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Introdução 

A utilização de rochas como nutrientes agrícolas 
pode contribuir para reduzir o consumo de 
fertilizantes industriais, em grande parte importados. 
Dentre estas, o verdete de Cedro do Abaeté, MG, se 
destaca pelo teor de K2O que varia entre 6 e 14%, 
sua coloração verde se deve à existência de íons 

2Fe  na estrutura da glauconita, seu principal 

constituinte
1
. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar as modificações 
estruturais sofridas pela glauconita durante 
tratamento térmico. Para alcançar esse objetivo 
amostras de verdete de Cedro do Abaeté foram 
calcinadas a 800 e 900°C, por duas horas. Após a 
calcinação os materiais obtidos foram 
caracterizados por espectroscopia na região do 
infravermelho (IV), Raman e ressonância 
paramagnética eletrônica (EPR). O teor de potássio 
solúvel foi quantificado por meio de ensaios de 
extração em solução de ácido cítrico 1 mol/L.    

Resultados e Discussão 

A Tabela 1 mostra os resultados de quantificação de 
potássio solúvel realizados para o verdete de Cedro 
do Abaeté com e sem tratamento térmico.  
 
Tabela 1. % de K2O solúvel em ácido cítrico 1 mol/L 

Amostra % de K2O solúvel 
Verdete in natura 0,4 

Verdete calcinado a 800C 2,5 

Verdete calcinado a 900C 0,8 

 
No espectro de IV para a amostra do verdete in 
natura, observa-se bandas características da 
glauconita, relativas ao estiramento da ligação O-H, 
em 3614, 3557, 3533 e 3417 cm

-1
. No espectro 

obtido para a amostra calcinada a 800C, essas 
bandas não são mais observadas evidenciando um 
desordenamento da estrutura cristalina da 
glauconita. A estrutura desse silicato é caracterizada 
pela presença de bandas ao redor de 1013 cm

-1
 que 

são atribuídas aos modos de vibração de 
estiramento das ligações Si-O-Si no espectro de IV 
da amostra de verdete in natura. Quando a amostra 

é calcinada a 900C observa-se o deslocamento 
dessa banda para 1049 cm

-1
. Em materiais amorfos, 

com alto conteúdo de sílica, normalmente se 
observa o aparecimento de bandas referentes ao 

estiramento das ligações do grupamento SiO4 em 
aproximadamente 1100cm

-1
. Dessa forma, o 

deslocamento dessa banda  evidencia a formação 

da rede vítrea, na amostra calcinada a 900C. Sabe-
se que a fase amorfa, rica em sílica é de baixa 
solubilidade. Dessa forma os íons potássio ficam 
ainda mais retidos na estrutura do material 
diminuindo sua solubilidade

1
. Em 518 cm

-1 
observa-

se banda referente às ligações Si-O-Fe no espectro 
obtido para a amostra de verdete in natura. Nas 
amostras calcinadas, essa banda não é mais 
observada devido ao deslocamento do ferro da 
estrutura da glauconita evidenciando sua 
desestruturação

1
. Esses dados são corroborados 

pelos resultados obtidos pela técnica de 
espectroscopia Raman. Na amostra de verdete 

calcinada a 800C não foi encontrado nenhum 
espectro característico de fase vítrea. Sendo assim, 
pode-se relacionar o aumento na solubilidade do 
potássio nessa amostra com a desestabilização da 
estrutura cristalina da glauconita associada a não 
formação de fase vítrea. Acredita-se que seja 
formada uma fase meta estável, a meta glauconita. 
Os espectros de EPR para as amostras de verdete 

in natura e calcinadas a 800 e 900C corroboram os 
resultados anteriores. A glauconita possui em sua 
estrutura os íons Fe

2+
 e Fe

3+
. O espectro obtido para 

a amostra de verdete in natura apresenta sinais 
característicos para a glauconita em g = 4,2; 3 e 2. A 
linha de ressonância centrada em g = 4,2 é típica de 
absorção de íon Fe

3+
. Quando a amostra é 

calcinada a 800C nota-se um aumento na 
intensidade do sinal relativo aos íons Fe

3+ 
indicando 

a formação da fase meta glauconita. A partir de 

900C esse sinal não é mais observado indicando o 
colapso completo na estrutura da glauconita. Os 
resultados de espectroscopia Raman indicaram a 
presença de hematita nessa amostra. 

Conclusões 

A calcinação do material a 800°C aumenta a 
solubilidade dos íons potássio. Portanto, o verdete 
de Cedro do Abaeté apresenta potencial para ser 
utilizado como fertilizante alternativo, quando tratado 
termicamente. 
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