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RESUMO 

 
O fosfogesso é um subproduto proveniente da produção do ácido fosfórico, e por conter radionuclídeos, 

metaloides e metais pesados provenientes da rocha fosfática, representa risco ao meio ambiente se depositado de 

forma imprópria. Por ser composto principalmente por sulfato de cálcio diihidratado, o fosfogesso pode ser 

utilizado em ambientes anaeróbicos, como os encontrados nos aterros sanitários, para acelerar processos 

microbiológicos de decomposição dos resíduos sólidos municipais e, portanto, aumentar a vida útil dessas 

instalações. Uma das opções de sua aplicação em estudo é a utilização de fosfogesso em substituição as 

coberturas de solo/argila nos aterros sanitários. Além de reduzir a demanda por solo e argila, essa aplicação seria 

uma alternativa a deposição do resíduo, uma vez que as alternativas existentes não são suficientes para os mais 

de cinco milhões de toneladas produzidos por ano no Brasil. De forma a garantir a segurança dessa aplicação, o 

impacto potencial no meio ambiente dos contaminantes presentes no fosfogesso deve ser avaliado. A taxa de 

lixiviação dos contaminantes está sendo estudada através da determinação do coeficiente de distribuição destes 

no fosfogesso. Ensaios em batelada foram realizados misturando diferentes proporções de fosfogesso e 

chorume. Este trabalho apresenta os resultados para a cadeia do urânio e do tório natural. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O ácido fosfórico é um composto químico que possui grande relevância nas mais diversas 

indústrias, como a de fertilizantes e a de alimentos. Sua produção industrial ocorre 

principalmente por via úmida, que consiste no ataque de rochas fosfáticas com ácido 

sulfúrico concentrado e água. Além do ácido fosfórico, são gerados resíduos, tais como o 

fosfogesso, de acordo com a reação [1]: 

 

Ca10(PO4)6F2 + 10H2SO4 + 20H2O → 10CaSO4.2H2O + 6H3PO4 + 2HF 

 

(Apatita + Ácido Sulfúrico + Água → Fosfogesso Di-hidratado + Ácido Fosfórico +Ácido 

Fluorídrico) 

 

Estima-se que a produção de concentrado de rocha fosfática produzida mundialmente no ano 

de 2008 foi de 167 milhões de toneladas, sendo China, Estados Unidos e Marrocos os 

maiores produtores. Nesse mesmo ano, liderado pelo estado de Minas Gerais, o Brasil foi 
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responsável por cerca de 4% da produção mundial, equivalente a 6,727 milhões de toneladas, 

ocupando a sexta colocação dentre os produtores mundiais de concentrado de rochas 

fosfáticas. O crescimento da produção brasileira foi de aproximadamente 4% ao ano no 

período de 1995 a 2008 [2]. 

 

Considerando a taxa de geração de fosfogesso igual a 4,7 toneladas por tonelada de P2O5, o 

aumento da produção do ácido fosfórico consequentemente leva a um aumento significante 

de seus subprodutos, sendo gerada uma quantidade aproximada de 5,6 milhões de toneladas 

desse resíduo por ano no Brasil, com uma reserva estimada em 30 milhões de toneladas [3]. 

 

Apesar de ser composto principalmente por sulfato de cálcio di-hidratado, o fosfogesso pode 

apresentar níveis elevados de impurezas provenientes da rocha fosfática matriz. Essas rochas 

transferem para o fosfogesso, durante a fabricação do ácido fosfórico, parte das impurezas 

insolúveis (ou solubilizadas no meio ácido), como os metais pesados (por exemplo, Cd e Zi) 

e metalóides (por exemplo, As e Se), os fluoretos e os radionuclídeos das séries naturais [4]. 

A concentração dos radionuclídeos existentes no fosfogesso é demonstrada na tabela 1 abaixo 

[5]: 

 

Tabela 1: Concentração dos radionuclídeos presentes no fosfogesso 
Radionuclídeo Concentração (Bq/Kg) 

238
U 80 ± 20 

232
Th 25,2 ± 13 

226
Ra 0,99 ± 26 

228
Ra 0,29 ± 29 

210
Pb 0,97 ± 29 

 

Atualmente apenas 15% de todo o fosfogesso gerado no mundo (150 milhões de toneladas 

por ano) é reaproveitado. No Brasil, esse dado é mais animador, com cerca de 50% do 

fosfogesso produzido sendo reciclado [6], mas ainda longe de ser o ideal. No intuito de 

descobrir novos métodos para a destinação desse subproduto diversos estudos são realizados, 

tais como sua utilização em materiais de construção, como insumo ou condicionador do solo 

na agricultura além de processos químicos para recuperação do enxofre existente [3]. 

Entretanto os métodos em sua maioria são inviáveis economicamente ou são insuficientes 

para a grande quantidade de resíduo produzida. 

 

Por esse motivo, a maior parte do fosfogesso ainda é armazenada em pilhas em locais 

próximos a área de produção do ácido fosfórico. Devido ao seu potencial de contaminação 

esse tipo de deposição torna-se bastante danosa ao meio ambiente, pois são suscetíveis às 

intempéries ambientais, permitindo que os elementos presentes no fosfogesso sejam 

lixiviados podendo inclusive alcançar águas subterrâneas. Essa prática também leva a um 

risco potencial de contaminação do ar e do solo.   

 

Dentro do contexto de deposição de rejeitos temos os aterros sanitários. Os aterros são a 

forma mais segura existente para a deposição final dos resíduos sólidos urbanos produzidos 

pela atividade humana, e são executados segundo critérios e normas de segurança ambiental, 

legislativa e técnicas atendendo os padrões de segurança preestabelecidos [7]. 

 

Aproveitando-se dos critérios de segurança exigidos para a construção e funcionamento dos 

aterros sanitários, o estudo em questão pretende utilizar o fosfogesso como material de 

cobertura para esses locais, com o intuito de equilibrar a taxa de geração com a taxa de 
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reaproveitamento, tendo em vista às limitações existentes em relação ao destino do 

fosfogesso. 

 

Além dos benefícios com a destinação adequada do rejeito, atenuando os impactos causados 

pela estocagem em pilha, a técnica é capaz de aumentar a vida útil dos aterros sanitários. 

Segundo estudos do Instituto Instituto de Pesquisas do Fosfato da Florida [8], devido à alta 

concentração de sulfatos de cálcio no fosfogesso sua utilização em ambientes anaeróbicos é 

capaz de acelerar os processos microbiológicos de decomposição dos resíduos sólidos 

urbanos e dessa forma reduzir o volume total por eles ocupado. 

 

Entretanto, como os componentes radioativos são passíveis de liberação por séculos após sua 

deposição, a preocupação é que a mobilidade desses elementos de meia vida longa possa 

aumentar conforme se modifique as condições do aterro e resulte em problemas ambientais e 

risco à saúde da população [9]. Como forma de contribuir para a demonstração da segurança 

da aplicação do fosfogesso como camada de cobertura para aterros sanitários, o presente 

trabalho tem como objetivo a determinação do coeficiente de distribuição do Urânio e Tório 

em fosfogesso através de ensaio em batelada. Também é incluída uma análise comparativa 

com valores de Kd de literatura usados na estimativa de termo fonte em análises de 

seguranças.  

 

O coeficiente de distribuição (Kd) é um parâmetro importante que descreve a reação 

reversível e em equilíbrio de adsorção e/ou precipitação, ou seja, a capacidade de um sólido 

em remover contaminantes presentes em solução. Neste caso, a determinação dessa variável 

possibilita estimar a capacidade de retardo físico-químico dos contaminantes presentes na 

mistura fosfogesso/lixo. O mecanismo citado pode ser influenciado por uma série de 

variáveis [10] e é definido matematicamente pela equação 1 abaixo: 

 

                                                                   d   
   

C
                                                                  (1) 

 

Sendo x/m a quantidade sorvida por massa de sorvente (mg/Kg), C a concentração do 

contaminante na solução em equilíbrio (mg/L) e Kd o coeficiente de distribuição (L/Kg). 

 

Os ensaios são necessários tendo em vista a inexistência desses valores para o fosfogesso, 

ainda mais para a situação considerada. De posse desses resultados será possível, utilizando 

simulação computacional, realizar a análise de segurança associada a essa técnica, prevendo o 

comportamento ao longo do tempo dos contaminantes, tanto os radioativos naturais presentes 

no fosfogesso, que podem ser liberados, quanto os químicos presentes no chorume, que 

podem ser retidos pelo fosfogesso. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Determinação do Teor de Umidade do Fosfogesso 

 

Devido à variabilidade do tamanho das partículas encontradas no fosfogesso utilizado, uma 

quantidade de massa aproximada do rejeito necessária para o ensaio em batelada foi 

previamente peneirada (0,59 mm de abertura). Com isso obteve-se mais homogeneidade da 

amostra, além de grãos finos que facilitam os processos físicos e químicos aos quais o 

fosfogesso será submetido. 
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Após o peneiramento, três amostras de 20 gramas de fosfogesso foram pesadas em balanças 

analíticas e juntamente com o fosfogesso restante foram levadas ao forno por cerca de 24h a 

uma temperatura de 110°C. Após esse período, a massa das três amostras foi novamente 

registrada e então o fosfogesso ficou exposto ao ar com o objetivo de entrar em equilíbrio 

com a umidade ambiente (adaptado de [11] e [12]). 

 

Com o equilíbrio atingido (após 24h de exposição ao ar), registrou-se a massa das amostras e 

a partir da equação 2 abaixo foi possível determinar o teor de umidade do fosfogesso: 

 

                                                                
 

  
                                                        (2) 

 

Sendo %U a umidade do fosfogesso em porcentagem, m a massa do fosfogesso seca ao ar e 

ms a massa do fosfogesso seca ao forno. 

 

Sabendo-se a umidade do fosfogesso, é possível determinar a massa de fosfogesso seca ao ar 

necessária de acordo com as proporções fosfogesso/solução que serão utilizadas no teste em 

batelada. 

 

2.2 Ensaio em Batelada 

 

A fim de se determinar o coeficiente de distribuição do fosfogesso para Urânio e Tório foi 

realizado um ensaio em batelada da mistura fosfogesso/chorume e fosfogesso/água. A 

escolha do método em batelada deve-se a simplicidade e reprodutibilidade alcançadas. O 

ensaio foi realizado de acordo com o padrão estabelecido pela U.S Environmental Protection 

Agency [11]. 

 

2.2.1 Mistura fosfogesso/chorume 

 

Inicialmente uma solução de dois litros de chorume coletado em Aterro Sanitário de Poços de 

Caldas, MG, foi enriquecida com metais pesados de acordo com a tabela 2. A necessidade da 

adição de novos contaminantes foi necessária devido à baixa concentração existente no 

chorume utilizado. Como referência para a determinação das concentrações finais do 

chorume foi utilizado os dados do chorume da cidade de Bauru – SP [13]: 

 

Tabela 2: Concentração dos metais pesados adicionados no chorume 

Metal pesado 
Concentração do metal 

(ppm) 
Sal utilizado 

Concentração do sal 

(mg/L) 

Cádmio 2 Cd(NO3)2.4H2O 5,55 

Cobre 8 CuSO4.5H2O 32,08 

Cromo 50 K2CrO4 188,61 

Manganês 35 MnCl2.4H2O 128,66 

Níquel 5 NiCl2.6H2O 20,60 

 

O pH da solução final foi corrigido para 5,50. Este valor foi escolhido para que se mantenha 

uma coerência entre o valor de pH do chorume puro, em torno de 8, e o valor necessário para 

obter-se o metal em sua forma aquosa, uma vez que a maioria dos metais precipitam em pH 

mais altos. 
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A partir da solução de chorume simulado foram separadas oito amostras de 200ml em 

recipientes plásticos. Em cada uma delas adicionou-se quantidades de fosfogesso 

previamente pesadas em balança analítica, de acordo com a massa necessária para as 

proporções utilizadas no ensaio como é demonstrado na tabela 3, obtida utilizando o teor de 

umidade do fosfogesso encontrado como será relatado no item 3.1: 

 

Tabela 3: Proporção entre fosfogesso seco ao ar e chorume utilizado no teste em 

batelada 
Razão do fosfogesso: solução 

(g/ml) 

Massa do fosfogesso seco ao 

ar (g) 
Volume de solução (ml) 

1:4 52,86 200 

1:10 21,14 200 

1:20 10,57 200 

1:40 5,29 200 

1:60 3,52 200 

1:100 2,11 200 

1:200 1,06 200 

1:500 0,42 200 

 

Logo após, os recipientes plásticos contendo a solução de fosfogesso/chorume foram 

colocados em agitação por 24h à 30rpm em um agitador tipo Wagner mostrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Agitador tipo Wagner 

 

Terminada a agitação, as amostras foram para um centrifugador durante 5 minutos à 2000rpm 

e então filtradas a vácuo utilizando papel de filtro faixa azul. O pH das soluções resultantes 

foi medido em um pHmetro de bancada e as amostras após serem acondicionadas 

devidamente em embalagens plásticas foram enviadas para análise química no laboratório de 

Poços de Caldas (LAPOC). Uma amostra de 200 ml de chorume enriquecido sem o 

fosfogesso também foi enviado para a análise para a prova em branco. 

 

2.2.2 Mistura fosfogesso/água 

 

Um ensaio de batelada com a mistura fosfogesso/água foi realizado de modo análogo ao 

ensaio feito com a mistura fosfogesso/chorume, inclusive com o ajuste do pH para 5,50, 

utilizando as proporções de 1:4, 1:60 e 1:500. Foram utilizadas apenas três proporções, pois o 

objetivo era obter um branco para ser comparado ao ensaio utilizando o chorume e não 
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estimar o Kd para o fosfogesso em água. O volume de água usado foi de 1500ml, como 

forma de obter melhores resultados de análise dos radionuclídeos. As massas de fosfogesso 

necessárias para o ensaio foram calculadas através do teor de umidade médio obtido 

conforme mencionado no item 3.1. A tabela 4 abaixo apresenta os valores utilizados. 

 

 

Tabela 4: Proporção entre fosfogesso seco ao ar e água usado no ensaio em batelada 
Razão do fosfogesso: 

solução(g/ml) 

Massa do fosfogesso seco 

ao ar (g) 
Volume de solução (ml) 

1:4 382,05 1500 

1:60 25,47 1500 

1:500 3,05 1500 

 

Após a agitação e a filtragem das amostras, o pH das soluções foi medido. As soluções foram 

acondicionadas em recipientes plásticos adequados e enviadas juntamente com as amostras 

das soluções fosfogesso/chorume para análise química no laboratório de Poços de Caldas 

(LAPOC).  

 

2.3 Determinação do Coeficiente de Distribuição 

 

Para a determinação dos valores de Kd, a concentração na fase líquida (C) na equação 1 foi 

obtida através da análise química realizada pelo laboratório de Poços de Caldas (LAPOC) 

para as amostras do ensaio em batelada. Por sua vez, a quantidade sorvida (x/m) é 

determinada pela seguinte equação: 

 

                                                                     
  -C

 
                                                               (3) 

 

Onde C0 é a concentração inicial (mg/L), C é a concentração final (mg/L) após contato com o 

sorvente, V é o volume (L) de solução e m é a massa (Kg) de sorvente. A concentração inicial 

(C0) utilizada é referente à concentração encontrada para os radionuclídeos na solução em 

branco, em que não houve adição do fosfogesso. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Ensaio em Batelada Fosfogesso/água 

 

O teor de umidade médio encontrado para o ensaio em batelada com fosfogesso/água foi de 

(1,88 ± 0,05)%. O resultado das análises do ensaio fosfogesso/água para o Urânio e Tório é 

descrito na tabela 5 abaixo: 

 

Tabela 5: Concentração de Urânio e Tório nas amostras do ensaio em batelada 

fosfogesso/água 

Proporção 
fosfogesso/água 

pH 
Concentração em equilíbrio (Bq/L) 

Urânio Tório 

1:4 3,57 0,05 0,1558 
1:60 4,85 0,05 0,152 

1:500 5,56 0,045 0,152 
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Percebe-se, pela tabela 5, que há uma constância dos valores de concentração dos elementos 

com a variação da proporção fosfogesso/água. Considerando a água pura deionizada utilizada 

no processo, a invariabilidade da concentração associada aos baixos valores encontrados 

indica que a dessorção desses elementos do fosfogesso em água é baixa, dentro dos 

parâmetros experimentais utilizados. 

 

 

3.3 Ensaio em Batelada Fosfogesso/chorume 

 

O teor de umidade médio encontrado para o fosfogesso no momento do ensaio em batelada 

com o chorume foi de (5,71 ± 0,08)%. O resultado das análises químicas é apresentado na 

tabela 6, referente às concentrações do Urânio e Tório nas amostras do filtrado do ensaio em 

batelada fosfogesso/chorume. Como observado no ensaio fosfogesso/água, houve tendência 

de diminuição do valor do pH final com o aumento do teor de fosfogesso adicionado. 

 

Tabela 6: Concentração de radionuclídeos nas amostras do ensaio em batelada 

fosfogesso/chorume 

Proporção 

fosfogesso/chorume 
pH das amostras 

Concentração em equilíbrio (Bq/L) 

Urânio Tório 

Amostra em branco 5,56 0,4032 0,403 

1:4 3,90 0,538 0,373 

1:10 4,94 0,09 0,2501 

1:20 6,04 0,07 0,1927 

1:40 6,15 0,07 0,172 

1:60 6,36 0,07 0,168 

1:100 6,32 0,09 0,164 

1:200 6,61 0,112 0,156 

1:500 6,97 0,202 0,156 

 

3.4 Determinação do Coeficiente de Distribuição  

 

Com o resultado das análises do ensaio em batelada fornecida pelo LAPOC foi possível a 

obtenção do coeficiente de distribuição do fosfogesso para o Urânio e o Tório, representados 

na tabela 7. Devido à variação do pH das amostras, não é possível determinar o valor de Kd 

para uma única isoterma. Entretanto, devido à grande variabilidade esperada em um ambiente 

tão heterogêneo como um aterro, esses valores podem fornecer indícios do comportamento da 

sorção em condições mais reais.  

 

O valor do coeficiente de distribuição do fosfogesso para o Urânio na proporção 1:4 foi um 

valor negativo, evidenciando a predominância do fenômeno de dessorção ao invés da 

adsorção e, portanto, não inserido na tabela. 

 

Percebe-se pela tabela 7 que os valores de Kd aumentam consideravelmente à medida que o 

pH da solução aumenta, demonstrando uma maior mobilidade dos contaminantes em 

condições de pH mais baixo. Com os dados obtidos, construiu-se a figura 1 comparando-se os 

valores de Kd do fosfogesso estimados com o Kd para o Urânio e Tório em areia, tendo como 
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referência os dados mais conservadores propostos para o uso em análise de segurança pelo 

método RESRAD [14], 35 e 3200 L/Kg, respectivamente. 

 

Tabela 7: Coeficiente de distribuição do fosfogesso para os radionuclídeos analisados 

Proporção de 

fosfogesso/chorume 
pH das amostras 

Kd (L/Kg) 

U Th 

1:4 3,90 - 0,30 

1:10 4,94 32,92 5,78 

1:20 6,04 90,07 20,65 

1:40 6,15 179,96 50,78 

1:60 6,36 270,45 79,48 

1:100 6,32 329,86 138,13 

1:200 6,61 490,57 298,74 

1:500 6,97 474,30 753,97 

 

 

 
Figura 2: Variação do coeficiente de distribuição do fosfogesso com o pH. À esquerda 

em relação ao Urânio e à direita ao Tório. 

 

Pela análise gráfica, percebe-se que, para o Urânio, o coeficiente de distribuição do 

fosfogesso se iguala ao da areia em pH aproximadamente 5, aumentando substancialmente 

até o pH de 6,97. Por outro lado, os valores de Kd do fosfogesso estimados para o Tório são 

inferiores ao Kd da areia do RESRAD para toda a faixa de pH avaliada. Apesar do seu 

aumento do valor de Kd com a elevação do pH, os valores estimados são, no mínimo, quatro 

vezes inferiores ao valor conservador do RESRAD.    

 

Estudos sobre a análise de segurança da aplicação do fosfogesso em aterros sanitários 

mostram que, utilizando o coeficiente de distribuição da areia como referência conservadora, 

os valores das concentrações dos radionuclídeos ficam abaixo dos limites de potabilidade 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde [5,15]. Tendo em vista que o pH do chorume se 

encontra na faixa de 6 a 8 [13], os dados encontrados indicam que os resultados de análise de 

segurança já realizados são bastante confiáveis para o Urânio e que, para o Tório, esses 

resultados devem ser revistos considerando um valor de Kd mais reduzido.  
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4. CONCLUSÃO 

 

Para embasar a análise da viabilidade de segurança da aplicação do fosfogesso como material 

de cobertura para aterro sanitário,  os coeficientes de distribuição para o Urânio e Tório em 

chorume foram determinados. Foram realizados ensaios em batelada na tentativa de definir 

esses valores já que não é possível encontrá-los na literatura para essa condição para o 

fosfogesso. Dentro das condições experimentais utilizadas, obtiveram-se valores de Kd para o 

Urânio entre 33 e 473 L/Kg e entre 0 e 753 L/Kg para o Tório, dependendo do valor de pH. 

 

Comparando-se com os valores de literatura de Kd usados em análise de segurança, os 

valores de Kd para o fosfogesso encontrados para o Urânio em pH superiores a 6 foram 

semelhantes ou superiores aos valores do RESRAD para solos arenosos, usados como 

referência conservadora em estudos de análise de segurança. Para o Tório, os resultados 

encontrados mostraram que o valor de Kd para a areia do RESRAD não é uma referência 

conservadora para descrever a sorção do Tório em fosfogesso, pois os valores medidos foram 

inferiores, independente do valor do pH. A análise de segurança deve ser refeita a fim de  

avaliar o impacto dos valores obtidos. 

 

Além disso, como alternativa à determinação do coeficiente de distribuição, duas abordagens 

podem ser desenvolvidas visando reduzir a incerteza na estimativa da taxa de liberação dos 

contaminantes: avaliação de outros mecanismos de lixiviação dos contaminantes presentes no 

fosfogesso e uma análise probabilística dos valores de Kd existentes, abordando diferentes 

mecanismos e condições físico-químicas 
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