmedido de fertilizantes solúveis, 
bem como tornar-se uma prática facilmente assimilada por agricultores, 
especialmente os familiares, em função dos seus princípios e, especialmente, 
de seus custos (Theodoro, 2000).  

Portanto, o acréscimo de rochas moídas aos solos intemperizados 
viabiliza sua remineralização, por meio da adição de uma vasta quantidade 
de macro e micronutrientes que foram perdidos pelos solos ao longo dos 
processos intempéricos ou antrópicos (Formoso, 2006; Leonardos et al., 
1976, 1999; Theodoro, 2000, Theodoro e Leonardos, 2011 Theodoro, et 
al., 2013). Pode-se dizer que este insumo (disponibilizado generosamente 
pela natureza em vários pontos do planeta) comporta-se como um banco de 
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nutrientes (multinutrientes ou agrominerais). Além disso, a adição de pós de 
rocha facilita um rearranjo das características físicas dos solos, facilitando 
também a alteração dos parâmetros de porosidade e permeabilidade 
(permoporosidade ou porosidade efetiva). Esta característica vai ao encontro 
do que advertem Petersen e Almeida (2008), que mencionam que não se 
pode pensar na fertilidade dos solos somente segundo a oferta de nutrientes 
disponíveis, mas sim dentro de uma estratégia que permita orientar o 
desenvolvimento de métodos produtivos que se reproduzam em outras 
bases, tais como a reciclagem biológica de nutrientes e a conservação dos 
recursos naturais. 

Tão importante quanto os aspectos de nutrição e rearranjo dos solos 
(e, portanto, sua fertilidade e a conservação dos recursos naturais), o preço é 
outro fator a ser considerado. Estudos realizados por Theodoro et al. (2000, 
2009) indicam que os custos para aquisição de pós de rocha são cerca de 60 
a 70% menores que os dos insumos convencionais.  Soma-se a isso o fato 
de que o Brasil é detentor de uma imensa geodiversidade, o que garante a 
ocorrência de vários tipos de rochas (basaltos, kamafugitos, carbonatitos, 
fonolitos, serpentinitos, xistos, filitos, margas e alguns tipos de granitos e 
gnaisses, etc.) com potencial adequado para este fim em todas as regiões 
do país. 

Metodologia

O experimento foi implantado em 2011, no Campo Experimental do 
Instituto Federal de Brasília, na área de campo do curso de Agroecologia, 
localizado na cidade satélite de Planaltina/DF. A área experimental situa-
se nas coordenadas 25º 23’ S; 51° 30’ W, a 1.026 m de altitude. O clima 
é tropical, com duas estações bem definidas (seca, de abril a setembro e 
chuvoso, de outubro a abril, com precipitações médias anuais entre 1.200 
e 1.700 mm). O solo foi classificado como Latossolo (EMBRAPA, 2006). 
Os procedimentos metodológicos, nas várias fases, foram feitos da seguinte 
forma: 
(a) seleção dos tipos de rochas; 
(b) coleta, moagem, quarteamento das amostras e divisão em várias partes 

para diferentes tipos de análises; 
(c) identificação do pH de abrasão; 
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(d) Caracterização geoquímica das rochas selecionadas; 
(e) Descrições petrográficas das rochas; 
(f) Caracterização de argilo-minerais ou minerais secundários (Difratometria 

de Raio X); 
(g) Estudo pedológico dos solos - dados secundários; 
(h) Análises de fertilidade dos solos e das rochas com três diferentes tipos 

de extratores (Mehlich - HCl 0,05M + H2SO4 0,0125M, ácido cítrico a 
2% e ácido oxálicoa 5%);

(i) Determinação dos macronutrientes (P, K, Ca e Mg) e micronutrientes 
(B, Zn, Cu, Mn e Fe) prontamente disponíveis (leitura dos resultados 
em ICP - plasma indutivo acoplado); 

(j) Determinação da dos teores de materia orgânica pelo método colorimétrico; 
(k) Determinação da acidez potencial e da CTC (Capacidade de Troca 

Catiônica) em solução de Acetato de Cálcio a pH 7,0; 
(l) Implantação das parcelas que foram preparadas mecanicamente e 

tiveram um delineamento inteiramente casualizado, com parcelas de 
6m2 e quatro repetições. Como foram feitos os testes em três culturas 
ao mesmo tempo, a área experimental total do experimento foi de 1.402 
m2 se somados os espaços entre as parcelas, com 138 parcelas; 

(m) foram implantados doze tratamentos (cinco tipos de rocha - kamafugito, 
micaxisto carbonático, rocha metamórfica hidrotermalizada, basalto 
fresco e basalto intemperizados), com e sem a adição de composto 
orgânico, obtido a partir da compostagem de esterco bovino, parcelas 
controle e parcelas adubadas somente com composto orgânico.  A 
proporção de rocha e composto foi de 1:2, seguindo as indicações 
das pesquisas anteriores (5 t/ha de pó de rocha e 10 t/ha de composto 
orgânico), o que equivaleu a 3 kg de rocha e 6 kg de composto por 
parcela. A incorporação dos pós de rocha e de composto (ou da mistura 
de ambos) foi feita a lanço e de forma superficial no solo; 

(n) os tratamentos foram denominados da seguinte forma: testemunha/controle 
(T); composto orgânico (CO); rocha metamórfica hidrotermalizada 
(RH); micaxisto (X); kamafugito (K); basalto fresco (Bf); basalto 
intemperizado (Bi); rocha metamórfica hidrotermalizada + composto 
(RH+C); micaxisto + composto (X+C); kamafugito + composto (K+C); 
basalto fresco + composto (BF + C); Basalto intemperizados+ Composto 
(Bi + C) - a Figura 1 apresenta, de forma esquemática o delineamento 
da área; 
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(o) introdução de cobertura morta - palhada triturada - com a finalidade de 
reduzir a ocorrência de espécies espontâneas ou invasoras, diminuir a 
necessidade de irrigação e manter a umidade dos solos5; 

(p) Acompanhamento do desenvolvimento das plantas; 
(q) Manejo e controle sistemático de plantas invasoras; 
(r) Colheita das plantas; 
(s) Separação das raízes, frutos e das partes aéreas ou da palhada; 
(t) Comparação do desenvolvimento (tamanho e quantidade) das raízes; 
(u) Aferição dos dados de produtividade (peso, qualidade dos produtos, e 

comparação entre os diversos tratamentos); 
(v) Elaboração de histogramas, gráficos e tabelas comparativas da 

produtividade em relação as médias de produtividade da região ou do 
país; 

(x) Repetições sistemáticas e periódicas das análises de fertilidade dos 
solos para averiguar as mudanças no perfil de fertilidade e as possíveis 
incorporações de nutrientes derivados das rochas moídas, bem como na 
alteração da quantidade de matéria orgânica disponível, além do perfil 
de acidez dos solos.

5 Após o plantio da primeira safra houve uma intensa infestação de uma espécie invasora típica de áreas 
degradadas, a tiririca (Cyperus rotundus L). Nas parcelas de milho o controle da tiririca foi manual 
e sistemático, já nas parcelas com cenoura e beterraba foi necessário o replantio e substituição de 
uma das culturas (em lugar da beterraba, o quiabo). Como forma de controle da planta invasora foi 
necessário o uso de cobertura com palhada triturada - margaridão ou flor do mel (Tithonia diversifolia) 
e capim elefante (Pennisetum purpureum). Essa ação possibilitou o controle da planta invasora e 
facilitou o acréscimo de uma fonte adicional de nitrogênio ao solo.
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Figura 1. delineamento da área de testes/tratamentos 
T: testemunha; X:xisto; RH: rocha metamórfica hidrotermalizada; BF: 
basalto fresco;  BI: basalto intemperizado; K: kamafugito.

Discussão dos Resultados

Os resultados obtidos têm sido extremamente positivos. Após um 
ano e meio de testes com cinco tipos de culturas (milho, feijão, quiabo, 
alho e cenoura), em cinco tipos de rochas (basaltos fresco e intemperizado, 
micaxisto, rocha metamórfica hidrotermalizada e kamafugito) com ou sem 
mistura de adubação orgânica, os resultados indicam que o uso de diferentes 
tipos de pós de rochas pode suprir a necessidade nutricional das culturas 
testadas.

As análises petrográficas revelaram que as rochas testadas eram 
constituídas dos seguintes minerais: basaltos (plagioclásios, piroxênios, 
material vítreo e zeolitas), rocha metabásica hidrotermalizada (piroxênios, 
feldspatos, apatitas e carbonatos); kamafugito (olivinas, piroxênios e 
flogopitas, imersos em uma matriz de olivinas, diopsidio, perovskita, 
richterita, kalsilita, apatita, melilita e zeolitas e o micaxisto carbonático 
(muscovita, clorita, dolomita, albita e quartzo). Análises complementares 
para identificação dos minerais de alteração pelo intemperismo, efetuadas por 
meio de Difratometria de Raio X, mostraram que os basaltos se compõem 
preferencialmente de esmectitas, plagioclásio e augita, mas o quartzo 
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aparece como constituinte menor do basalto fresco. O kamafugito possui 
quantidades apreciáveis de esmectitas, carbonatos e hidroxiapatita. Os 
latossolos presentes na área são formados por caulinita, gibbsita e goethita. 

Como esperado, os cinco tipos de rochas (com ofertas distintas de 
nutrientes) apresentaram resultados diferenciados em termos de alteração 
dos níveis de fertilidade, bem como de produtividade agrícola. Mas, em 
todos os casos considerados, a produtividade das diferentes parcelas foi 
superior às parcelas controle. De modo geral, o micaxisto apresentou o 
melhor desempenho para as culturas do alho, feijão e quiabo; o kamafugito 
proporcionou melhores resultados para o milho e a rocha metamórfi ca 
hidrotermalizada teve melhores resultados para a cultura da cenoura. Pode-
se constatar que a mistura com composto orgânico (mistura organomineral) 
melhora a performance de produtividade de quatro das cinco culturas testadas 
(milho, feijão, cenoura e quiabo). A única exceção ocorreu nas parcelas 
onde se cultivou alho, já que as melhores produtividades foram obtidas nas 
parcelas sem adição de composto orgânico. Mas, é importante destacar que, 
nas parcelas que continham somente pós de rocha, a produtividade também 
foi superior àquela obtida nas parcelas controle (Figura 02).  

Figura 2. Produtividade das culturas avaliadas (milho, feijão, quiabo, 
alho e cenoura) segundo os diferentes tratamentos na primeira 
safra
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A produtividade na segunda safra foi superior para as culturas do milho 
e da cenoura. A produtividade menor para as culturas do quiabo e do feijão, 
na segunda safra, deve-se a problemas de irrigação no período de fl oração 
dessas culturas. Para o alho, os resultados ainda não foram fi nalizados. 
Apesar dos problemas de irrigação que mascararam os resultados, pode-se 
averiguar que o uso de rochas moídas melhorou o desempenho da produção 
nos cinco tipos de culturas testadas, mesmo nos casos onde não houve adição 
de compostos orgânicos. 

Os parâmetros de fertilidade (pH e matéria orgânica) também foram 
positivamente alterados com o uso de rochas (Figura 03). A disponibilidade 
dos principais macronutrientes (K, P, Ca e Mg) aumentou em todas as 
parcelas, mostrando que a interação dos pós de rocha com o solo e as plantas 
ocorre rapidamente, especialmente se houver matéria orgânica disponível 
(Figura 04). 

Figura 3.  Alteração do pH e da matéria orgânica 18 meses após a 
aplicação dos tratamentos
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Figura 4. Alteração da disponibilidade dos principais macronutrientes 
(K, P, Ca e Mg) nas parcelas controle, de solo + rocha e solo 
+ rocha  + composto

A partir da análise dos dados, foi possível concluir que a disponibilidade 
dos principais macronutrientes poderá ocorrer ao longo de um período maior 
do que o analisado, uma vez que a quantidade disponível nas rochas é 
superior ao que foi encontrado nos solos após um ano de interação rocha/
solo. Além disso, é possível que o acréscimo de matéria orgânica compostada 
tenha ampliado a oferta dos macronutrientes das rochas, possivelmente 
devido à ação dos ácidos e microrganismos presentes neste tipo de material.

O somatório das análises petrográfi cas, pedológicas, de fertilidade 
e de difratometria de Raio X forneceram importantes indicadores sobre 
a potencialidade das diferentes rochas para os distintos tipos de culturas. 
Portanto, rochas ricas em potássio e cálcio (como os micaxistos e 
kamafugitos) são indicadas para as culturas do feijão, alho, quiabo e milho. 
Já os hidrotermalitos, ricos em P e Ca, apresentaram uma melhor associação 
com a cultura da cenoura. Os basaltos (intemperizado ou fresco) tiveram 
desempenhos igualmente interessantes para todas as culturas, mas com 
destaque para o milho e o feijão. Estes indicadores precisam ser melhor 
estudados, uma vez que a infl uência da matéria orgânica (fl or do mel e capim 
elefante triturados) contribuíram para a obtenção dos resultados. 
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Conclusões

Certamente, a obtenção de produtividades compatíveis com as 
médias obtidas nos plantios convencionais é uma forte indicação do 
grande potencial que as rochas representam para fertilizar o solo segundo 
padrões recomendados para as diversas culturas. Os resultados em todos os 
parâmetros avaliados asseguram que os nutrientes (agrominerais) presentes 
nas rochas podem atender à necessidade nutricional dos solos para as 
diferentes culturas. Mas, acima de tudo, tais resultados garantem que o Brasil 
dispõe de alternativas para diminuir a dependência na importação de insumos 
químicos, que são caros e concentrados em poucos países. A abundância de 
rochas no Brasil, em diferentes regiões, garante que a produção de alimentos, 
e mesmo de energia, pode ser obtida segundo padrões mais sustentáveis 
incluindo as perspectivas econômicas, mas principalmente, garantirá a 
soberania alimentar no Brasil, com a vantagem de produzir alimentos sadios 
e sem o uso de fertilizantes químicos. 
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