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Introdução 

Várias rochas são estudadas como fontes 

alternativas do nutriente potássio para a agricultura.
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No entanto, a maioria dos minerais que possuem o 

íon K
+
 na sua estrutura são insolúveis ou pouco 

solúveis no ambiente dos solos agrícolas. Uma 

forma de possibilitar a disponibilidade do íon K
+
 para 

as plantas é promover modificações na estrutura 

dos minerais por meio de tratamentos térmicos, 

aumentando a reatividade da rocha, quando 

aplicada ao solo.
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 Neste contexto, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a eficiência de liberação do K
+
 e 

Na
+
 em amostras calcinadas da rocha fonolito. Essa 

rocha é formada principalmente por feldspato 

potássico (KAlSi3O8), sendo que possui 6,1% (m/m) 

de K
+ 

e 5,3% (m/m) de Na
+
 em sua composição

 
.
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A rocha foi calcinada nas temperaturas de 400; 

900; 1000; 1200°C, por 4 h, e resfriada ao ar. As 

amostras foram cominuídas até granulometria 

inferior a 0,147 mm. Os íons K
+
 e Na

+
 foram 

extraídos com solução de ácido cítrico 0,01M, após 

4 h de agitação a 300 rpm. No extrato obtido foram 

analisados os teores de K
+
 e Na

+
. O ensaio de 

extração também foi realizado na rocha in natura. 

Resultados e Discussão 

A avaliação da liberação de potássio, Figura 1, 

revela que o aumento na temperatura de calcinação 

da rocha proporciona melhores condições para a 

extração do íon K
+
. 

 

Figura 1. Eficiência de liberação do íon K
+
 em 

função da temperatura de calcinação do fonolito. 

Na análise dos resultados de liberação do íon 

Na
+
, Figura 2, é observada uma redução da 

percentagem de liberação na amostra calcinada à 

1200°C. Este resultado é favorável para a aplicação 

desta rocha na agricultura, por evitar a formação de 

solos salino-sódicos. 

 
Figura 2. Eficiência de liberação dos íons Na

+
 em 

função da temperatura de calcinação do fonolito. 

Nas amostras calcinadas a 1000 e 1200°C foi 
observada a formação de fase vítrea, devido à fusão 
dos feldspatos potássicos e feldspatóides, fonte de 
metais alcalinos do fonolito. Os resultados de DRX e 
IV corroboram com essas informações. 

Conclusões 

O fonolito quando submetido ao tratamento 

térmico revela um aumento na eficiência de 

liberação do íon K
+
. Em 1200°C, o teor de potássio 

liberado foi de aproximadamente 2,1%, o que 

incentiva o estudo da rocha como fertilizante de 

liberação lenta deste nutriente. 
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