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RESUMO 
 

O ataque com ácido sulfúrico a rochas fosfáticas produz tanto o ácido fosfórico, matéria-prima base na 

fabricação de fertilizantes, quanto um subproduto denominado de fosfogesso. Esse último constitui-se em sua 

maior parte de sulfato de cálcio diihidratado, entretanto pode apresentar níveis elevados de impurezas 

provenientes da rocha fosfática matriz, como radionuclídeos das séries naturais, além de metais pesados (por 

exemplo, Cd, Zn) e metalóides (por exemplo, As e Se). Embora seja utilizado para fins agrícolas e mais 

recentemente na construção civil, no Brasil sua taxa de geração estimada em seis milhões de toneladas anuais é 

muito superior à quantidade gasta nas alternativas existentes, sendo por isso, em sua maior parte, depositado em 

pilhas no próprio local de produção, ocasionando dessa forma, risco de contaminação do solo e meios hídricos 

da região e propiciando risco à saúde humana. Visando a necessidade de encontrar novas disposições para o 

fosfogesso e assim reduzir o impacto gerado por seus contaminantes, este trabalho tem como objetivo a análise 

de sensibilidade do parâmetro taxa de lixiviação na avaliação de risco ambiental da aplicação de fosfogesso em 

aterros sanitários através de modelagens matemática, na qual se avalia a concentração de metais pesados e 

radionuclídeos na camada de solo inferior à camada de argila do aterro. 

Palavras chave: Fosfogesso, contaminação, aterro sanitário, simulação. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O ácido fosfórico é obtido pelo ataque com ácido sulfúrico a rochas fosfáticas. Entretanto, 

além da obtenção do H3PO4, um subproduto, denominado de fosfogesso, também é 

produzido. Estima-se que a quantidade gerada de fosfogesso seja aproximadamente 5,6 

milhões de toneladas por ano no Brasil, com uma reserva estimada em 30 milhões de 

toneladas [1]. 

 

Apesar de ser composto principalmente por sulfato de cálcio di-hidratado, como demonstrado 

na tabela abaixo pela predominância de cálcio e enxofre [2], 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 [3] 

 

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

por ano) é reaproveitado. Por esse motivo, a maior parte do fosfogesso ainda é armazenada 

em pilhas em locais próximos a área de produção do ácido fosfórico demonstrada pela Figura 
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1. 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.  

 

 
Figura 1: Depósito de fosfogesso em Uberaba à esquerda e pilhas de fosfogesso à direita. 

 

O estudo em questão visa à utilização do fosfogesso como cobertura em aterros sanitários 

com o intuito de equilibrar a taxa de geração com a taxa de reaproveitamento, tendo em vista 

às limitações existentes em relação ao destino do fosfogesso. Os aterros sanitários, por sua 

vez, constituem uma forma 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 [5] 

 

Entretanto, a fim de confirmar a viabilidade da aplicação do fosfogesso como camada de 

cobertura para aterros sanitários, é necessário a realização da análise de segurança associada a 

essa utilização. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica [7], a análise de 

segurança de uma instalação envolvendo a aplicação de radionuclídeos, envolve a avaliação 

de todos os aspectos com implicação na segurança radiológica da instalação, prevendo os 

riscos ambientais e consequentemente à saúde da população. Para a aplicação de materiais 

contendo radionuclídeos em aterros sanitários, é necessário avaliar a concentração a que um 

grupo de pessoas seria exposto ao consumir água contaminada. Para isso, é preciso prever o 

comportamento ao longo do tempo dos contaminantes radioativos naturais e outros 

contaminantes, ao se infiltrarem pelo solo e no aquífero, em decorrência dessa prática. Neste 

artigo, o modelo computacional HYDRUS foi utilizado para simular a passagem dos 

contaminantes através da barreira de argila abaixo de um aterro sanitário, obtendo a evolução 

temporal da concentração dos radionuclídeos logo abaixo essa camada. Foi avaliada a 

sensibilidade do parâmetro taxa de lixiviação dos radionuclídeos envolvidos na análise.    

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Termo-Fonte 

 

O termo fonte para o projeto foi elaborado em planilhas do Excel e é responsável pelo cálculo 

das concentrações dos metais e radionuclídeos presentes no fosfogesso para a parte logo 

acima da camada de argila do aterro sanitário. A planilha é subdividida em um inventário, 

com os dados relativos ao projeto, a depleção do termo fonte, com as relações matemáticas e 

suas considerações acerca da atividade dos contaminantes, e os resultados, com as variações 

das concentrações com o tempo dos elementos químicos analisados. 
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2.1.1. Inventário 

 

O inventário foi construído com base na capacidade de aterragem do aterro sanitário de 

Uberlândia, a proporção de mistura ótima entre fosfogesso e lixo e a concentração de 

contaminantes medidos no fosfogesso. O primeiro foi estimado com base nos dados de 

volume de lixo e área fornecidos pelo EIA/RIMA [8] para o tempo de vida estimado. O 

segundo foi obtido experimentalmente [9], enquanto o terceiro através da análise química do 

fosfogesso fornecido pela unidade da Fosfértil de Uberaba-MG. Os dois últimos são descritos 

com mais detalhas na literatura [13]. Os dados finais do inventário são apresentados pela 

Tabela 1 abaixo.  

 

Tabela 1: Inventário da aplicação de fosfogesso como cobertura de aterros sanitários 

 

2.1.2. Depleção do termo-fonte 

 

A concentração de cada contaminante presente na solução oriunda da mistura de fosfogesso e 

lixo é estimada considerando que a taxa de liberação dos contaminantes é proporcional ao 

inventário remanescente no termo-fonte. Dessa forma a taxa de liberação do 

radionuclídeo/metal pode ser aproximada por [15]: 

 

                                                                    
       

      
                                                                    (1) 

 

onde,  I é a taxa de liberação do radionuclídeo i (1/dia), Ai(t) é a atividade do radionuclídeo 

liberada em t (Bq), Ari(t) descreve a atividade remanescente no Pond (Bq) e t é o tempo (dia). 

Considerando que a atividade remanescente no termo-fonte divide-se entre as fases sólida e 

aquosa e que a concentração na fase aquosa é dada pela isoterma de Freundlich aplicada ao 

caso linear, a taxa de liberação pode ser estimada por [10]: 

 

                                                             
   

               
                                                               (2) 

 

onde, lnf é a descarga específica através do aterro (m³/m².ano), KdAi é o coeficiente de 

distribuição do radionuclídeo entre as fases sólida e aquosa dentro do aterro (ml/g),  bA é a 

Radionuclídeo/metal Teor no fosfogesso(Bq/kg ou mg/kg Massa ou atividade no 

aterro (Bq/cm² ou 

mg/cm²) 

U238 40,0 67,5 

U234 40,0 67,5 

Th230 111,0 187,3 

Ra226 252,0 425,3 

   

Th232 111,0 187,3 

Ra228 226,0 381,4 

   

Ni 12,4 20,9 

Cd 0,1 0,2 

Pb 20 33,8 

As 3,4 5,7 

Hg 0,6 1,0 

Cr 38,2 64,5 
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 e s  a e apa e  e seca  “ u k”   o ma e  a   e   o  o a e  o  g m  ,  A é o conteúdo 

volumétrico de água no material do aterro (m³/m³) e H é a espessura da camada de lixo (m). 

 

A descarga específica (Inf) pode ser estimada através do seguinte esquema: 

 

                                                 Inf={

                 
              

                 
                                        (3) 

 

onde Ks é a condutividade hidráulica saturada (m/dia) e q é a descarga específica através do 

aterro. 

 

Portanto a taxa de liberação do radionuclídeo/metal irá diferenciar-se pela variação da 

constante de adsorção para cada contaminante em relação à mistura lixo/fosfogesso e solução 

resultante. As constantes restantes são inerentes ao processo e, dessa forma, iguais para todos 

os elementos. Dados relativos às constantes de adsorção dos elementos para a situação 

considerada são escassos na literatura, sendo essa a maior fonte de incerteza do projeto. 

Assim, serão utilizados os dados relativos ao solo arenoso dividido por mil, como estimativa 

mais conservadora, e ao solo argiloso, ambos retirados do RESRAD [11]. Constantes de 

adsorção para o arsênio e o chumbo não possuem valores no RESRAD e, portanto, serão 

utilizados os valores mínimos da compilação U.S.EPA [12]. Os valores obtidos estão na 

tabela abaixo. 

 

Tabela 2: Valores considerados para obtenção da taxa de liberação dos contaminantes 

no termo-fonte. 

Parâmetro   

lnf 0,086 m/dia  

Hd 4500 m  

Θ  0,3  

   1,5 g/cm³  

Contaminante 

KdAi (cm³/g) 
 i 

 

Solo arenoso/1000 Solo arenoso Solo arenoso 
Solo 

arenoso/1000 

U238 0,035 35 4E-07 5E-05 

U234 0,035 35 4E-07 5E-05 

Th230 3,2 3200 4E-09 4E-06 

Ra226 0,5 500 3E-08 2E-05 

     

Th232 3,2 3200 3E-08 4E-06 

Ra228 0,5 500 3E-08 2E-05 

     

Ni 0,4 400 3E-08 2E-05 

Cd 0,08 80 2E-07 5E-05 

Pb 0,27 270 5E-08 3E-05 

As 0,002 2 6E-06 6E-05 

Hg 0,16 160 8E-08 4E-05 

Cr 0,07 70 2E-07 5E-05 
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Após algumas resoluções matemáticas é possível obter a expressão final para a atividade do 

contaminante i que deixa o termo fonte em função do tempo (dia): 

 

                                                ( )       e
-               s                                                         (4) 

 

Sendo  i a constante de decaimento do radionuclídeo/metal i (1/dia), A0 a atividade inicial e o 

termo lnf/Ks considera a possibilidade de fluxo não saturado, porém não foi considerada essa 

possibilidade e o valor de lnf/Ks será um. A partir da equação 4 as concentrações dos 

radionúclideos/metais para dez mil anos foram alcançadas.  

 

2.2. Modelagem Numérica do Fluxo 

 

De posse das concentrações dos contaminantes da solução proveniente da mistura 

fosfogesso/lixo obtidas no termo-fonte foi elaborado um modelo de fluxo através do progama 

HYDRUS 2D. Foi considerada uma seção vertical retangular no sentido preferencial do fluxo 

subterrâneo composta por uma barreira de argila com um metro de espessura e um centímetro 

de largura. Detalhes da modelagem de fluxo podem ser obtidas em Cota et.al (2012) [13].  

 

A evolução da concentração dos contaminantes no topo da coluna é relacionada com os 

valores obtidos pelo termo-fonte enquanto no fim da coluna esses valores são dependentes do 

decaimento radioativo dos radionuclídeos e o fator de adsorção, segundo a isoterma linear de 

Freundlich, ocorrido na coluna de argila. Para o último, valores do coeficiente de adsorção 

(Kd) foram utilizados com base nos dados existentes no código RESRAD [11] considerando 

a argila com porosidade total de 42%. Novamente os valores para o arsênio e o chumbo 

foram extraídos da compilação da U.S.EPA [12]. A tabela abaixo apresenta os valores 

utilizados para simulação do transporte da solução na camada de argila. 

 

Tabela 3: Constantes utilizadas para a camada de argila na simulação do modelo de 

fluxo no aterro sanitário 
Densidade 

(bulk) argila 
1930 kg/m³ 

Elementos Kd (m³/kg) 

U 1600 

Th 5800 

Ra 9100 

Pb 550 

Ni 650 

Cd 560 

Hg 6300 

Cr 1500 

As 2500 

 

A Figura 2 apresenta a entrada de dados de condição de contorno para transporte no 

HYDRUS. Os valores de concentração dos contaminantes na condição de contorno foram 

obtidos da saída da simulação do termo-fonte. O tempo de simulação foi dividido em 

intervalos de 50 anos, num total de dez mil anos. Os valores obtidos para as concentrações a 

cada 50 anos foram inseridos na tabela existente na Figura 2. 
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Figura 2: Tela do HYDRUS 2D referente a inserção dos dados obtidos da simulação do 

termo-fonte. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1-Termo-Fonte 

 

A variação das concentrações dos elementos da série do U-238, do Th-232 e dos metais 

pesados, resultantes da solução oriunda da aplicação do fosfogesso no aterro sanitário, foram 

obtidas em tabela do Excel dividindo-se o tempo de simulação em intervalos de 50 anos. A 

partir das concentrações encontradas para um tempo total de 10mil anos construiu-se gráficos 

para os radionúclídeos e metais apresentados nas figuras 3, 4 e 5. Para cada uma delas é 

apresentado o resultado obtido para as duas considerações utilizadas devido à ausência de 

pesquisas referentes ao coeficiente de adsorção do fosfogesso para as espécies estudadas, ou 

seja, co s  e a  o os   ’s  a a e a e em uma es  ma  va ma s co se va o a com esses 

mesmos   ’s   v    os por mil.  

 

Figura 3: Evolução temporal na concentração no termo-fonte para a série do U-238: Kd 

areia (esquerda) e areia/1000 (direita) 
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Figura 4: Evolução temporal na concentração no termo-fonte para a série do Th-232: 

Kd areia (esquerda) e areia/1000 (direita) 

 

Figura 5: Evolução temporal na concentração no termo-fonte para os metais: Kd areia 

(esquerda) e areia/1000 (direita) 

 

Após análise dos gráficos provenientes do termo-fonte percebe-se que o esgotamento dos 

contaminantes ocorre anteriormente a mil anos para a maioria dos contaminantes quando o 

Kd considerado é o da areia. Esse esgotamento torna-se mais abrupto quando o coeficiente de 

adsorção considerado é menor, evidenciado pela maior inclinação das curvas de concentração 

nos gráficos em que foram utilizados o Kd da areia dividido por 1000. Esse efeito é 

indesejável à medida que há uma menor uniformidade na distribuição das concentrações dos 

radionuclídeos/metais ocorrendo uma maior concentração desses contaminantes nas primeiras 

décadas da utilização do fosfogesso. 

 

3.2.  Hydrus 

 

A partir dos dados do topo da camada de argila apresentados no termo-fonte uma simulação 

do fluxo da solução decorrente da mistura fosfogesso/lixo na camada de argila do aterro foi 

modelada com o programa Hydrus 2D. A variação das concentrações ao longo de dez mil 

anos para a cadeia do U-238 é representada pela Figura 6 a seguir. 
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Figura 6: Variação das concentrações na saída da camada de argila ao longo de 10 mil 

anos para a série do U-238: com Kd da areia (esquerda) e areia/1000 (direita). 

 

O pico das curvas nos mostra a concentração máxima obtida dos contaminantes logo após a 

camada de argila do aterro sanitário. Fazendo uma análise conservadora e considerando a 

possibilidade de contaminação da água subterrânea logo após a camada de argila e as 

concentrações dos radionuclídeos iguais as máximas concentrações encontradas na 

simulação, podemos perceber pela análise da tabela 4 que compara as concentrações com os 

limites de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde [17], que apenas as 

concentrações do Th-232 e do U-234 ficam ligeiramente acima dos limites estabelecidos. Se 

considerarmos uma situação mais realística os valores ficam bem abaixo dos limites como 

podemos comprovar pela análise dos resultados considerando o fosfogesso com o mesmo Kd 

da areia. 

 

Tabela 4: Valores máximos para as concentrações dos radionuclídeos da série do urânio 

238 logo após a camada de argila do aterro sanitário 

 

Radinuclídeo 

Concentração maxima (Bq/L) Limites de 

Potabilidade 

(Bq/L) Kd – solo arenoso 
Kd – solo 

arenoso/1000 

U-238 0,208 3,70         10 

U-234 0,208 3,69           1 

Th-230 0,00350 1,42           1 

Ra-226 0,0122 1,23           1 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A análise da viabilidade da segurança na aplicação do fosfogesso como material de cobertura 

para aterro sanitário baseou-se no uso do coeficiente de adsorção dos contaminantes 

provenientes da mistura fosfogesso/lixo em fosfogesso para a estimativa da taxa de liberação 

do termo-fonte. Apesar da inexistência na literatura dos valores de coeficientes de adsorção 

pa a o  os ogesso  as co   ções co s  e a as,  o am co s  e a os  a os  e   ’s ex s e  es 

pa a so os a e osos e em uma a á  se ma s co se va o a esses   ’s   v    os po  1      
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Através da análise mais conservadora, e considerando a possibilidade de contaminação da 

água subterrânea logo após a camada de argila e tomando as concentrações máximas dos 

radionuclídeos encontradas na simulação, as concentrações do Th-232, U-234 e Ra-226 

foram superiores aos limites de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Pelos 

resultados obtidos na condição menos conservadora, acredita-se que uma análise mais realista 

irá gerar resultados inferiores aos limites tomados como referência. Nesse sentido, o trabalho 

será encaminhado de forma a obter valores de Kds de liberação do fosfogesso mais realistas 

através de levantamento em laboratório de coeficientes de distribuição e através de análise 

probabilística a partir de dados de literatura.  
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