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RESUMO

O fosfogesso é um subproduto das indústrias de fertilizantes e é composto principalmente da
matriz de gesso (CaSO4.2H2O) que contém naturalmente altos teores de impurezas tais como
P2O5 e metais provenientes da rocha fosfática de origem. O fosfogesso brasileiro e suas
diversas aplicações têm sido pesquisados através de sua caracterização elementar e
radioquímica. Portanto, este trabalho tem como objetivo a determinação dos metais (As, Ba,
Co, Cr e Se) e terras raras (La, Ce, Sm, Eu, Tb, Yb e Lu) presentes em amostras de solução
lixiviada de fosfogesso de procedência nacional.

1. INTRODUÇÃO

Devido à exploração agrícola, torna se necessário a utilização de fertilizantes e
condicionadores no solo, para suprir as deficiências em substâncias vitais à sobrevivência das
plantas. Embora, os fertilizantes e condicionadores de solo forneçam nutrientes às plantações,
eles podem conter elementos como metais, radionuclídeos e elementos terras raras, sendo
alguns tóxicos e perigosos tanto ao ambiente como para cadeia alimentar. O aumento da
presença de contaminantes no solo pode, em parte, ser atribuído devido à aplicação de
fertilizantes [1].
A rocha fosfática é utilizada industrialmente na produção de ácido fosfórico e vários tipos de
fertilizantes fosfatados em todo o mundo [2]. Na indústria de fosfatos a rocha é tratada com o
processo de flotação para que o conteúdo de P seja concentrado, então, a rocha fosfática
concentrada é atacada com ácido sulfúrico para produzir o ácido fosfórico e é gerado como
subproduto o fosfogesso (FG) [3]. O ácido fosfórico produzido é utilizado como matéria
prima na fabricação de outros fertilizantes, como o superfosfato simples (SSP), superfosfato
triplo (TSP), fosfato monoamônio (MAP) e o di-amôniofosfato (DAP). Estes fertilizantes
suprem as deficiências e as necessidades de diferentes tipos de solos e plantas [4].
Portanto, o principal objetivo das indústrias de fosfatos é a produção de fertilizantes
fosfatados de alta solubilidade em água e com teores elevados em P2O5, para serem utilizados



2011 International Nuclear Atlantic Conference - INAC 2011
Belo Horizonte,MG, Brazil, October 24-28, 2011
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA NUCLEAR - ABEN
ISBN: 978-85-99141-04-5

INAC 2011, Belo Horizonte, MG, Brazil.

na recuperação de solos desgastados e na transformação de solos inférteis em solos
produtivos.
Parte do fosfogesso gerado vem sendo utilizado na agricultura como condicionador de solos.
Então, para garantir sua utilização segura é importante a determinação dos metais presentes
no mesmo.
Portanto, este trabalho tem como objetivo determinar as concentrações dos metais As, Ba,
Co, Cr e Se) e terras raras (La, Ce, Sm, Eu, Tb, Yb e Lu) presentes no FG e em solução
lixiviada de fosfogesso produzido pela indústria nacional de fertilizantes fosfatados.

2. METODOLOGIA

Análise por ativação neutrônica instrumental (INAA) é um método de análise multielementar
não destrutivo, onde se pode determinar até 40 elementos em uma mesma medida [5, 6, 7, 8].
Este método é baseado em uma reação nuclear resultante da interação de um nêutron com um
núcleo alvo, produzindo um núcleo radioativo, que irá decair de acordo com a meia vida do
radioisótopo formado. A irradiação pode ser feita com nêutrons térmicos e epitérmicos e a
radioatividade resultante é medida por meio da espectrometria gama, para cada radioisótopo
formado na irradiação.

Neste trabalho foram analisadas amostras de fosfogesso de três procedências diferentes,
sendo denominados como Fosfogesso A (FGA), Fosfogesso B (FGB) e Fosfogesso C (FGC).
Antes de serem irradiadas, as amostras foram pré-tratadas e secas em estufa a 60 oC.
Para o procedimento de lixiviação, utilizou-se 2,4 g de cada amostra de FG em um béquer,
adicionou-se 1L de água deionizada, agitou-se por 1 hora e então a amostra foi filtrada em
papel analítico faixa preta, em seguida o filtro foi levado para secagem em estufa por 24
horas a 40 oC. O resíduo  foi pesado para se calcular a fração solúvel da amostra inicial.
Da solução obtida foi pipetada uma alíquota de 0,5 mL em tira de papel, que foi seca em
lâmpada para depois ser acondicionada em invólucro plástico e papel alumínio para ser
irradiada.
O resíduo da filtração também foi irradiado partindo-se de uma massa de aproximadamente
120 mg, que depois de pesadas, também foram seladas em invólucros de plástico e papel
alumínio. Todas as análises foram feitas em duplicata, sendo que cada análise foi repetida
duas vezes.
As amostras foram levadas para serem irradiadas nas mesmas condições que um padrão, que
neste trabalho foi utilizado o IAEA SL1 – Salt Lake Sediment. O tempo de irradiação,
resfriamento e contagem foram definidos considerando-se os elementos analisados e o tipo de
matriz.
Todas as amostras foram irradiadas no reator IEA-R1 do IPEN durante um período de 16
horas sob um fluxo de nêutrons térmicos de 1012 n cm-2 s-1, e logo após a irradiação foram
abertas no Laboratório de Análise por Ativação Neutrônica – LAN do Centro do Reator de
Pesquisas - CRPQ.
Os resultados obtidos para a concentração dos elementos presentes na solução lixiviada e no
resíduo do fosfogesso estão apresentados nas tabelas 1 e 2 a seguir.
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Tabela 1. Concentração dos elementos presentes na solução lixiviada e no resíduo de
fosfogesso em mg kg-1

Tabela 2. Concentração dos elementos terras raras presentes na solução lixiviada e no
resíduo de fosfogesso em mg kg-1

Solução Lixiviada

As Ba Co Cr Se

FGA ND <81 <0,67 0,22±0,02 ND

FGB ND <81 ND 0,49±0,03 ND

FGC ND <81 <0,67 0,11±0,01 ND

Resíduo da extração

As Ba Co Cr Se

FGA <1,2 1376±408 1,2±0,3 40±8 2,2±0,9

FGB <1,2 1244±72 1,6±0,1 25±7 2,0±0,8

FGC <1,2 2516±239 2,0±0,4 48±13 2,0±0,6

Solução Lixiviada

La Ce Sm Eu Tb Yb Lu

FGA <0,9 <2,5 >0,05 >0,15 ND ND ND

FGB <0,9 <2,5 >0,05 ND ND ND ND

FGC <0,9 <2,5 >0,05 >0,15 ND ND ND

Resíduo da extração

La Ce Sm Eu Tb Yb Lu

FGA 1287±158 2579±756 137±43 36±9 6±1 5±2 0,23±0,04

FGB 823±237 1621±174 98±28 28±5 8±2 5,6±0,8 0,36±0,01

FGC 1485±282 3015±54 150±30 37±1 6±2 6±1 0,17±0,07
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A determinação da porcentagem de fosfogesso solúvel foi realizada pela diferença entre a
massa inicial da amostra e a massa retida no filtro e os valores da fração solúvel das amostras
de fosfogesso foram de 96, 88 e 90% para as amostras A, B e C, respectivamente.
Os resultados de concentração obtidos mostram que os valores encontrados na solução
lixiviada são muito menores que os obtidos no resíduo, tanto para os elementos quanto para
as terras raras, evidenciando que a lixiviação do fosfogesso não disponibiliza estes elementos
para o solo. Para

3. CONCLUSÃO

Por meio deste trabalho pode-se verificar que, embora o fosfogesso seja muito solúvel em
água, os elementos e as terras raras analisadas não se encontram na fração solúvel, mas são
encontrados no resíduo da extração, e que, portanto, os elementos estudados não se
encontram disponíveis. Portanto, a aplicação do fosfogesso não disponibilizaria estes
elementos para o solo.
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