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1. Conceitos importantes

Depósito mineral é qualquer concentração 
natural de material na crosta terrestre, 
independentemente de ser viável ou não;

Jazida mineral: concentração anômala, e em 
volume específico, de material de ocorrência 
natural onde podem ser extraídos minerais de 
valor econômico com lucro (economicidade);

Mina: jazida em processo de explotação.

FATOR COMUM: RIGIDEZ LOCACIONAL



FOSFATO



2. Fontes de Fosfato: Reservas Mundiais

Reservas mundiais de rocha fosfática da 

ordem de 71 bilhões de ton (2020)



2. Fontes de Fosfato: Produção Mundial

Principais 
Players:
China
Marrocos 
EUA
Rússia
Arábia Saudita

Produação anual ~35 Mt P2O5 contido



2. Fosfatados: Reservas e Produção (Brasil)

Apesar do esforço nacional na descoberta de novos depósitos, houve nesse 
período apenas  reposição das reservas (P2O5): ~316 Mt (até 2016) para ~317 Mt
(2020), enquanto a produção patina entre 5-6 Mt/ano (2012-2022)
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Teor de 

alimentação 

(%P2O5)

Teor do produto

(%P2O5)

Recuperação de 

P2O5 (%)

Perda de P2O5

(%)

América do Norte –

Sudeste dos 

Estados Unidos

10,9 30,4 79,0 21

América do Norte –

Oeste dos Estados 

Unidos

22,2 31,2 71,3 28,7

América do Sul 9,6 33,8 58,6 41,4

Norte da África 26,0 32,2 69,8 30,2

Oeste da África 27,1 33,3 40,5 59,5

Oriente Médio 24,7 31,4 71,4 28,6

Evolução e composição das reservas mundiais, segundo principais países
detentores; ambientes geológicos/tipos de depósitos; porte e características
dos depósitos.

Fantel et al., 1988, IFDC, 2010

As maiores reservas mundiais são sedimentares (alto teor, entre 22% e 36% P2O5).

São encontradas no norte da África (Marrocos/Saara Ocidental, Argélia, Egito), China (75% das
reservas chinesas; Li et al. 2019), Oriente Médio, Estados Unidos da América e Peru.

Na grande maioria as operações são a céu aberto.

No Brasil o teor é baixo



Cerca de 85% da produção mundial de
fosfato - depósitos de natureza sedimentar;

FOSFORITOS EM BACIAS FANEROZOICAS

FOSFORITOS PRECAMBRIANOS

AS PRINCIPAIS FORMAS DE OCORRÊNCIA  DE DEPÓSITOS DE FOSFATO 

MAGMÁTICO
SEDIMENTAR

Exemplo dos 
depósitos do 
Marrocos – alto 
teor

Exemplo dos 
depósitos 
sedimentares da 
China



2. Fontes de Fosfato: Potencial Mineral do Brasil

Ambientes Geológicos favoráveis para pesquisa de Fosfato
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Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 

Grupos 
Araxá/Bambuí/Andrelândia 
da região de Pratápolis 
(MG) 

Estudos geofísicos no 
entorno Rocinha/Lagamar 

Suítes AMCG – Rio do 
Sangue (RO) 

Sedimentos 
Neoproterozoicos sudeste 
de Goiás 

Província Serra do Mar Complexos Sumé e Sertânia 
(PE e PB) 

Faixa Sergipana leste 
(BA/SE) 

Unidade Independência 
(CE) 

Áreas Arroio Marmeleiro (RS) 

Faixa Sergipana oeste (BA) Área Roraima - Gabros e 
anortositos AMCG e 
Alcalinas (RR)  

Bacia do Amazonas – Aba sul 
no estado do Amazonas 
(AM) – envolvendo Grupo 
Curuá e Permiano - 
Formação Nova Olinda 

Faixa Rio Preto (BA); Bambuí sul em Minas 
Gerais – Abaeté – Sete 
Lagoas (MG) 

Área Codó – envolvendo a 
Formação Codó -Cretáceo 
(MA) 

Neoproterozoico do 
Noroeste do Ceará - 
Coreaú (CE) 
 

Seções marinhas 
permianas da Bacia do 
Paraná 

Bacia do Jatobá – Formação 
Inajá (PE-AL-BA) 

Grupo Araxá (MG) Trend de alcalinas Mapari 
(AP) 

Paleoproterozoico em 
Serrote da Batateira (BA) 

Seções marinhas Paleo e 
Mesozóicas em Bacias no 
acervo de sondagem da 
ANP 

Neoproterozoico Minas 
Novas – Araçuaí – Unidade 
Ribeirão da Folha (MG) 

Alcalinas Sul da Bahia /Itiúba 
(BA) 

Grupo Bambuí - Serra da 
Saudade/Três Marias (MG) 

Borda Oeste do Grupo 
Bambuí (MG) 

Anomalias geofísicas NW 
Amazonas - Projeto 
Aerogeofísico Extremo 
Noroeste do Brasil (AM) 

Área Xambioá Sul (TO) – 
envolve as formações 
Xambioá, Pequizeiro e 
Couto Magalhães 

Bacia Alto Tapajós – sul do 
Amazonas (AM) - Fase 2 

Paracatu e Vazante (MG) 

Área Xambioá Norte (TO) – 
envolvendo formações 
Xambioá, Couto Magalhães 
e Pequizeiro 

Bacia Alto Tapajós – sul do 
Pará – (PA) Fase 3 

Área Pedra do Fogo – 
envolvendo a Formação 
Pedra do Fogo (MA) 

Anomalias geofísicas na 
região no entorno de 
Santana do Araguaia (PA) 

Reavaliação de anomalias 
geofísicas e corpos 
alcalino-carbonatíticos no 
Arco de Ponta Grossa (SP) 

Área Longá – envolvendo a 
Fm. Longá (MA) 

Borda Leste do Grupo 
Bambuí, Jaíbas – Francisco 
Sá (MG) 

Bacia do Parnaíba- Fm. 
Pimenteira (Norte do TO) 

Bacia – Parecis – Fm Ponta 
Grossa (MT) 

Ouricuri/ Borda sul da 
Bacia Araripe (PE) 

Seções marinhas Paleo e 
Mesozóicas em Bacias no 
acervo de sondagem da 
ANP 

Neoproterozoico/Grupo 
Cuiabá (MT) 



2. Fontes de Fosfato: Potencial Mineral do Brasil

SGB-CPRM 
>40 áreas pesquisadas

ANM (requerimentos)
2008: 458; 2020: 983 
Crescimento de  +114,6%
+46% autorização pesquisa
+73% concessão de lavra

Casos de sucesso: 
Rocinha-Lagamar/MG, 
Irecê/BA, Miriri/PB-PE, 
Lavras do Sul/RS, 
Arraias/TO, etc.

Ainda há muito para 
investigar...



2. Pesquisa de Fosfato: Projetos SGB-CPRM

(4) Bacia do Paraná/Fm Ponta Grossa (Devoniano): Sub-bacias Alto Garças e 
Apucarana e Sub-bacia Alto Garças: fosforita ~15 cm de espessura e 
expressiva continuidade lateral (P2O5 até 20 %)

SGB-CPRM: Projs em desenvolvimento
Fosfato de origem sedimentar: + alto teor e +baixo
custo explratório

(3) Bacia do Jatobá/Fm Inajá (Devoniano): 
Ocorrência de nível dm fosforita (P2O5 até 23,35 %)

(1) Nordeste do Pará: Fosfato aluminoso em crostas 
lateríticas/bauxíticas + caulim; Depósito de Sapucaia 
em Bonito-PA (100.000 t reservas, 8% P2O5)

(2) Bacia do Parnaíba/Fm Longá (Devoniano): 
Ocorrências de fosfato registradas nos grupos 
Canindé (Formações Longá e Pimenteira) e Balsas 
(Formação Pedra de Fogo);  Fm. Longá: folhelhos 
com teores de P2O5 até 26,5 %



POTÁSSIO



3. Fontes Potenciais de Potássio na Natureza

Rochas silicáticas ricas em feldspato e micas (K2O) com 
ampla abundância na natureza: Óxido de Potássio

Sais de potássio (KCl) de bacias sedimentares evaporíticas 
com ocorrência comparativamente mais restrita: Cloreto de 
Potássio



3. Fontes Potenciais de Potássio na Natureza

Rochas silicáticas ricas em feldspato e micas (K2O):

1. Necessidade de pesquisas intensivas para mapeamento de unidades de potencial 
agromineral (UIA´s), identificação das suas características para macro e micronutrientes e 
posterior testes agronômicos (agrominerais alternativos);

2. Confirmado seu potencial para uso agrícola o material este é certificado no MAPA 
(remineralizador e/ou condicionador de solo), constituindo um produto complementar ao 
fertilizante tradicional (não substitutivo);

3. O país ainda está em um estágio inicial nesses estudos e na capacidade de produzir estes 
insumos. Atualmente são produzidas apenas ~3 Mt de materiais certificados e a 
necessidade estimada é de 75 Mt, ou seja 25x mais.

4. Além disso, em função do seu baixo valor agregado, seu uso é realizado apenas 
regionalmente, com distâncias não superiores a 300 km entre pólo produtor e pólo
consumidor.



3. Fontes Potenciais de Potássio na Natureza

Sais de potássio de bacias sedimentares evaporíticas (KCl):

1. Extraído a partir de mineração de sais de potássio (como silvinita e carnalita), com 
teores que podem ultrapassar os 30% de KCl, constituindo insumos fundamentais para 
a indústria química dos fertilizantes (agrominerais tradicionais), produzidos em larga 
escala;

2. Forte dependência de importações (97%), constituindo grave risco a segurança 
alimentar do povo brasileiro. A única mina atualmente em operação está em fase de 
esgotamento (Taquari-Vassouras, SE), com expectativa de 8 anos de vida útil;

3. O principal consumidor deste insumo são os grandes produtores rurais, uma vez que 
seu custo/disponibilidade atual inviabilizam o acesso do pequeno e médio produtor ao 
fertilizante potássico importado.



3. Mina Taquari-Vassouras – Bacia de Sergipe-Alagoas

O polígono da área requerida junto a ANM constitui a área de 
influência da pesquisa mineral (que pode ter centenas de 
km2), entretanto, uma vez descoberta a jazida e definida sua 
viabilidade econômica, o empreendimento mineral 
(mina+planta) ocupa apenas uma pequena parcela (poucos 
km2), sujeito a toda legislação ambiental vigente.

Única mina de potássio em 
atividade no Brasil, com vida 

útil prevista para 8 anos



3. Mina Taquari-Vassouras – Bacia de Sergipe-Alagoas

Resultados preliminares (SGB/CPRM)
 Identificação do topo da sequência evaporítica

(dados sísmicos e poços: ANM/Petrobrás):
 As áreas em azul intenso indicam maior

potencial para sais de potássio

 Outros alvos também selecionados 
(exemplo: entorno de Siriri).

 Alvo 1 indicado como prioritário: maior presença 
da silvinita em alguns poços (SW de Carmópolis)



3. Potencial Mineral de K: Província Evaporítica Amazônia – TI e UC



3. Potencial Mineral de K: Província Evaporítica da Bacia do Amazonas

Volume Potencial
Sub-bacias

2,404 Bt / KCl

(SGB-CPRM)

Jazidas
Volume total

1,929 Bt / KCl 
30,44%



4. Considerações Finais: fontes tradicionais

• Face a ampla existência de ambientes geológicos favoráveis no 
país, o potencial mineral para fosfato e potássio, como fontes 
tradicionais para indústria do fertilizante, ainda é 
subexplorado;

• Apesar disso, já existem empreendimentos minerais 
sustentáveis aptos a entrar em operação que poderiam suprir, 
ao menos em parte, a demanda nacional destes insumos, 
reduzindo a dependência externa;



4. Considerações Finais: fontes alternativas

• A geodiversidade nacional também constitui importante fonte de 
remineralizadores/condicionadores de solos, utilizando descartes da 
mineração, usado de modo alternativo e complementar ao fertilizante 
tradicional;

• Estas novas fontes exigem a utilização de tecnologia específica, ainda 
em desenvolvimento (mapeamento, estudos químico-mineralógicos, 
testes agronômicos, etc.);

• Existem poucos materiais certificados no MAPA e o volume produzido 
hoje (3 Mt) não atende a demanda estimada do país (75 Mt)


