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Zeolitas, par serem porosas e possulrem alta capacidade de troca cationica, podem auxiliar no
controle da libera~ao de nutrientes nos sistemas agrfcolas. Esses minerais modificados liberam
nutrientes soluveis para as plantas melhorando a fertilidade dos solos e a reten~ao de aQua. Q"
material estudado foi proveniente da .por~ao W do estado do Maranhao e NE do estado do
Tocantins, na regiao de divisa entre os dois estados (na Bacia Sedimentar do Parnaiba) e trata-
se de um arenito portador de zeolitas, as quais constituf¥m 0 cimento de rocha. Graos de
quartzo e feldspatos e fragmentos de rocha saD os principais componentes da fra~ao dentrftica

~ (terrfgena). Esses componentes estao sempre impregl\tados par uma finlssima cuticula.avermelhada 
de oxido e/ou hidroxidos de Fe e revestidos par um filme de esmectita. A amostra: 

que continha 0 major tear de zeolita (38,5%) foi objeto ~os estudos posteriores. No: 
processamento determinou-se que 0 melhor concentrado, ou seja, 0 produto com major tear"de 

zeolita foi .obtido utilizando-se 0 processo de concentra~ao gravltica. A vantagem desta
etapa de concentra~ao reside no aumento da CTCT, que' passou -de 1,69 meq/g na amostraI 
total (Head Sample) para 2,55 meq/g no concentrado, representando um acrescimo nestas 

.
0 propriedade de 66%.

..: A zeolita na forma homoionica apresentou uma major eficiencia ria adsor~ao de nutrientes,
0' quando comparada ao concentrado t:eolftico nao modificado. Os ensaios de dessor~ao)~: 

evidenciaram a libera~ao mais lenta dos nutrientes incorporados a zeolita em meio aquoso. 03,~sistema 
de Produrao de mudas de citros em ambiente protegido foi 0 metoda usado noe '" .
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estudo, para avaliar os usos dos produtos minerais gerados, usando-os comosubstratos 

enriquecidos com nutrientes.
A adi<;ao do concentrado zeolftico funcionou como um sjstema de Iloel-~~a;) lel1ta I:ortrolada erenovavel 

de nutrientes para as plantas. Observou-se que OJ ?:I:<;;a'"\ d= ~ '2 9 Jo ~o.ncP'1t:-adozeolitico, 

enriquecido com NPK, aumentou significativamr 1t.F .pro..':'Lc'5e~ de ITlaterla -:ecadas 
folhas, caule, raizes e, tambem, a altura e diametro de r ,. F~teoa' !menta foi -Ie 30°/ em

re!a <;:a 0 a testemunha que nao rec~beu 0 p~odut? mineral. .'
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MTendo 
em vista a grande quantidade de resfduos que vem sendo gerada pela serragem e 1

polimento de rochas ornamentais no Espfrito Santol surgiu a necessidade de avaliar possfveis III
usos para os mesmosl transformando-os em subprodutos de outros processos produtivos. 2
Alguns trabalhos destacam a possibilidade de utiliza<;ao de po de rocha no enriquecime;nto r.c
mineral e na corre<;ao de acidez de solos. Poreml sua fina gr~nula<;ao pode influenciar 34
negativamente a condutividade hidraulical alem de deteriorar a qualidade da aQua percolada. 51
Com 0 objetivo de avaliar a influencia da adi<;ao de resfduos do beneficiamento de rochas
ornamentais na condutividade hidraulica de solos e na qualidade da agual foram realizadoS AI
testes em misturas de solo com resfduos visando sua aplica<;ao em ativiqades agricolas e a Ii>
avalia<;ao do seu poder de impacto ambjental. A condutividade hidraulica foi determinada el11 pc
laboratorial utilizando-se um permeametro de carga constante onde fora'm colocadas amostra5 pr
compostas par misturas de solo e residuos de marmore e de rocha silicatica (granitoide). A
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