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Sac descritos mecanismos que possibilitam 0 aumento dn ~ficiencia de utilizac;ao de insumos
associ.ados a esses minerais, bem como sua utili nc;ao como condicionadores E
descontaminantes. Varios resultados de estudos realizados no Brasil com zeolita nacional sac
mostrados. Esses estudos tiveram infcio em 2002, com 0 projeto "Inovac;ao tecnologica nc
usa de minerais industriais na agricultura", financi~do pelo Fundo Setorial Mineral do Fundc
Nacional de Desenvolvimento Cientffico e Tecnologico

(FNDCT), aqministrado .pela Financiadora de Estudos e Proje!os (FINEP). do Ministerio da Ci~ncic
e Tecnologia. Os resultados do projeto proporcionaram diversas publica<;6es tecnicas e tecnico.

cientfficas, alem do deposito do pedido da patente "Composic;ao mineral zeolftica, processo~
de modificac;ao e utilizac;ao" (INPI n° 220401541026, em 24jjunhoj2005). Em seguida, en-
2004, foi elaborado 0 projeto "Zeolitaino aumento da eficiencia do usa do nitrogenio da ureia"
0 qual foi financiado pelo convenio Embrapa-Petrobras e gerou publicac;6es tecnicas e tecnico'
cientfficas e uma dissertac;ao de mestrado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Houve ainda um projeto com recursos financeiros da Fundac;ao de Amparo a Pesquisa d(
Estado do Rio de Janeiro, intitulado "Contribuic;6es para os efeitos ambientais provocados pel(
usa intensivo de fertilizantes". Atualmente estao em andamento os projetos "Bases tecnologica:
para a produC;ao de fertilizantes nitrogenados de major eficiencia agronomica a partir da adic;a(
de zeolitas", com financiamento da Rede Brasil de Tecnologia, e "Formulac;ao de fertilizante
soluveis com aluminossilicatos naturais", com financiamento do CNPq. Esta publicac;a'
sistematiza 0 trabalho do grupo de pesquisa multidisciplinar que vem atuando desde 2002 I
indica algumas diretrizes de pesquisa, que podem ser abordadas futuramente.
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