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RESUMO 

 

A indústria de fertilizantes fosfatados é baseada no ácido fosfórico produzido 
a partir de rochas fosfáticas e gera um subproduto, o fosfogesso, cujas 
características químicas e físicas são semelhantes ao gesso natural (gipsita). Este 
material contém radionuclídeos das séries de decaimento do 238U e do 232Th, metais 
pesados e elementos terras raras oriundos da rocha fosfática matriz. No Brasil cerca 
de 6 milhões de toneladas de fosfogesso são produzidas anualmente e estocadas 
em pilhas. Portanto, a pesquisa visando o desenvolvimento de possíveis usos do 
fosfogesso torna-se cada vez mais importante, tanto do ponto de vista econômico 
como tecnológico e ambiental. Este material vem sendo utilizado há várias décadas 
como insumo agrícola no Brasil, principalmente como fonte de enxofre e cálcio e na 
redução do alumínio tóxico no ambiente radicular. Nesse contexto, esse trabalho 
teve objetivo de identificar as concentrações dos radionuclídeos, metais pesados e 
elementos terras raras nas pilhas de fosfogesso de Imbituba - SC, além de avaliar 
sua aplicação na agricultura e a absorção de radionuclídeos pelas plantas. Amostras 
de fosfogesso foram coletadas em dezessete pontos georeferenciados nas pilhas  
geradas pela indústria. Também foram coletadas amostras dos diferentes 
compartimentos ambientais (água, solos e plantas) no entorno das pilhas para 
avaliar o impacto ambiental das mesmas. As atividades de 226Ra e 228Ra foram 
superiores no fosfogesso quando comparados com o solo da área de referência. A 
concentração de atividade média do 226Ra foi 95 Bq kg-1, Esse valor está bem abaixo 
do limite recomendado pela Agência Ambiental Americana, para sua aplicação na 
agricultura. Os resultados de metais pesados no fosfogesso são menores que na 
área de referência e os estabelecidos pela CETESB, indicando que a presença de 
metais não é uma limitação do uso agrícola do fosfogesso. A normalização dos 
ETRs demostrou que as pilhas de fosfogesso foram geradas por rochas fosfáticas 
de diferentes origens. As concentrações de radionuclídeos nas águas subterrâneas 
estiveram abaixo das normas vigentes da Portaria No36 do Ministério da Saúde. A 
aplicação de doses crescentes de fosfogesso no solo não promoveu mudanças 
significativas nas concentrações de radionuclídeos. No estudo da disponibilidade de 
radionuclídeos realizado no experimento, os maiores teores de isótopos de Ra e de 
210Pb estiveram associados a fração residual. As alfaces cultivadas nos solos salinos 
tratados com fosfogesso não apresentaram aumento significativo nas concentrações 
de radionuclídeos e de metais pesados. Os resultados obtidos nas análises das 
espécies vegetais que crescem sobre o fosfogesso demonstraram que as plantas 
absorveram elevadas quantidades de radionuclídeos. O fator de transferência e 
índices de translocação calculados mostraram que algumas espécies estudadas 
apresentaram um bom potencial fitorremediador. 

 
 
 

Palavras-chave: radionuclídeos naturais, metais pesados, elementos terras raras, 
solos salinos, fitorremediação e fator de transferência. 
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ABSTRACT 

 

The industry of phosphate fertilizer is based on the phosphoric acid, produced 
from phosphate rock and generates a by-product, phosphogypsum, whose chemical 
and physical characteristics are similar to gypsum. This material contains 
radionuclides from 238U and 232Th decay chain, heavy metals and rare earth elements 
from phosphate rock matrix. In Brazil, nearly 6 million tons of phosphogypsum are 
produced annually and stockpilled. This material has been used for decades as an 
agricultural input in Brazil, mainly as a source of sulfur and calcium and the reduction 
of toxic aluminum in the root zone. In this context, this study aimed to identify the 
concentrations of radionuclides, heavy metals and rare earth elements in 
phosphogypsum stacks of Imbituba - SC, and evaluate its application in agriculture 
and absorption of radionuclides and heavy metals by plants. Samples of 
phosphogypsum were collected at seventeen points at two piles. Samples of diferent 
natural matrix were also collected from different environmental compartments (water, 
soil and plants) nearby of the phosphogypsum piles to assess their environmental 
impact. Also, it was carried out a greenhouse experiment with saline soils to evaluate 
improvements by the application of phosphogypsum. The activities of 226Ra and 
228Ra were higher in phosphogypsum when compared with soil from the reference 
area. The mean activity concentration of 226Ra was 95 Bq.kg-1. This value is much 
below the limit recommended by the U.S. Environmental Agency, for its application in 
agriculture. The results of heavy metals in phosphogypsum are lower than in the 
reference area and established by CETESB, indicating that the presence of metals is 
not a limitation to the agricultural use of phosphogypsum. Standardisation of REE 
showed that phosphogypsum from Imbituba stacks were generated by phosphate 
rocks of different origins. The radionuclide concentrations in groundwater were below 
the prevailing norms of regulation 36 from the Brazilian Ministry of Health. The 
application of increasing rates of phosphogypsum in the soil did not cause significant 
changes in the concentrations of radionuclides. In the study of the availability of 
radionuclides carried out the experiment, the highest concentrations of isotopes of 
Ra and 210Pb were associated with residual fraction. Lettuce grown in saline soils 
treated with phosphogypsum showed no significant increase in concentrations of 
radionuclides and heavy metals. The results of the spontaneous plant species 
analysis that grew on phosphogypsum showed that the plants absorbed large 
amounts of radionuclides. The transfer factor and translocation indices calculated to 
this spontaneous vegetables indicated that some species presented a good potential 
for phytoremediation. 

 
 

 
Keywords: natural radionuclides, heavy metals, rare earth elements, saline soils, 
phytoremediation and transfer fator. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
A poluição por radionuclídeos naturais, metais pesados e elementos terras 

raras é um importante problema ambiental que tem atraído considerável atenção 

pública durante as últimas décadas. Como consequência do desenvolvimento 

industrial, a presença destes elementos em concentrações elevadas tem causado 

sérios danos ao meio ambiente. O crescimento da demanda por alimentos e bens 

diversos tem contribuído para uma maior concentração de indústrias com os mais 

diferentes objetivos, aumentando por sua vez as atividades humanas, como a 

industrialização, obtenção e consumo de energia, agricultura e urbanização, 

colaborando para o desenvolvimento dos grandes centros urbanos. Paralelo a esse 

desenvolvimento são geradas quantidades crescentes de resíduos, que já não são 

apenas sobras alimentares, dejetos e resíduos de atividades agrícolas, mais sim um 

complexo de produtos orgânicos e inorgânicos.  

Em decorrência do processo de beneficiamento da rocha fosfática para 

produção de ácido fosfórico por via úmida tem-se a geração do resíduo fosfogesso, 

cujas características químicas e físicas são semelhantes ao gesso natural (sulfato de 

cálcio hidratado). A taxa de geração de fosfogesso é de aproximadamente 5 

toneladas para cada tonelada de ácido fosfórico produzido (MAZZILLI et al., 2000).  

Embora o fosfogesso seja basicamente o CaSO4, ele pode apresentar níveis 

elevados de impurezas provenientes da rocha fosfática matriz (FERNANDES et al., 

2003). 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 e semi-metais, fluoretos, elementos terras raras e radionuclídeos 

naturais (SANTOS, 2002). 
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O imenso volume de fosfogesso produzido anualmente pelas indústrias de 

produção de ácido fosfórico existentes no mundo vem merecendo a atenção de 

órgãos de proteção radiológica e das agências de proteção ambiental do Brasil e do 

exterior. Portanto, a pesquisa visando o desenvolvimento de possíveis usos do 

fosfogesso torna-se cada vez mais importante, tanto do ponto de vista econômico, 

como tecnológico e ambiental, uma vez que ele é um resíduo abundante, de baixo 

custo e cujo aproveitamento evitaria o comprometimento ambiental das áreas onde 

este produto é armazenado. Além disso, o seu reaproveitamento contribuiria para a 

preservação de reservas de gesso natural, garantindo assim, um dos princípios 

básicos do desenvolvimento sustentável, ou seja, a preservação de recursos 

naturais para as gerações futuras. 

No Brasil, o fosfogesso vem sendo utilizado há várias décadas, 

principalmente como insumo agrícola. Neste caso, o material é aplicado como fonte 

de cálcio e enxofre, como condicionador de subsuperfície e para correção de solos 

saturados com sódio, potássio ou alumínio (EMBRAPA, 2005). 

Vale ressaltar, que as avaliações meramente agronômicas podem deixar a 

desejar do ponto de vista ambiental. Tendo em vista a presença de radionuclídeos 

naturais, elementos terras raras e metais pesados no fosfogesso, sua utilização 

como condicionador do solo requer a realização de estudos adicionais que permitam 

a avaliação da mobilidade de materiais radioativos, metais pesados e elementos 

terras raras no solo, contaminação das águas de drenagem e sua absorção pelas 

plantas. 

A mobilidade pode ser entendida como sendo a distribuição dos elementos 

químicos no solo e sua capacidade para se deslocar neste ambiente, estando a 

mobilidade e a biodisponibilidade relacionadas com a forma geoquímica e a 

solubilidade dos elementos (SILVEIRA et al., 2003) e aos fatores que interferem na 

distribuição dos elementos químicos entre as fases sólida e líquida do solo 

(McBRIDE et al., 1994).  

A determinação do teor de radionuclídeos em solos pode ser realizada pelo 

conteúdo total do elemento no solo e pelas frações solúvel e trocável. O conteúdo 

total do elemento fornece o conhecimento da sua reserva no solo; a fração trocável 

ou disponível é uma medida mais direta da probabilidade de eventuais efeitos 

prejudiciais ao ambiente (BERTONCINI, 1999). 
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Para solos salinos, com argilas mais reativas e elevados percentuais de 

saturação por bases, os elevados valores de pH e a presença de sais limitam, 

muitas vezes, o desenvolvimento das plantas, estas características estão presentes 

em boa parte dos solos do país. 

Conseqüentemente, o estudo do processo de transferência de material 

radioativo e de metais pesados do solo para as plantas é o passo inicial para propor 

e avaliar medidas de proteção radiológica ambiental, principalmente, devido à 

complexidade física, química e biológica de diferentes cenários.  

Uma promissora alternativa para a fitoextração de contaminantes, é a 

utilização de plantas que crescem de forma espontaneamente em solos 

contaminados, tais como os de áreas sobre influência da mineração. O estudo e 

seleção de espécies nativas (ou seja, espécies de plantas com grande amplitude, 

que podem crescer tanto em solos não-contaminados, como em solos 

contaminados), que apresentam tolerância elevada ao contaminante, moderada 

biomassa vegetal, e elevada capacidade para acumular contaminantes, é a mais 

interessante abordagem na busca de novas espécies de plantas com potencial 

fitoextrator. Além disso, no ciclo biológico, na rusticidade e na facilidade de 

estabelecimento em áreas desprovidas de vegetação são características que podem 

contribuir para o sucesso da estabilização de plantas em áreas com solos poluídos. 

 
 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 
 
Este estudo tem como objetivo geral vários aspectos: avaliar as 

concentrações e a mobilidade de radionuclídeos naturais, elementos terras raras e 

metais pesados no fosfogesso de Imbituba – SC e nos compartimentos ambientais 

locais, caracterizando as pilhas de estocagem do fosfogesso; avaliar o potencial do 

resíduo na recuperação de solos salinos em processo de desertificação e se a 

aplicação do resíduo interfere na absorção de radionuclídeos e metais pesados nas 

alfaces cultivadas nestes solos e finalmente avaliar as espécies vegetais que 

crescem sobre as pilhas de fosfogesso quanto ao seu potencial de fitorremediação. 
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1.1.1 Objetivos específicos 

 
 

 Caracterizar o fosfogesso produzido em Imbituba, Santa Catarina, 

quanto aos teores de radionuclídeos naturais, elementos terras raras e metais 

pesados. 

 Avaliar o impacto das pilhas de estocagem de fosfogesso nos 

compartimentos ambientais locais (água e solos). 

 Analisar, sob o ponto de vista radiológico, a recuperação de solos 

salinos e em estado de desertificação dos estados do Rio de Janeiro e de 

Pernambuco, através da aplicação do fosfogesso; estudando o comportamento dos 

radionuclídeos naturais contidos no fosfogesso, a transferência destes para as 

alfaces cultivadas. 

 Avaliar a vegetação que cresce de forma espontânea sobre a pilha de 

fosfogesso, quanto ao seu potencial de remediação. Avaliar a absorção de 

radionuclídeos e metais pesados pelas raízes, caules e folhas. 

 
 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 
 
O fosfogesso (FG), que é um material bastante semelhante ao gesso natural 

(gipsita), é um subproduto da fabricação de fertilizantes fosfatados, utilizado na 

agricultura, na indústria de celulose e papel e na construção civil. Este material 

apresenta em sua composição radionuclídeos naturais, elementos terras raras e 

metais pesados, como impurezas. Pesquisas sobre o conteúdo de radionuclídeos 

em amostras de FG e fertilizantes vêm sendo conduzidas nos principais países 

produtores (MAZZILLI et al., 2000; AZOUAZI et al., 2001; HULL e BURNETT, 1996; 

SANTOS, 2002). No Brasil, foram estudados os teores de radionuclídeos e 

elementos químicos nas pilhas de fosfogesso de Cubatão e a influência do material 

sobre as concentrações destes elementos no ambiente das áreas de estocagem. A 

avaliação do impacto radiológico ambiental revelou que as pilhas de fosfogesso de 

Cubatão exercem influência na concentração de 226Ra e 210Pb nas águas 

subterrâneas   (MAZZILLI et al., 2000, 2002; SANTOS, 2001). 
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Com relação ao fosfogesso de Santa Catarina ainda não há levantamento 

radiométrico e estudos sobre o comportamento desse material no ambiente, quando 

este é aplicado em solos agricultáveis ou em solos salinos sódicos no Brasil, assim 

como sobre os fatores de transferência de radionuclídeos para os vegetais 

cultivados e para os seres humanos. O FG de Imbituba está sendo comercializado 

para aplicação na agricultura, como condicionador na cultura da soja e da maçã, e 

para a indústria de cimento, papel e celulose. 
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2 BASE TEÓRICA 

 
 

2.1 POLUIÇÃO AMBIENTAL 

 
 

 Toda atividade do homem tem como conseqüência a produção de resíduos 

com potencial para alterar o meio que o cerca. O desenvolvimento dos grandes 

centros urbanos e a industrialização tem conduzido a um aumento desordenado na 

geração de resíduos e a conseqüente poluição ambiental. As quantidades geradas 

são enormes, o que vem acelerando o ritmo de degradação dos recursos naturais. 

Todavia, Beaulieu (1998) descreve que o mundo industrializado só começou a 

se conscientizar dos problemas causados pelas áreas poluídas no final da década 

de 70, após a ocorrência de casos de contaminação em alguns países. 

Existem diferentes fontes potenciais de contaminação, devido às diferentes 

atividades humanas que geram substâncias, resíduos e efluentes com potencial de 

contaminar os compartimentos ambientais, destancando-se o solo, a água e o ar. 

O CONAMA, no uso das atribuições e competências que lhe foram conferidas 

também desenvolveu critérios e valores orientados de qualidade do solo quanto à 

presença de substâncias químicas em 2009 (Tabela 1). 
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Tabela 1. Lista de valores orientadores para solos e para 
águas subterrâneas (adaptado de Brasil, 2009). 

Elementos Solo (mg kg
-1 

em peso seco) Água 
Subterrânea 

(µg L
-1

) 

Prevenção Investigação  

Agrícola Residencial Industrial Investigação 

Alumínio - - - - 3.500** 

Antimônio 2 5 10 25 5* 

Arsênio 15 35 55 150 10 * 

Bário 150 300 500 750 700* 

Boro - - - - 500 

Cádmio 1,3 3 8 20 5* 

Chumbo 72 180 300 900 10* 

Cobalto 25 35 65 90 70 

Cobre 60 200 400 600 2.000* 

Cromo 75 150 300 400 50* 

Ferro - - - - 2.450** 

Manganês - - - - 400** 

Mercúrio 0,5 12 36 70 1* 

Molibdênio 30 50 100 120 70 

Níquel 30 70 100 130 20 

Vanádio - - - - 1000 

Zinco 300 450 1.000 2.000 1.050** 

* Padrões de potabilidade de substâncias químicas que representam risco à saúde definidos 
na Portaria no518/2004 do Ministério da Saúde. 
** Valores calculados com base em risco à saúde humana, de acordo com o escopo desta 
Resolução. Diferem dos padrões de aceitação para consumo humano definidos na Portaria 
no 518/2004 do Ministério da Saúde (Tabela 5) e dos valores máximos permitidos para 
consumo humano definidos no Anexo I da Resolução CONAMA no 396/2008. 

 
 

2.1.1 Poluição da água 

 
 

As atividades industriais, mineradoras e agrícolas são as principais emissoras 

de poluentes tóxicos nas águas. Dentre as substâncias descartadas estão os 

compostos orgânicos, minerais, radioisótopos, derivados do petróleo, mercúrio, 

chumbo, fertilizantes, pesticidas e herbicidas. 



25 

 

 

Outra fonte importante de poluição é o despejo de esgoto, sendo lançados 

diariamente em rios, lagos e áreas de mananciais. 

A água representa um dos bens a proteger mais sensíveis e, ao mesmo 

tempo, é muito importante como meio de propagação de plumas de contaminantes, 

que podem afetar outros bens a proteger, principalmente a saúde humana. 

 
 

2.1.2 Poluição do solo 

 

 

O solo é um recurso natural básico, constituindo um componente fundamental 

dos ecossistemas e dos ciclos naturais, podendo funcionar como um reservatório de 

água, um suporte para plantas no sistema agrícola, além de ser o espaço para as 

atividades humanas e ainda é utilizado para descarte de resíduos produzidos. 

O solo foi considerado por muito tempo um receptor ilimitado de substâncias 

nocivas descartáveis, como o lixo doméstico e resíduos industriais, com base no 

poder tampão e potencial de autodepuração. Porém essa capacidade, como ficou 

comprovado posteriormente, foi superestimada e, somente a partir da década de 70, 

direcionada maior atenção a sua proteção.  

Portanto, o conceito de proteção dos solos foi o último a ser abordado nas 

políticas ambientais dos países industrializados, bem após os problemas ambientais 

decorrentes da poluição das águas e da atmosfera terem sido tematizados e 

tratados. 

A degradação do solo pode ocorrer através de: 

- desertificação; 

- utilização de tecnologias adequadas; 

- falta de práticas de conservação do solo; 

- destruição da cobertura vegetal. 

A contaminação do solo ocorre principalmente por resíduos sólidos e líquidos, 

águas contaminadas, efluentes sólidos e líquidos, efluentes provenientes de 

atividades agrícolas. 
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2.2 RADIONUCLÍDEOS NATURAIS 

 

 

2.2.1 Conceito de radioatividade 

 

 

Existem átomos com mesmo número de massa (A) e com diferentes números 

de prótons (Z) e de nêutrons (n), isto é, razão entre número de prótons (Z) e 

nêutrons (n), diferentes. 

Por exemplo, 28Si e o 28 Al, esses elementos tem o mesmo número de massa 

(A=28), porém o silício contém em seu núcleo 14 nêutrons e 14 prótons (Z/n = 

14/14), enquanto que o alumínio, contém em sue núcleo 15 nêutrons e 13 prótons 

(Z/n = 13/15). 

Para cada número de massa existe somente uma razão Z/n para a qual o 

núcleo é estável, ou seja, não radioativo. Todos os outros átomos com mesmo 

número de massa, porém com razão Z/n diferente são instáveis, ou seja, radioativos, 

e buscam a estabilidade emitindo radiação e transformando-se em outro átomo. 

No exemplo acima citado o 28Si, é o átomo estável, enquanto que o 28Al é 

radioativo e busca a estabilidade emitindo radiação e transformando-se em outro 

átomo. 

Tudo que existe na natureza tende a permanecer num estado estável. Os 

átomos instáveis passam por um processo que os tornam mais estáveis. Este 

processo envolve a emissão do excesso de energia do núcleo e é denominado 

radioatividade ou decaimento radioativo. Portanto, a radioatividade é a alteração 

espontânea de um tipo de átomo em outro com a emissão de radiação para atingir a 

estabilidade. 

A energia liberada pelos átomos instáveis, radioativos, é denominada 

radiação ionizante. 

Existem três tipos principais de radiação ionizante emitida pelos átomos 

radioativos: 

 Alfa – α 

 Beta – β 

 Gama – γ 
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2.2.2 Conceito de atividade 

 

 

Atividade é a grandeza utilizada para expressar a quantidade de um material 

radioativo e representa o número de átomos que se desintegram, por unidade de 

tempo. A unidade empregada é o becquerel (Bq). Uma taxa de 1 desintegração por 

segundo, 1dps, é definida como sendo igual a 1 Bq.  

Antigamente era utilizada uma unidade de atividade chamada de Curie (Ci), 

que equivale a 37 bilhões de dps ou 3,7 x 1010 Bq. 

 

2.2.3 Fontes naturais e artificiais de radiação 

 
 
Os seres humanos e seu ambiente têm sido expostos à radiação proveniente 

de fontes naturais e artificiais. Essas radiações não são diferentes entre si, seja na 

sua forma, ou nos seus efeitos. 

A radiação é inevitável e tem sido recebida pelo homem e seu ambiente, ao 

longo de toda a sua existência. Essa radiação provém do cosmo (radiação cósmica), 

do solo, da água e do ar (origem terrestre). Nas tabelas 2 e 3 são apresentados 

alguns radionuclídeos de origem cósmica e terrestre. Além disso, existem também 

algumas fontes de radiação internas ao corpo humano. 

 

Tabela 2. Radionuclídeos provenientes do cosmo. 

Nuclídeo Símbolo Meia-vida Fonte Atividade 

Natural 

Carbono-14 14C 5730 anos Interações entre raios 
cósmicos, 14N (n,p) 14C 

0,22 Bq/g 

Trítio 3H 12,3 anos Interações dos raios 
cósmicos com N e O; 
fragmentação dos raios 
cósmicos, 6Li (n,α)3H 

1,2x10-3 Bq/g 

Berílio-7 7Be 53,28 dias Interações dos raios 
cósmicos com N e O 

0,01 Bq/g 

Fonte: IPEN, 2002. 
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Tabela 3. Radionuclídeos naturais de origem terrestre. 

Nuclídeo  Símbolo Meia-vida Atividade Natural 

Urânio-235 235U 7,04x108 anos 48.000 Bq/ tonelada de rocha 

Urânio-238 238U 4,47x109 anos 2.300 Bq/ tonelada de rocha 

Tório-232 232Th 1,41x1010anos 6.500 a 80.000 Bq/ tonelada de 

rocha 

Rádio-226 226Ra 1,60x103 anos 16 Bq/ kg em pedras calcárias e 
18 Bq/ kg em rochas ígneas  

Radônio-222 222Rn 3,82 dias Gás nobre cuja concentração 
média anual no ar varia, 
dependendo do local: 0,6-28 
Bq/m3 

Potássio-40 40K 1,28x109 anos 0,037-1,1 Bq/ g de solo 

Fonte: IPEN, 2002. 

 

Atualmente sabe-se que aproximadamente metade da radiação a qual o 

homem está exposto provém da radiação cósmica. Há certos lugares que recebem 

mais radiação cósmica do que outros, como é o caso das regiões polares. Verifica-

se também que a intensidade dessa radiação aumenta com o aumento da altitude. 

As fontes terrestres (solo, água) de radiação são responsáveis por outra parte 

da radiação natural a qual o homem está exposto. A radiação causada pelas fontes 

terrestres provém dos materiais radioativos que se encontram distribuídos no solo e 

nas rochas. Os níveis de radiação terrestre diferem de lugar para lugar, já que as 

concentrações destes materiais na crosta terrestre podem variar.  

A radiação natural contribui com aproximadamente 81% da dose anual 

recebida pela população e os 19% restantes advêm das fontes artificiais de 

radiação. Na Figura 1, observa-se que a maior parte (55%) da dose anual por fontes 

naturais de radiação é proveniente do radônio que é gerado continuamente, 

principalmente, nos materiais de construção (IPEN, 2002). 
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Figura 1. Fontes de radiação (IPEN, 2002). 

 

 

2.2.4 Urânio 

 

 

O urânio está localizado no grupo 3B, na série dos actinídeos da Tabela 

Periódica, possuindo número atômico 92. Os números de oxidação mais conhecidos 

desse elemento variam de +2 a +6. 

O urânio é um elemento químico instável, sendo que os seus três isótopos 

naturais ocorrem na natureza nas formas: 234U, 235U e 238U com abundância natural 

0,0054%, 0,71% e 99,28%, respectivamente (COWART; OSMOND, 1974). O urânio 

está presente em todos os tipos de rocha e solo. Alguns tipos de rochas contêm 

concentrações de urânio na faixa de 0,5 a 4,7 mg kg-1.  

Os dois principais estados de oxidação do urânio estável em ambientes 

geológicos são U4+ e U6+. O U4+ é essencialmente insolúvel. Geralmente o transporte 

do urânio ocorre em águas superficiais oxidantes e em águas subterrâneas como o 

íon uranila (UO2
2+), complexos carbonatos de uranila ou fosfatos de uranila. A 

presença de fosfato de uranila prevalece em fertilizantes fosfatados. Além disso, 

este radionuclídeo está presente nos alimentos e tecidos humanos. A ingestão de 

urânio anual na dieta é de aproximadamente 13Bq. A ingestão de 13 Bq de urânio 

resultará na liberação de energia de 11000 MeV de radiações ionizantes ao longo de 

50 anos. 

Para o radionuclídeo U, a CETESB não estabeleceu valores orientadores. Na 

legislação holandesa a concentração máxima permitida para solos é de 28,3 mg kg-1 

(PLASSCHE et al., 1999). 
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O U tem sido determinado em solos brasileiros, em áreas onde há ocorrência 

de jazidas e em alguns escassos estudos sobre o impacto dos fertilizantes 

fosfatados em solos agrícolas, mas os resultados apresentados são geralmente 

expressos em atividade, ou seja, Becquerel por quilograma (PÉREZ et al., 1998; 

SOUZA e FERREIRA, 2005; BECEGATO, FERREIRA e MACHADO, 2008). 

 
 

2.2.5 226Ra e 210Pb 

 

 

O rádio é outro importante radionuclídeo que contribui para a exposição dos 

seres humanos à radiação natural. A ingestão é a principal via de transmissão de 

rádio para o corpo humano. Entre os isótopos de rádio, o 226Ra tem meia-vida longa 

(1622 anos) e é um radionuclídeo emissor de partículas alfa, portanto possui alta 

toxicidade. Concentrações deste radionuclídeo são comumente encontradas em 

todas as rochas e solos. A média da concentração de rádio em calcário e rocha 

ígnea são respectivamente 0,42 PCI/g e 1,3 PCI/g (IPEN, 2002). 

Um dos problemas associados a este radionuclídeo está no fato de ele 

possuir características químicas similares ao cálcio, podendo ser assimilado pelos 

ossos. De acordo com o UNSCEAR (1977), 70% a 90% do rádio que é assimilado 

pelo organismo se concentrada nos ossos. O 222Rn é originado pelo decaimento alfa 

do 226Ra. Apesar de possuir tempo de meia vida relativamente curto (3,8 dias), o 

222Rn é um radioelemento muito importante, pois se trata de um gás inerte que pode 

ser inalado e absorvido diretamente dentro dos pulmões, e eventualmente decai 

formando dois produtos de decaimento com meias-vidas mais longas, o 210Pb e o 

210Po. O 210Po tem meia vida de 138,38 dias decaindo por emissão de partículas alfa 

com energia de 5,31 MeV para o 206Pb estável. O seu precursor é o 210Pb com meia 

vida de 22,3 anos que decai por emissão de partículas beta e raios gama de baixa 

energia. Ambos são considerados importantes do ponto de vista radiológico devido a 

sua alta toxicidez (EISENBUD, 1987). 
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2.2.6 Tório 

 

 

Assim como o urânio e o rádio, o tório é encontrado em todos os tipos de 

rochas e solos. Concentrações de tório em rochas comuns variam em torno de 1,6 e 

20 mg kg-1. As concentrações de tório em rochas e nos solos geralmente são 

superiores as de urânio. Uma vez que a atividade específica de tório é ligeiramente 

menor que a atividade específica do urânio, as exposições a radiações ionizantes a 

partir de ambos radionuclídeos são aproximadamente iguais. 

O tório é um elemento radioativo, geralmente tetravalente quando forma 

compostos. Na maioria das vezes ocorre nos minerais em fosfatos, óxidos e silicatos 

contendo U, Y, Zr e lantanídeos. A abundância de Th é de 8 mg kg-1 na crosta 

terrestre (FORTESCUE, 1992). 

Os compostos de tório são essencialmente insolúveis. Por isso, sua 

concentração no material biológico é quase insignificante, apesar de pequenas 

quantidades de tório serem evidentes em alguns legumes. O tório também não é 

móvel no meio ambiente. As maiores concentrações de tório no corpo é encontrado 

predominantemente nos gânglios linfáticos pulmonares e pulmões. A presença de 

altas concentrações de tório nesta área do corpo indica que ocorre infiltração 

principalmente como resultado da inalação de poeiras e partículas do solo (SOUZA; 

FERREIRA, 2005).  

Para Th, Diclson e Scott (1997) encontraram concentrações de 2,0 a 5,0 mg 

kg-1 em rochas e de 3,3 a 13 mg kg-1 em solos. Segundo Souza e Ferreira (2005), Th 

tende a se concentrar em solos oriundos do intemperismo de rochas básicas, mais 

desenvolvidos e argilosos. Não há valores orientadores estabelecidos para esse 

elemento em solos do Brasil. 

 
 

2.3 METAIS PESADOS 

 

 

O termo metal pesado está sendo utilizado de forma ampla no presente 

estudo, abrangendo: os metais Al, Ba, Cd, Co,Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb e Zn, e 

os semi-metais As e Sb, com o objetivo de facilitar a discussão dos resultados que 

ainda incluem macro e micronutrientes. 
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Alguns metais pesados são considerados essenciais do ponto de vista 

biológico. Entretanto, mesmo aqueles essenciais podem, sob condições específicas, 

causar impactos negativos a ecossistemas terrestres e aquáticos, constituindo-se 

assim, em contaminantes do solo, do sedimento e da água, podendo assim ser 

absorvido pelo organismos (Tabela 4). 

Tabela 4. Função biológica, toxicidade para plantas e animais e classificação de 
risco à saúde humana de alguns elementos de interesse ambiental. 

Elemento Função Biológica 
Toxicidade Relativa(1) Classificação 

de Risco 2003 
(mg kg-1) 

Plantas(2) Mamíferos 

Ag Nenhuma conhecida A (5-10) A 218 

Al 
Pode ativar a 
desidrogenase succínica  

M (50-200) B 194 

As 

Nenhuma conhecida em 
animais Constituinte de 
fosfolipídios em algas e 
fungos  

MA (5-20) A 1 

B 
Constituinte do 
fosfogluconato 

M (50-200) B - 

Ba Nenhuma conhecida B (500) A (solúvel) 110 

Be Nenhuma conhecida MA(10-50) A 38 

Cd Nenhuma conhecida MA (5-30) A(acumulativo) 7 

Co 

Essencial para mamíferos. 
Co-fator em numerosas 
enzimas. Importante na 
fixação simbiótica de N2 

MA(15-50) M 49 

Cr 
Parece estar envolvido no 
metabolismo de açúcares 
em animal 

MA (5-30) 
Cr+6: A 
Cr+3: M 

17 
76 

Cu 

Essencial para todos os 
organismos. Co-fator em 
enzimas redox e no 
transporte de O2 

MA(20-100) M 141 

F 
Fortalece os dentes em 
mamíferos 

BM(50-500) M 269 

Fe 

Essencial para todos os 
organismos. Co-fator em 
muitas enzimas e 
proteínas heme 

B(>1000) B - 
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Tabela 4. Função biológica, toxicidade para plantas e animais e classificação de 
risco à saúde humana de alguns elementos de interesse ambiental. 

Hg Nenhuma conhecida A(1-3) A(acumulativo) 3 

Mn 

Essencial para todos 
organismos. Co-fator em 
muitas enzimas. Envolvido 
na reação de quebra da 
água na fotossíntese 

BM(300-500) M 131 

Mo 

Essencial para quase 
todos organismos. 
Co-fator enzimático na 
fixação de N2 e na redução 
de NO3 

M(10-50) M - 

Ni 

Nenhuma conhecida em 
mamíferos. Parece ser 
essencial para plantas. 
Encontrado na enzima 
urease. 

MA 
(10-100) 

M 51 

Pb Nenhuma Conhecida M(30-300) 
A 

(acumulativo) 
2 

Sb Nenhuma conhecida M(150) A 230 

Zn 
Essencial para todos 
organismos. Co-fator em 
muitas enzimas 

BM 
(100-400) 

BM 73 

(1) 
Letras classificam a toxicidade como baixa (B), moderada (M) e alta (A). 

(2)
 Números entre parênteses denotam a concentração do elemento no tecido foliar (base seca) que indica a 
toxicidade em plantas. 

Fonte: McBride (1994), USEPA e ATSDR (ATSDR,2005). 

 

Os metais pesados têm formas de comportamento ambiental extremamente 

diferenciados quando presentes em diferentes formas químicas. Essa característica 

é atribuída à estrutura atômica desses elementos, que são caracterizados por 

apresentarem orbitais d livres, agindo, portanto como aceptores de elétrons 

(BORGES, 2007). 
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2.3.1 Fontes de metais pesados no ambiente 

 

 

Todos os elementos metálicos estão presentes no ambiente desde a 

formação do planeta e sua distribuição nos solos sob condições naturais é variável. 

Em termos geológicos, os metais pesados constituem menos de 1% das rochas da 

crosta terrestre. No entanto, quanto à origem, os metais presentes no solo podem 

ser classificados como litogênicos e antropogênicos (CAMARGO et al., 2001). Como 

parte dos ciclos biogeoquímicos naturais, a fração litogênica destes elementos é 

liberada das rochas por processos de intemperismo e são ciclados, através de vários 

compartimentos, por processos bióticos e abióticos, até que encontram seu destino 

final nos oceanos ou nos sedimentos (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 1984). 

Sob o ponto de vista pedológico, o intemperismo é a desintegração e 

decomposição de rochas e minerais na superfície da terra ou próxima dela, 

resultado de ações combinadas de uma série de forças naturais sobre os materiais 

sólidos da litosfera. Sobre o material já intemperizado ocorrem os processos 

pedogenéticos, que levam à formação dos solos. Esse fenômeno é governado por 

cinco fatores de formação do solo (clima, relevo, organismos, material de origem e 

tempo). Logo, pode-se resumir o fenômeno como sendo o conjunto de modificações 

físicas e químicas sofridas pelas rochas no ambiente superficial em decorrência da 

interação entre rocha-atmosfera-biosfera (TOLEDO et al., 2000). Durante a atuação 

dos processos intempéricos e pedogenéticos, os minerais primários presentes nas 

rochas ígneas são geralmente dissolvidos, liberando os elementos químicos neles 

contidos (Tabela 5). As rochas metamórficas e sedimentares presentes na superfície 

terrestre também estão sujeitas às mesmas transformações impostas às rochas 

ígneas pelos processos intempéricos e pedogenéticos, levando à dissolução 

congruente e incongruente de seus minerais e liberação dos elementos químicos. 
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Tabela 5. Composição química das rochas ígneas em mg kg-1. 

Elemento N° Atômico Ultramáficas Basaltos Granitos 

> Ca 

Granitos 

< Ca 

F 9 100 385 520 850 

Na 110 4,9 18,7 28,4 25,8 

Mg 120 232 45,5 9,4 1,6 

Al 130 12 828 82 72 

Si 140 198 235 314 350 

P 15 195 1130 920 600 

S 16 200 300 300 300 

K 190 0,17 8,3 25,2 42 

Ca 200 16 72 25,3 5,1 

Ti 22 300 11400 3400 1200 

Cr 24 1800 185 22 4 

Mn 25 1560 1750 540 390 

Fe 260 96,4 86 29,6 14,2 

Ni 28 2000 145 15 4 

Cu 29 15 94 30 10 

Zn 30 40 118 60 40 

As 33 0,8 2,2 1,9 1,5 

Cd 48 0,05 0,21 0,13 0,13 

Sb 51 0,1 0,6 0,2 0,2 

Pb 82 0,5 7 15 19 

Fonte: ALLEONI et al.(2005), Modificado de FAURE (1991). 

 

Após serem liberados das rochas pelos processos intempéricos, em razão de 

possuírem eletronegatividade, raios iônicos e estados de oxidação distintos, os 

metais pesados podem ser: precipitados ou co-precipitados com os minerais 

secundários, adsorvidos nas superfícies dos minerais secundários (argilas ou óxidos 

de Fe, Al e Mn) ou da matéria orgânica presente no solo ou, ainda, complexados e 

lixiviados pela solução do solo (ALLEONI et al., 2005). 
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Os metais pesados ocorrem em concentrações pequenas (da ordem de mg  

kg-1) em rochas do manto superior e da crosta da terra. Em razão disso, esses 

metais são denominados de elementos traço. Logicamente, os níveis naturais 

(“background levels”) de metais no solo dependem do tipo de rocha sobre a qual o 

solo se desenvolveu e, principalmente, dos constituintes minerais do material de 

origem. No entanto, quanto mais desenvolvido for o solo, menor é a influência da 

rocha parental (ZHANG et al., 2002) Em resumo, a quantidade de metal pesado num 

solo sem interferência antropogênica depende do teor deste na rocha de origem e 

do grau de intemperização que o material sofreu. Os metais podem estar na forma 

solúvel, trocável, fixadas pelos minerais do solo, precipitadas com outros 

componentes, na biomassa e complexada pela matéria orgânica. A concentração de 

um determinado metal na solução do solo pode ser determinada pelo seu equilíbrio 

entre as partículas de argila, matéria orgânica, hidróxidos de Fe, Al e Mn, e 

quelantes solúveis. 

A distribuição de metais pesados em perfis de solos é bastante variável, 

graças às diferenças na capacidade de retenção dos componentes nos diversos 

horizontes e camadas do solo (BERROW e MITCHELL, 1980; SWAINE e 

MITCHELL, 1960), aos processos pedogenéticos e a ciclagem dos elementos pelas 

plantas. 

Os processos pedogenéticos trazem como conseqüência uma separação dos 

metais pesados entre os vários componentes do solo, o que provoca diferenças no 

padrão de distribuição destes metais no perfil. Andersson (1977), pesquisou a 

distribuição de Cd, Pb, Co, Cu, Mn e Zn na camada superficial de perfis de solos e 

concluiu que os raios iônicos têm papel importante nesta separação e encontrou 

correlação positiva entre a quantidade de metal extraída e o teor de argila das 

amostras, em virtude da diminuição dos raios iônicos dos elementos. A relação foi 

linear com o número de coordenação igual a 6 (Ca, Cu, Cr, Mn e Zn). Durante os 

processos de intemperismo e de formação do solo, eles são aprisionados em 

posições octaedrais nos minerais secundários, sendo mais fortemente retidos 

quanto menor o seu tamanho. Os elementos com o número de coordenação maior 

que seis são muito grandes para ocupar essas posições e, portanto, são mais bem 

correlacionados com a quantidade de matéria orgânica. O Pb e o Cd mostraram um 

padrão de distribuição semelhante ao dos teores de matéria orgânica, evidenciando 

sua ligação com o material humificado. 
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De maneira geral, a presença de metais pesados de origem genética é 

generalizada nos solos, embora os valores médios da concentração natural de 

elementos inorgânicos tóxicos, no âmbito mundial, sejam bastante heterogêneos. No 

Brasil, um dos levantamentos sobre teores totais de metais no solo foram 

concluídos. Fadigas et al., (2002), utilizaram 162 amostras das principais ordens de 

solos do Brasil (especialmente Latossolos e Argissolos, utilizando digestão com 

água régia) e mostraram que, à exceção do Cd, as concentrações médias de Cr, Cu, 

Fe, Mn, Ni e Zn são inferiores àqueles reportados pela literatura internacional. 

Campos et al. (2003) reportaram as seguintes concentrações (média e ± desvio 

padrão em mg kg-1) dos metais pesados (pelo método USEPA – 3051 A): Cd = 0,66 

± 0,19; Cu = 65 ± 7,4; Ni = 18 ± 12; Pb = 22 ± 9 e Zn = 39 ± 24.  

Os minerais das rochas ígneas, denominados minerais primários, são 

formados sob elevadas pressões, num grande intervalo de temperaturas elevadas. 

As cristalizações tem início com a olivina, acima de 1300 K, e terminam com o 

quartzo, que se cristaliza em torno de 500 K (BEST, 1982). Sob as condições 

encontradas na superfície terrestre (298 K e 0,1013 atm), esses minerais são 

termodinamicamente instáveis e suscetíveis a transformações químicas e físicas 

provocadas pelo intemperismo (TOLEDO et al., 2000). Na Tabela 6 são 

apresentados teores de alguns metais em minerais primários. 

Tabela 6. Elementos e faixas de teores encontrados nos minerais formadores de 
rochas. 

Mineral 
Teor (g kg-1) 

> 10 1-10 0,1-1,0 < 0,1 

Olivina  Ni, Mn Ca, Al, Cr, Ti, P, Co Zn, V,Cu, Se 
Piroxênio  Ti, Na, Mn, K Cr, V, Ni, Cl, Sr P, Cu, Co, Zn, Li, Rb, Ba 

Plagioclásio K Sr Ba, Rb, Ti, Mn 
P, Ga, V, Zn, Ni, Pb, Cu, 

Li 

Anfibólio  
Ti, F, K, Mn, 

Cl, Rb 
Zn, Cr, V, Sr, Ni 

Ba, Cu, P, Co, Ga, Pb, Li, 
B 

Biotita Ti, F 
Ca, Na, Ba, 

Mn, Rb 
Cl, Zn, V, Cr, Li, Ni Cu, Sn, Sr, Co, P, Pb, Ga 

Feldspato K Na Ca, Ba, Sr Rb, Ti Pb, Ga, V, Zn, Ni, Cu, Li 

Muscovita  
Ti, Na, Fe, 
Ba, Rb, Li 

Cr, Mn, V Zn, Sn, Cu, B, Ga 

Quartzo   Cs, Ga 
Fe, Mg, Al, Ti, Na, B, Ga, 

Ge, Mn, Zn 

Fonte: Modificado de SMITH e HUYCK (1999). 
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Por outro lado, a maior contribuição para enriquecimento dos solos por metais 

pesados está associada às fontes antropogênicas, principalmente a mineração e 

beneficiamento de metais, aplicação de defensivos agrícolas e fertilizantes, lodos de 

esgotos urbanos e, ou, industriais, queima de combustíveis fósseis, águas 

residuárias e resíduos de indústrias de beneficiamento químico (KABATA-PENDIAS; 

PENDIAS, 2001). 

As fontes antropogênicas contribuem com cerca de 96% (no caso do Pb) do 

total das emissões atmosféricas, além de serem responsáveis por adições tão altas 

quanto 1,16 milhões de toneladas de metais (como no caso do Pb) por ano a 

ecossistemas terrestres (NRIAGU; PACYNA, 1988).Na Tabela 7 são apresentadas 

as principais fontes de contaminação por metais pesados. 

 

Tabela 7. Fluxos globais de metais pesados (Gg ano-1). 

Fonte As Cd Hg Ni Pb Zn 

Resíduos Agrícolas 0-6,0 0-3,0 0-1,5 6-45 1,5-27 12-150 

Rejeitos Urbanos 0,09-0,7 0,88-7,5 0-0,26 2,2-10 18-62 22-97 

Lodo de esgoto munic. 0,01-0,24 0,02-0,34 0,01-0,8 5-22 2,8-9,7 18-57 

Resíduos Orgânicos 0-0,25 0-0,01 - 0,17-3,2 0,02-1,6 0,13-2,1 

Resíduos de Manfat. 
de Metais 

0,01-0,21 0-0,08 0-0,08 0,84-2,5 4,1-11 2,7-19 

Queima de Carvão 6,7-37 1,5-13 0,37-4,8 56-279 45-242 112-484 

Fertilizantes 0-0,02 0,03-0,25 - 0,2-0,55 0,42-2,3 0,26-1,1 

Descarte de Produtos 
Comerciais 

36-41 0,78-1,6 0,55-0,82 6,5-32 195-390 310-620 

Deposição Atmosférica 8,4-18 2,2-8,4 0,63-4,3 11-37 202-263 49-135 

Fonte: Adaptado de NRIAGU e PACYNA, 1988. 

 

 

2.3.2 Dinâmica dos metais pesados no ambiente 

 

 

A fim de evitar práticas que possam colocar em risco a qualidade do 

ambiente, é de fundamental importância conhecer os processos que controlam a 

solubilidade e o movimento de metais pesados (BORGES, 2007). 
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A concentração natural dos metais pesados potencialmente tóxicos no solo 

varia muito com o tempo de intemperismo e a composição química do material de 

origem. O conhecimento da composição elementar total no solo tem utilidade 

limitada, mas é importante conhecê-la para se ter uma idéia de seu teor no ambiente 

tanto em estudos de contaminação e poluição, como em estudos pedológicos. É 

importante destacar que: se um metal pesado no solo pode representar um perigo 

eminente à entrada na cadeia alimentar, é importante avaliar os seus teores 

disponíveis ou solúveis uma vez que eles vão estar relacionados com a mobilidade e 

a absorção pelas plantas (CAMARGO et al., 2001). 

A mobilidade e a disponibilidade dos metais pesados no solo estão mais 

relacionadas com os teores solúveis dos elementos do que com seus valores totais. 

Seja qual for o caminho pelo qual o elemento alcança o solo, a composição total é 

de pouca utilidade para avaliar a sua disponibilidade às plantas. Um exemplo 

ilustrativo desta condição é a deficiência (muitas vezes detectadas) de Fe e a de Mn 

em plantas, não obstante o fato desses metais se encontrarem em quantidades 

relativamente altas nos solos tropicais bastantes intemperizados (CAMARGO et al., 

2001). 

Em relação à biodisponibilidade de metais pesados nos solos, a base 

científica para o seu adequado uso na avaliação de riscos ecológicos em locais 

contaminados ainda é muito controvertida. Biodisponibilidade deve ser tratada como 

um mecanismo dinâmico, composto, no mínimo, por duas linhas distintas: processos 

de dessorção (físicoquimicamente mediados), e um processo de absorção 

(fisiologicamente governado) (PEIJNENBURG et al., 1997). Esta distinção tem sido 

aplicada para ambientes aquáticos, mas, para o compartimento solo, a influência 

quantitativa dos seus constituintes sobre a retenção do contaminante é muito maior. 

Com respeito a essa abordagem, Hamelink et al. (1994), propuseram uma primeira 

distinção, sugerindo o uso dos termos “disponibilidade ambiental” e 

“biodisponibilidade ambiental”, sendo que o último requer a identificação da espécie 

biótica. 
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A disponibilidade desses elementos às plantas, aos microrganismos e ao 

ambiente em geral depende de sua presença na solução do solo e nos sedimentos, 

a qual é governada pela composição e pela reação do solo e do sedimento, pelas 

condições de oxirredução e pela cinética das reações, que dependem dos atributos 

como pH, textura, CTC e temperatura, e de suas tendências para formar 

precipitados insolúveis e co-precipitados com outros minerais, formar complexos 

com a matéria orgânica e adsorver aos minerais. 

Nessas condições, o conhecimento dos princípios químicos que podem 

interferir na reação dos metais pesados auxilia o entendimento dos processos 

envolvidos na sua bio/geodisponibilidade. 

O acúmulo de elementos químicos na fase sólida do solo e sedimentos ocorre 

de diferentes maneiras e com diversos níveis energéticos, os quais estabelecem 

maior ou menor reversibilidade de suas reações. Essas reações determinam a 

concentração do elemento que estará disponível na solução do solo imediatamente 

disponível aos sistemas biológicos. Na Figura 2. são mostradas as principais formas 

de retenção do metal.  

 

Figura 2. Sítios de Adsorção dos Elementos. Fonte: MALLMANN, 2008. 

 

Os principais processos envolvidos na regulação da disponibilidade dos 

metais são: precipitação e dissolução, adsorção (troca iônica), adsorção específica, 

adsorção por substâncias húmicas e processos de oxirredução. 
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Nos organismo esses elementos de interesse ambiental podem ser 

considerados tóxicos ou essenciais, porém o excesso dos mesmos pode ser letal. 

Para o homem, o zinco funciona como um elemento essencial e necessário ao 

metabolismo, acumulando-se no fígado, pâncreas, próstata, suco pancreático e no 

líquido seminal (MOORE; RAMAMOORTHY, 1994). Na figura 3 pode ser observado 

o comportamento do elemento essencial e do elemento tóxico. 

 
 

 

 

Figura 3. A) Comportamento do metal essencial no desenvolvimento de organismos. 

B) Comportamento do metal não essencial nos organismos. (MARTIN; SIGELl, 

1980). 

 
 

2.4 ELEMENTOS TERRAS RARAS 

 

 

Devido as suas propriedades únicas, os elementos terras raras (ETR) são 

muito úteis e seus estudos têm importantes aplicações na petrologia ígnea, 

sedimentar e metamórfica, na geoquímica da Terra e dos sistemas planetários 

(BROWNLOW, 1996). 

Os ETRs compreendem uma série de metais com números atômicos de 57 a 

71, são compostos pelo grupo de elementos químicos, os lantanídeos. Os 

lantanídeos são catorze elementos que se seguem ao lantânio, dispostos na tabela 
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periódica, no grupo IIIB, abaixo do escândio e do ítrio. Possuem orbitais 4f 

preenchidos gradativamente a partir teoricamente do cério (ARARIPE, 2005).  

Os ETRs têm propriedades física e químicas muito similares (Tabela 8 ). Isto 

decorre do fato que todos formam íons estáveis 3+ de igual tamanho. Algumas 

diferenças que existem no comportamento químico são uma conseqüência do 

pequeno, mas significativo, decréscimo do raio iônico com o aumento do número 

atômico, mais pronunciadamente entre o Nd e o Sm, e entre Gd e Tb, devido à 

ligeira expansão dos orbitais simetricamente preenchidos. Este fenômeno é 

denominado contração lantanídica (preenchimento do subnível 4f). Estas pequenas 

diferenças no tamanho e comportamento são responsáveis por um número de 

processos petrogênicos causando o fracionamento dos ETRs relativo a outros. Tal 

processo é usado na geoquímica para provar a gênese de suítes de rochas e 

processos petrológicos. Durante os processos magmáticos, o fracionamento 

sistemático do ETRs leves (grupo do Ce) e pesados (grupo do Gd, mais o Y) ocorre 

de acordo com essa relação. Outra conseqüência dessa contração é a basicidade  

dos elementos que decresce ao longo da série. Essa diferença de basicidade é 

responsável pela separação dos mesmos por métodos de fracionamento e pelas 

pequenas variações nas propriedades desses elementos ao longo da série.  Os mais 

básicos do La ao Gd e os menos básicos do Tb ao Lu (KABATA-PENDIAS; 

PENDIAS, 2001). 
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Tabela 8. Configuração eletrônica e dados dos ETRs e alguns actinídeos. 

Símbolo Nome Z Massa atômica configuração 

La lantâneo 57 138,91 [Xe] 5d1 6s2 

Ce cério 58 140,12 [Xe] 4f2 6s2 

Pr praseodímio 59 140,907 [Xe] 4f3 6s2 

Nd neodímio 60 144,24 [Xe] 4f4 6s2 

Pm promécio 61 145 [Xe] 4f5 6s2 

Sm samário 62 150,35 [Xe] 4f6 6s2 

Eu európio 63 151,25 [Xe] 4f7 6s2 

Gd gadolíneo 64 157,25 [Xe] 4f7 5d1 

6s2 

Tb térbio 65 158,924 [Xe] 4f9 6s2 

Dy disprósio 66 162,50 [Xe] 4f10 6s2 

Ho holmio 67 164,930 [Xe] 4f11 6s2 

Er érbio 68 167,26 [Xe] 4f12 6s2 

Tm túlio 69 168,934 [Xe] 4f13 6s2 

Yb itérbio 70 173,04 [Xe] 4f14 6s2 

Lu lutécio 71 174,97 [Xe] 4f14 5d1 

6s2 

U* urânio 92 238,03 [Rn] 5f3 6d1 

7s2 

Th** tório 90 232,04 [Rn] 6d2 7s2 

Fontes: HENDERSON, 1996; *COELHO, 1990; **WILKISON, 1976. 

 

Um pequeno número dos ETRs também existem em outros estados de 

oxidação, mas somente o Ce4+ mais insolúvel e o Eu2+ mais solúvel são importantes 

para a geologia, que formam respectivamente um íon menor e outro maior em 

relação ao estado de oxidação 3+. 

Apenas poucos cátions possuem, na mesma coordenação, cátions com raio 

iônico entre o La+3 e o Lu+3. Isto inclui o Na+ (10,2nm), o Ca2+ (10,0nm), o Y3+ 

(9,0nm). Íons mais largos que o La3+ são o Sr2+ (11,8nm) e o Ba2+ (13,5nm) e 

menores que o Lu3+, o Zr4+ (7,2nm) e o Hf4+ (7,1nm). Na Tabela 9 são apresentados 

os raios iônicos. 
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Tabela 9. Raio iônico dos Lantanídeos e Actinídeos. 

Lantanídeos* Raio Iônico (nm) Actinídeos** Raio Iônico (nm) 

Y3+ 9,0 Ac3+ 11,1 

La3+  10,32 Th4+ 9,0 

Ce3+ 10,1 Pa4+ 9,6 

Pr3+ 9,9 U3+ 10,3 

Nd3+ 9,83 U4+ 9,3 

Sm3+ 9,58 Np3+ 10,1 

Eu3+ 9,47 Np4+ 9,2 

Gd3+ 9,38 Pu3+ 10,0 

Tb3+ 9,23 Pu4+ 9,0 

Dy3+ 9,12 Am3+ 9,9 

Ho3+ 9,01 Am4+ 8,9 

Er3+ 8,90 Cm3+ 9,85 

Tm3+ 8,80 Cm4+ 8,8 

Yb3+ 8,68 Bk3+ 9,8 

Lu3+ 8,61 Cf3+ 9,77 

ETRs em outro estado de oxidação    

Ce4+ 8,7   

Eu2+ 11,7   

Fontes: *HENDRESON, 1996; ** COTTON; WILKISON,1976. 

 

 

As reações de substituição isomórfica nos cristais mineralógicos envolvem os 

cátions largos, como cálcio ou estrôncio, mesmo que haja necessidade de 

balanceamento de cargas secundário. Nesta matriz, o estado de oxidação mais 

estável é (III), porém existem outros estados de oxidação para o Eu e Ce 

anteriormente citados.  

Os ETRs são muito eletropositivos, e, portanto grande parte de sua química 

tem característica de ligação iônica, com uma mínima contribuição de ligação 

covalente. Formam minerais constituídos pos óxidos, haletos, carbonatos, fosfatos e 

silicatos, com quantidades menores de borato, arsenato, porém não sulfetos. Isto 
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corrobora com a classificação de Pearson, que os considera cátions duros, capazes 

somente de interagir com bases duras. 

Os ETRs pertencem ao grupo dos elementos incompatíveis (elementos pré-

concentrados no magma residual, ao final da cristalização), isto ocorre devido ao 

seu elevado raio iônico quando comparados com elementos de início de 

cristalização do magma – e não são facilmente acomodados em estruturas de 

minerais ígneos ou metamórficos. Os minerais que os alojam são a titanita, apatita, 

zirconita, epidoto e granada. Ocorrem também de uma forma mais concentrada em 

alguns tipos de pegmatitos graníticos e sieníticos, carbonatitos e alteritas 

(MORTEANI e PREINFALK, 1996; SALEH, 2003).  

Nas rochas sedimentares, os lantanídeos são mais comumente concentrados 

em fosforitas e folhelhos. Em geral, suas concentrações mais baixas são registradas 

em rochas ultramáficas e rochas calcárias. Rochas ácidas geralmente contêm mais 

tório e urânio que rochas máficas, e em sedimentos estes elementos costumam 

estar mais concentrados em depósitos argilosos do que arenosos ou carbonáticos ). 

Apesar da similaridade das características dos actinídeos e dos lantanídeos 

serem identificadas como: o estado de oxidação 3+ em solução aquosa; a 

configuração eletrônica análoga para ambas às séries, diferindo apenas pelos 

subníveis 4f e 5f; contração lantanídica e espectros de absorção semelhantes; 

tendência a formação de complexos orgânicos e inorgânicos com constantes de 

formação muito próximas e, portanto, similaridade de seu comportamento químico 

na série, quando exibem o mesmo estado de oxidação. 

Entretanto, não se deve pensar que a química dos actinídeos é uma mera 

reprodução da química dos lantanídeos. Uma diferenciação é a apresentação de 

vários números de oxidação para os elementos do meio da série (KALIN et al., 

2005). 

Os lantanídeos possuem uma peculiaridade geral a respeito de sua 

distribuição. O conteúdo terrestre destes elementos decresce com o aumento do 

peso atômico, e os elementos com número atômico par são mais freqüentes que os 

elementos com número atômico ímpar – fenômeno denominado “Oddo-Harkins 

effect”. Ele é causado devido à maior estabilização dos nuclídeos relacionados ao 

número atômico par, durante sua nucleossíntese. Portanto, para efeitos de 

percepção de distribuição num determinado ambiente, é melhor mostrar o perfil da 
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distribuição destes elementos de forma normalizada, em relação à composição 

crustal, condritos ou folhelhos antigos. 

Segundo Condie (1996) e alguns outros autores, a Composição Crustal 

Continental Superior de Terra (VMC=valores médios crustais), são apresentados na 

Tabela 10. 

 

Tabela 10.Composição química da crosta continental superior (mg kg-1). 

Elementos Condie (1996) T&McLennan 
(1985) 

Shaw et. al. (1996) 

SiO2 (%) 66,3 66 64,93 
TiO2 (%) 0,54 0,5 0,52 
Al2O3 (%) 14,87 15,20 14,63 
FeOT (%)* 4,68 4,50 3,97 
MgO (%) 2,46 2,20 2,24 
CaO (%) 3,55 4,20 4,12 
K2O (%) 2,85 3,40 3,10 
P2O5 (%) 0,12 0,17 0,15 

Rb** 87 112 110 
Sr 269 350 316 
Ba 626 550 1070 
Pb 18 20 17 
Th 9,1 10,7 10,3 
U 2,4 2,8 2,5 
Zr 162 190 237 
Hf 4,4 5,8 5,8 
Nb 10,3 25 26 
Ta 0,82 2,2 5,7 
Y 25 22 21 
La 29 30 32,3 
Ce 59,4 64 65,6 
Nd 26,9 26 25,9 
Sm 4,83 4,5 4,51 
Eu 1,05 0,88 0,94 
Gd 4,45 3,8 2,79 
Tb 0,69 0,64 0,48 
Yb 2,02 2,2 1,47 
Lu 0,34 0,32 0,23 
Sc 13,4 11 7 
V 86 60 53 
Cr 112 35 35 
Co 18 10 12 
Ni 60 20 19 

*óxido de ferro total 
**Valores para elementos menores que mg kg. 
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Quando normalizados em relação à condritos ou compostos de folhelhos 

(esses condritos foram escolhidos por serem considerados amostras relativamente 

não fracionadas do sistema solar datando da nucleossíntese original), os elementos 

terras raras mostram padrões em que os elementos terras raras leves (ETRL) são 

mais enriquecidos que os mais pesados; o Eu é subtraído em relação aos seus 

elementos adjacentes na série, devido à sua maior solubilidade, apresentando 

anomalias negativas de Eu, embora alguns minerais individuais mostrem anomalias 

positivas, devido à incorporação preferencial do Eu (II), como produtos de eventos 

hidrotermais (FERNANDES et al., 2003). 

Embora os ETRs sejam considerados classicamente como imóveis, sabe-se 

atualmente que eles possuem uma mobilidade razoável, quando comparados a 

elementos mais imóveis, como o tório e zircônio. Evidências indiretas da mobilidade 

dos ETRs estão nas mudanças no perfil da distribuição com o processo de 

intemperismo, especialmente na laterização e formação mineral secundária (KOPPI, 

1996) e no transporte em solos através de águas subterrâneas (DIA et al., 2000). 

Sua mobilidade é controlada pela diferença entre os raios iônicos, presença de 

complexantes e a natureza do meio de adsorção, o que resulta em seu 

fracionamento diferenciado em relação à fonte geoquímica. Este fenômeno é 

denominado coerência geoquímica.  

Para o propósito da presente discussão é necessário mencionar que ETRs 

pesados Gd-Lu são freqüentemente referidos ao grupo do Y; o raio iônico do Y e sua 

configuração concorda com os ETRs mais pesados com os quais é invariavelmente 

associado em minerais e rochas. Os ETRs leves La-Eu são conhecidos com grupo 

de Ce. 

Rochas ígneas podem conter várias centenas de partes por milhão de 

lantanídeos, distribuídos em minerais maiores e acessórios. Os minerais mais 

comuns, clinopiroxênios e anfibólios cálcicos mostram ter os coeficientes mais 

elevados. Clinopiroxênios produzem valores > 1, mostrando que podem agir como 

concentradores de ETRs. Geralmente, valores desses dois minerais caem entre 0.1 

e 1. Outros minerais com coeficientes de distribuição em torno de 0.1 incluem 

feldspato, piegeonita, mica e ortopiroxênio. Valores para olivina em torno de 0.01 

foram os mais baixos encontrados nos minerais analisados. 
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Feldspatos invariavelmente mostram uma pronunciada anomalia positiva de 

Eu. Este elemento parece ser o único ETR que pode ser reduzido ao estado redutor 

na natureza e a estrutura do feldspato é que Eu2+ é prontamente aceito, resultando 

em excesso de Eu no mineral relativo ao ETR de número atômico adjacente e a 

quebra do padrão retilíneo de fracionamento de ETR em rochas ígneas nas quais 

ocorre Ce pode ocorrer como Ce4+ sob condições oxidantes, evidenciada pela 

existência do mineral cerianita CeO2, embora aqui a mudança no raio iônico seja 

relativamente pequena para mudar o padrão de fracionamento de ETR. 

Em rochas graníticas os ETRs são principalmente concentrados em minerais 

acessórios como titanita, apatita e monazita. Estes tendem a concentrar ETRs leves 

e, conseqüentemente, amostras de rocha total são freqüentemente enriquecidas em 

ETR leves. Dos minerais maiores formadores de rocha, plagioclásio, K-feldspato e 

biotita, nesta ordem de abundância, agem como hospedeiros para remanescentes. 

Um amplo aumento nos coeficientes de distribuição mineral/fundido tem sido 

observado quanto mais silicoso se torna o fundido. 

Em rochas sedimentares, tais como carbonatos e arenitos, os ETRs são 

usualmente presentes em abundância. Estes têm maiores concentrações em ETR e 

Y que os minerais carbonáticos e quartzo e podem por isso conter o volume de 

ETRs na rocha como um todo. Minerais de argila, como produto de intemperismo de 

minerais ígneos, tendem a distribuições de ETRs inerentes e médias das suas 

fontes. Sedimentos oceânicos, ambos biogênicos e antigênicos, mostram 

distribuições de ETRs similares àquelas da água do mar, evidentemente derivado da 

fonte. 

 
 

2.5 RESÍDUOS 

 

 

A partir da revolução industrial a problemática dos resíduos sempre esteve 

presente, entretanto, ao curso das duas últimas décadas, ela adquire um papel de 

grande importância do ponto de vista legislativo. A partir do momento em que o 

movimento ambientalista toma consciência da relação entre resíduos, qualidade de 

vida e qualidade ambiental, cresce o viés legislativo pertinente a políticas públicas 

de resíduos. Surgem, então, os primeiros textos jurídicos, disciplinando a gestão de 

resíduos, definindo-se os princípios e sua hierarquia.  
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Não há uma única definição de resíduo a nível mundial, havendo 

diferenciação nas diversas legislações. 

Segundo a EPA (1988), resíduo é qualquer refugo, borra ou outro material 

descartado, incluindo sólidos, líquidos, semi-sólidos ou materiais gasosos contidos, 

resultante de atividades industriais, comerciais, mineração, operações agrícolas e de 

atividades comunitárias. 

Já a ABNT (1987), classifica resíduos como sólidos ou semi-sólidos que 

resultam de atividades da comunidade, de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os 

lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou corpos de água, ou exijam para isto soluções técnicas e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.  

Segundo a norma CNEN 4.01 (2003), que trata de Requisitos de Segurança e 

Proteção Radiológica para Instalações Minero-Industriais, existe uma diferença entre 

resíduos e rejeitos, sendo resíduos classificados como qualquer substância 

remanescente gerada em instalações míneroindustriais que contém radionuclídeos 

das séries naturais do urânio e ou tório, para a qual a reutilização é possível, 

levando em consideração aspectos de proteção radiológica estabelecidos pela 

CNEN. Já rejeito é qualquer material resultante de atividades humanas que 

contenha radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção, 

estabelecidos pela CNEN , para o qual a reutilização é imprópria ou não prevista. 

 
 

2.5.1 Classificação de resíduos 

 

 

Quanto à origem os resíduos podem ser classificados como: urbanos, 

industriais, especiais, hospitalares ou de serviços de saúde, de atividades rurais, de 

serviços de transporte ou radioativos (ABNT, 1987). 

Periculosidade de um resíduo é definida como, característica apresentada por 

um resíduo que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou 

infecto-contagiosas, pode apresentar: 
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 Risco à saúde pública, provocando ou acentuando de forma 

significativa, um aumento de mortalidade ou incidência de doenças; 

 Risco ao ambiente, quando o resíduo é manuseado ou destinado de 

forma inadequada. (ABNT, 1987 a:2). 

Para o fosfogesso a classificação quanto à periculosidade é de extrema 

importância, uma vez que o resíduo vem sendo reutilizado na agricultura, na 

indústria cimenteira e na indústria de papel e celulose.  

Sendo assim os resíduos podem ser classificados em função da sua 

composição, segundo a Norma 10.004 da ABNT, como: 

Resíduos Classe I – Perigosos: apresentam inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade e patogenicidade, oferecendo risco à saúde. 

Resíduos Classe II – Não Perigosos: 

Resíduos Classe II A – Não Inertes: poder ter propriedades como 

combustibilidade, biodegradabilidade ou na solubilidade em água. 

Resíduos Classe II B – Inertes: são aqueles que quando submetidos à teste 

de solubilização, conforme ABNT 10006/04, não apresentam nenhum de seus 

constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade 

da água. 

As intalações minéro-industriais também podem ser classificadas segundo a 

Norma 4.01 da CNEN que caracteriza as instalações de acordo com a atividade 

especícifica das substâncias tóxicas ou de acordo com a dose que possam estar 

submetidos os indivíduos públicos ou trabalhadores. As instalações são 

classificadas em três categorias: 

Categoria I - São as instalações que apresentam atividade específica das 

substâncias radioativas sólidas naturais ou concentradas superior a 500 Bq g-1 

(0,014 Ci g-1) ou a dose a que possam estar submetidos os seus trabalhadores ou 

indivíduos do público seja superior a 1,0 mSv por ano, acima do nível de radiação de 

fundo local. 

Categoria II - São as instalações que apresentam atividade específica das 

substâncias radioativas sólidas naturais ou concentradas compreendidas entre 500 

Bq g-1 (0,014 Ci g-1) e 10 Bq g-1 (0,27nCi g-1). 
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Categoria III - São as instalações que apresentam atividade específica das 

substâncias radioativas sólidas naturais ou concentradas inferior a 10 Bq g-1 

(0,27nCi g-1) e a dose a que possam estar submetidos os seus trabalhadores seja 

superior a 1,0 mSv por ano, acima do nível de radiação de fundo local. 

A preocupação com os resíduos e com os riscos potenciais de sua disposição 

inadequada no ambiente é recente e resultou dos enormes problemas decorrentes 

desta prática. Apesar disso, a contaminação química, causadora de graves danos à 

saúde humana, às estruturas genéticas e de reprodução humana e ao ambiente, 

ainda ocorre atualmente em algumas das mais importantes áreas industriais do 

mundo. 

 
 

2.5.2 Controle de resíduos 

 

 

No controle de resíduos é necessário seguir uma hierarquia: 

a) em primeiro lugar é necessário verificar se não será possível evitar a 

produção do resíduo (que não é o caso do fosfogesso) , por exemplo, utilizando 

produtos fabricados de forma diferente, ou prolongando o tempo de vida útil do 

produto. 

b) em segundo lugar é necessário verificar se não é possível encontrar 

uma nova serventia para esse produto (fato que já vem sendo feito com o 

fosfogesso), em que grande parte das suas propriedades ainda possam ser 

rentabilizadas, por exemplo, de um pneu que seja recauchutado; grande parte dos 

materiais usados para sua fabricação e toda a tecnologia vão ser aproveitados, 

apenas se acrescentando a borracha gasta durante o seu primeiro ciclo de vida. O 

fosfogesso também pode ser enquadrado neste princípio de reutilização. 

c) finalmente quando não é possível aproveitar grande parte do valor do 

produto podemos tentar a terceira alternativa, ou seja, aproveitar a matéria prima 

que o constitui, em alguns casos para fabricar produtos idênticos, como no caso do 

uso de sucatas de aço para produzir perfis e chapas com características similares ao 

do produto original. Neste caso estamos perante uma operação que atualmente se 

denomina reciclagem. 
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Os três princípios constituem a conhecida sigla dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e 

reciclar. 

A prevenção à poluição refere-se a qualquer prática que vise à redução e/ou 

eliminação, seja em volume, concentração ou toxicidade, das cargas poluentes na 

própria fonte geradora. Inclui modificações no processo ou procedimentos, 

reformulação ou replanejamento de produtos e substituição de matérias primas e 

substâncias tóxicas que resultem na melhoria da qualidade ambiental (FIGUEIREDO 

et al., 2000). 

 
 

2.5.3 Disposição final de resíduos 

 

 

O crescimento populacional das sociedades tem contribuído para o aumento 

da produção de resíduos que precisam ser descartados para dar lugar a novos bens 

de consumo, formando um ciclo de agressão ao ambiente. Considera-se a 

disposição do lixo como a etapa final deste ciclo, em que os produtos mobilizados 

pelo homem para satisfação de suas necessidades são devolvidos ao ambiente de 

onde vieram (PINTO, 1979). 

A disposição dos resíduos em aterros industriais é muito utilizada, pois essas 

grandes escavações no terreno armazenam grande volume desse material. 

Contudo, os aterros sanitários precisam ser construídos e operados com grande 

segurança, para que não ocorra contato do material com o solo ou percolação de 

líquidos para o aqüífero livre. 

As áreas destinadas a receber resíduos sem, contudo, terem uma 

infra-estrutura capaz de evitar os problemas oriundos desta atividade terão o uso 

futuro comprometido. Serão responsáveis pela degradação ambiental das regiões 

sob sua influência. Dentre os problemas decorrentes da disposição inadequada de 

resíduos sólidos urbanos e industriais, pode-se destacar poluição do ar, poluição das 

águas superficiais e subterrâneas, poluição do solo e desequilíbrio ecológico. 
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Sendo assim, é fundamental dos pontos de vista político, econômico e 

principalmente ambiental o desenvolvimento de novos sistemas de gerenciamento 

de resíduos, como exemplo podemos citar: tratamentos biológicos, utilização 

agrícola dentre outras. Contudo para isto e faz necessário conhecer as 

características físico-químicas e microbiológicas dos resíduos, bem como sua 

composição qualitativa e quantitativa. 

 
 

2.6 A INDÚSTRIA DO FOSFATO 

 

 

2.6.1 Mineração 

 

 

A indústria de processamento e síntese dos compostos fosfatados se 

desenvolveu a partir da mineração, beneficiamento e tratamento químico dos 

minerais fosfáticos, de origem ígnea, sedimentar ou metamórfica, que parcialmente 

determinam a natureza do fertilizante e do resíduo industrial. Os depósitos de origem 

ígnea são responsáveis por 15 a 20% da produção mundial. Este tipo de depósito 

está associado aos fenômenos magmáticos (ABREU, 1973), e a apatita é o principal 

minério encontrado. Já de origem sedimentar são responsáveis por 80 a 85% da 

produção, esses fosfatos são mais facilmente extraídos por se encontrarem em 

grandes bacias sedimentares, que estão associadas aos organismos animais e são 

amorfos, formando massas compactas ou sem coesão, de aspecto argiloso 

(RUTHERFORD et al., 1994), a fosforita é o principal minério sedimentar.   

As reservas brasileiras de rocha fosfática representam uma pequena parcela 

do total mundial, cerca de 1%, e são da ordem de 300 milhões de toneladas de 

minério (DNPM, 1993). Essas reservas estão distribuídas por vários estados da 

união, mas concentradas principalmente em Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Além 

dessa reserva, o Brasil importa minério de fosfato natural de vários países, como 

Estados Unidos, Israel, Marrocos e Tunísia. Cerca de 80% das reservas brasileiras 

são de origem ígnea, cujos teores de P2O5 variam de 4 a 23% (DNPM, 1976; LIMA, 

1989). Ocorrem predominantemente, em Araxá (MG), Tapira (MG), Catalão (GO) e 

Jacupiranga (SP), sendo a apatita o principal mineral componente das rochas 

fosfáticas nacionais. 
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A apatita (Figura 4) é representada por várias fórmulas equivalentes: 

- Ca(F,Cl, OH)2. 3Ca3(PO4)2 

- Ca10(PO4)6 (F, Cl, OH)2 

- Ca5(PO4)3 (F, Cl, OH). 

 

Nessas fórmulas, os anions F-, Cl- e o radical OH- podem aparecer cada um 

isoladamente, demoninando-se, respectivamente, fluoroapatita, cloroapatita e 

hidroxiapatita ou como uma mistura desses, em qualquer proporção. Tem forma de 

grandes cristais, e aparece nas rochas eruptivas, metamórficas e nos pegmatitos. 

Contém, freqüentemente, teores elevados de flúor, ferro e também traços de urânio 

e tório (DNPM, 1976). 

 

 

Figura 4. Grandes cristais de apatita. 

 

No Brasil, as jazidas de origem sedimentar (Figura 5) estão localizadas nos 

estados do nordeste, principalmente Pernambuco, e em Patos de Minas (MG), 

podendo-se destacar, nesse caso, a fosforita. Trata-se de um fosfato tricálcio, de 

composição semelhante á apatita, porém amorfa e proveniente de organismos 

marinhos, geralmente associado a carbonatos de cálcio e magnésio, óxidos de ferro 

e alumínio e traços de urânio e tório (GUERRA, 1979). Tem aspecto granular, de 

consistência arenosa ou argilosa e é melhor assimilada pelas plantas devido à maior 

disponibilidade de P2O5. No Brasil, os depósitos sedimentares de origem marinha 

apresentam teores de P2O5 entre 10 a 25% (DNPM, 1979; LIMA, 1989). 
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Figura 5. Principais indústrias brasileiras produtoras de ácido fosfórico.  

 

As rochas fosfáticas têm como uma de suas características a acentuada 

insolubilidade em água, o que faz com que, mesmo quando finamente pulverizadas, 

apresentam baixa disponibilidade de P2O5, limitando seu uso como fonte de fósforo 

para a agricultura. Por isso, necessitam ser submetidas a tratamentos físicos e 

químicos, de modo a liberar o fosfato presente. 

 
 

2.6.2 O processo industrial 

 

 

 Após a extração, a rocha fosfática é submetida ao beneficiamento físico, de 

modo a diminuir a granulometria do material e remover as impurezas como quartzo, 

argila, matéria orgânica. Desta forma, aumenta-se a concentração em fosfato e 

consegue-se, na fase química, uma reação mais rápida e eficiente e, 

consequentemente, melhor recuperação de P2O5. Embora as tecnologias de 

beneficiamento sejam variadas, esse processamento consiste normalmente nas 

etapas mostradas (Figura 6). 



56 

 

 

   

 

Figura 6. Fluxograma de obtenção de fertilizantes fosfatados. 

 

Inicia-se com o ataque do concentrado de rocha fosfática pelo ácido sulfúrico 

segundo a seguinte reação: 

 

Ca10F2(PO4)6 + 10H2SO4 + 10nH2O   10CaSO4nH2O + 6H3PO4 + 2HF 

 

Onde n = 0, ½ ou 2, dependendo da forma de hidratação na qual o sulfato de 

cálcio se cristaliza. 

O grau de hidratação é controlado, principalmente, pela temperatura e 

concentração do ácido. Atualmente a forma dihidratada, devido ao custo 

relativamente baixo de produção, simplicidade do processo e por se adaptar a uma 

grande variedade de teores e tipos de rochas fosfáticas, é predominante. 

Forma-se assim uma polpa constituída de cerca de 45% de sólidos, composta 

pelo ácido fosfórico diluído, com aproximadamente 30% de P2O5, e gesso (sulfato de 

cálcio) que é separado através de filtração. Mesmo após filtração, o ácido ainda 

possui certa quantidade de impurezas provenientes da rocha original, necessitando 

passar por um processo de clarificação. 
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De acordo com a necessidade, o ácido é levado a 48-54%na etapa de 

concentração e a seguir é utilizado na produção dos superfosfatos e fosfatos de 

amônio, enquanto o gesso passa à lavagem para recuperação do ácido residual e 

depois, no caso do Brasil, é depositado em pilhas próximas às unidades produtoras. 

O ácido fosfórico pode ser obtido por dois processos industriais: o térmico e o 

úmido (RUTHERFORD, 1993; LANDGRAF, 1982). O processo por via térmica utiliza 

energia elétrica, sendo um processo altamente consumidor de energia. Este 

processo ocorre por redução do fosfato de cálcio pelo coque em presença de sílica a 

altas temperaturas, para produzir fósforo elementar em uma primeira etapa. Em 

seguida o fósforo é oxidado à P2O5, o qual reage posteriormente com água 

formando ácido fosfórico de alta pureza, destinado mais especificamente à 

manufatura nos setores farmacêutico e de alimentos. 

O processo por via úmida consiste basicamente da dissolução do 

concentrado de rocha, por ácidos fortes, destacando-se atualmente o uso do ácido 

sulfúrico. Este processo por via úmida é mais aplicado na obtenção do ácido 

fosfórico para a indústria de fertilizantes e fosfato industrial, destinado aos outros 

setores industriais, onde a presença de impurezas pode ser aceita em níveis 

superiores aos da indústria farmacêutica e alimentícia. O processo por via úmida 

apresenta um consumo médio de energia cinco vezes menor que o processo por via 

térmica (LANDGRAF, 1982). O processo por via úmida é empregado em mais de 

90% das instalações de produção de ácido fosfórico no mundo (BECKER, 1989). 

Becker (1989) apresentou a variabilidade da composição química dos 

concentrados de rocha fosfática de várias procedências. Os macro componentes 

variaram nos seguintes intervalos: CaO (29 a 54%); P2O5 (24 a 40%); SiO2 (0,1 a 

14%); F (1,3 a 4,1%); CO2 (0,2 a 7,3%); SO3 (0 a 3,3%); Al2O3 (0,2 a 1,8%); Fe2O3 

(0,1 a 2,6%); MgO (0 a 2,2%); Na (0,2 a 1,5%). A concentração de radionuclídeos 

naturais na rocha beneficiada é duas a quatro vezes maior do que a concentração 

na rocha bruta (RUTHERFORD et al., 1994). As concentrações de alguns metais 

pesados (Al, Cu, Ti, Zn) e a concentração de 238U e 232Th aumentam com o 

decréscimo da granulometria da rocha beneficiada (METZGER et al., 1980). 
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2.6.3 Minérios fosfáticos – NORMs 

 

 

Algumas atividades representam aumentos “conscientes” das concentrações 

de radionuclídeos presentes na biosfera, uma vez que decorrem da utilização de 

determinadas substâncias, por suas propriedades radioativas. São exemplos desta 

situação as instalações componentes do ciclo do combustível nuclear. Outras 

representam aumentos “não conscientes”, pois são conseqüência do uso de 

materiais, nos quais estão presentes elementos radioativos, porém, devido a outras 

características que não a radioativa. Na maioria das vezes, o homem ignora as 

características radioativas do material. Enquadram-se nesta situação, toda a 

indústria que utiliza minérios contendo urânio e tório associados, assim como a 

produção de fertilizantes a partir de rochas fosfáticas e a geração de energia elétrica 

a partir do carvão, entre outras. Além da contribuição decorrente do progresso 

tecnológico, os hábitos humanos, como a utilização de materiais com teores 

elevados de urânio e tório com sistema de ventilação reduzido (exposição ao 

radônio em residências) e a realização de viagens aéreas a altitudes elevadas 

(exposição à radiação cósmica), conduzem a um aumento na exposição à radiação 

natural. 

Por razões geológicas, as rochas fosfáticas, comparadas com outras rochas 

sedimentares, contêm grande quantidade de urânio, variando de 50 a 300 mg kg-1. A 

apatita de origem ígnea pode conter de 10 a 100 mg kg-1 de urânio. O tório, em 

rochas sedimentares, mostra aumento sistemático com a diminuição do tamanho 

dos grãos de sedimento, sugerindo que seu mecanismo de incorporação nestas 

rochas ocorre por adsorção. Os fosfatos de origem ígnea apresentam concentrações 

relativamente altas de Th comparados aos fosfatos sedimentares que possuem 

concentrações de 4 a 20 mg kg-1 (GASCOYNE, 1992). Variações de 50 e 100 mg kg-

1 foram observadas nos fosfatos brasileiros por Mazzilli et al. (2000) e segundo 

Belousova et al. (2002) ocorrem variações de 200 a 300 mg kg-1 nas apatitas de 

Durango, Novo México, e de até 2000 mg kg-1 em carbonatitos da Rússia. 

Dentro deste contexto, a indústria do fosfato aparece como fonte potencial 

para os aumentos de dose devido à radiação natural, pelas suas atividades 

industriais propriamente ditas (liberação de efluentes contendo material radioativo) e 

pelo uso de seus produtos (fertilizantes) e subprodutos (fosfogesso). 
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A razão disso é a presença de traços de elementos radioativos naturais e 

seus filhos nos minérios fosfáticos. Esses teores são, freqüentemente, alterados ao 

longo do processo, resultando em produtos e subprodutos com concentração de 

elementos radioativos bastante diferentes dos minérios que os originaram. 

Na estrutura cristalina da apatita Ca10X2(PO4)6, onde X representa cloreto, 

fluoreto ou hidroxila, tanto o radical fosfato como parte do cálcio, estão sujeitos à 

substituição isomórfica. No primeiro caso, o fosfato é trocado por pequenas 

quantidades de (VO4)
3-, (AsO4)

3-, (SiO4)
4-, (CO3)

3- ou (SO4)
2-, no segundo o cálcio é 

substituído pelo magnésio, manganês, estrôncio, chumbo, sódio, cádmio, ítrio, zinco, 

urânio, tório ou lantanídeos (DNPM, 1976; BOUWER e MCKLVEEN, 1978; ROCHA 

1983; HUSSEIN, 1994; RUTHERFORD, 1994). Na Tabela 11 são apresentados os 

raios iônicos dos elementos avaliados. 

 

Tabela 11. Valores de raio iônico. 

Espécie Carga Raio Iônico (nm) 

Ba 2+ 0,143 

Ca 2+ 0,106 

Ra 2+ 0,144 

Sr 2+ 0,127 

Th 4+ 0,110 

U 4+ 0,105 

U 6+ 0,083 

Pb 2+ 0,132 

Pb 4+ 0,084 

Mn 2+ 0,091 

Mn 4+ 0,069 

PO4 3- 0,300 

SO4 2- 0,295 

SiO4 4- 0,200 

Fonte: Lurie, 1978. 
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O urânio apresenta-se na natureza em vários estados de oxidação, mas, de 

forma geral os pesquisadores preconizam que a introdução do urânio ocorre com a 

substituição do cálcio na estrutura da apatita pelo U4+, e, mais raramente pela 

adsorção do U6+ sob a forma de íon uranila (UO2)
2+ na superfície dos cristais da 

apatita (RUTHERFORD, 1994). O U4+ pode também ser adsorvido ou coexistir como 

uma fase complexada quimicamente em minerais argilosos e orgânicos 

(RUTHERFORD, 1994). O estado de valência (IV) para o U é comum em ambientes 

redutores, como as ocorrências sedimentares.  

O tório existe na natureza no estado de oxidação 4+ e, provavelmente, 

substitui o cálcio na estrutura dos minérios fosfáticos, devido à similaridade dos raios 

iônicos envolvidos, que são de 0,102nm e 0,106nm para o Th e o Ca, 

respectivamente (METZGER, 1980). O tório pode também ser mobilizado com 

outras espécies, porque é facilmente co-precipitado com formas minerais oxidadas, 

como óxidos de ferro e manganês (METZGER, 1980). 

Esses mecanismos provocam, através de séculos, o acúmulo do urânio e 

tório nas reservas fosfáticas. O urânio existe na natureza numa mistura composta 

pelos isótopos 92U
234, 92U

235 e 92U
238 na proporção de 0,0054%, 0,71% e 99,28% em 

massa, respectivamente. (WEAST, 1974; IAEA, 1989b), que se denomina urânio 

natural. Quanto ao tório, o isótopo 90Th232 constitui 100% da ocorrência natural 

(SANTOS, 1973). Como esses isótopos possuem núcleos instáveis, emitem 

espontaneamente partículas alfa, beta ou radiação gama, perdendo energia de 

modo a tornarem-se mais estáveis, processo este denominado decaimento 

radioativo. Esse mecanismo resulta na formação de um novo elemento radioativo, 

radionuclídeo filho, e ocorre sucessivamente até que seja formado um elemento 

estável. Formam-se assim as séries radioativas naturais, sendo o 92U
238 e o 90Th232 

radionuclídeos pais das séries do urânio e do tório, respectivamente (Figura 7 e 8). 
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Figura 7. Série de decaimento natural do U238.  

 
 
Essas séries possuem algumas características em comum. Primeiro o fato do 

radionuclídeo pai ter meia-vida muito longa. Segundo, que cada série possui um 

elemento gasoso, isótopo do radônio: na série do urânio, o 83Rn222, denominado 

radônio e na série do tório, o 83Rn220, denominado torônio. A existência de gases 

radioativos nessas duas séries é uma das razões para a presença da radioatividade 

natural no meio ambiente, uma vez que em decorrência da difusão desses 

radioisótopos da terra para o ar, os filhos do radônio, que são sólidos, se associam á 

poeira atmosférica. O terceiro ponto comum às séries radioativas naturais é a 

presença do chumbo como último elemento. O membro final da série do urânio é o 

82Pb206 e na série do tório é o 82Pb208. 
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Figura 8. Série de decaimento natural do Th232.  

 

 

A desintegração dos precursores dessas séries, bem como de seus 

descendentes é responsável pela radioatividade apresentada pelas rochas 

fosfáticas. 

Segundo Menzel (1968) e Habashi (1980), as rochas fosfáticas de origem 

sedimentar apresentam, normalmente altas concentrações de urânio e baixas de 

tório, enquanto as de origem ígnea apresentam valores inversos. 

Com base em estudos de minério sedimentares, Bower (1978) e Baetslé 

(1991), afirmam que as concentrações de fosfato e urânio são diretamente 

relacionadas; assim, altas concentrações de fosfato estão associadas a níveis 

elevados de urânio. 

Assim como o conteúdo de P2O5
 nos minérios de fosfato apresenta grande  

variação, dependendo da origem, o mesmo acontece com as concentrações dos 

radionuclídeos presentes. 
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Nos minérios fosfáticos, os elementos formadores da série do urânio e do 

tório estão em equilíbrio secular, isto é, presentes na mesma atividade (GUIMOND e 

WINDHAM, 1975; ROESSLER, 1988; BAETSLÉ, 1991). 

Nas fases de mineração e de beneficiamento físico do minério, tanto a fuga 

do radônio como as operações que separam involuntária e não seletivamente, os 

radionuclídeos, favorecem a diminuição da atividade total do concentrado de rocha 

fosfática e, conseqüentemente, no ácido fosfórico e seus derivados. 

O equilíbrio radioativo entre os radionuclídeos formadores das séries 

radioativas naturais continua praticamente inalterado até a fase de mineração e 

beneficiamento, embora ocorra a redistribuição dos elementos (GUIMOND; 

WINDHAM, 1975). 

No processamento químico, a adição inicial de ácido para abertura da rocha 

fosfática visando à produção do ácido fosfórico, resulta na separação seletiva dos 

radionuclídeos presentes, de acordo com a solubilidade e características químicas 

de cada elemento, entre as fases líquida e sólida. 

Nesta etapa, o equilíbrio radioativo é rompido e o 84Po210 e os isótopos de 

rádio, que são co-precipitados com o CaSO4, ficam no fosfogesso (subproduto). O 

urânio, o tório e o Pb210 se concentram no ácido fosfórico (RUTHERFORD, 1994). 

Com a redistribuição dos radioisótopos presentes, o ácido fosfórico e o 

fosfogesso apresentam um relativo aumento de radioatividade natural, em 

comparação com a rocha matriz. Sendo assim, denominados TENORM (material 

radioativo de ocorrência natural tecnologicamente enriquecido). 

 
 

2.6.4 O fosfogesso 

 

 

O fosfogesso, também conhecido como gesso químico ou gesso agrícola é o 

subproduto da indústria do ácido fosfórico. A fórmula abaixo representa de forma 

simplificada sua produção: 

 

Ca10(PO4)6F2 + 10H2SO4 + 20H2O     10CaSO4.2H2O + 6H3PO4 + 2HF  
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O fosfogesso é o sulfato de cálcio hidratado, e possui características similares 

a gipsita, também conhecida como gesso natural. A importância de estudos com 

este subproduto reside nos valores de radioatividade natural significativamente 

elevados, nas elevadas quantidades produzidas (cerca de 5 toneladas de fosfogesso 

para cada tonelada de ácido fosfórico produzido), e ainda nas alternativas de 

descarte adotadas, que são: o lançamento em rios ou oceanos e a estocagem em 

pilhas. No Brasil o fosfogesso é depositado em pilhas a céu aberto, junto às 

instalações produtoras (Figura 9). 

 

  

Figura 9. Pilha de fosfogesso em Imbituba - SC . 

 

Devido à quantidade de fosfogesso já existente e à elevada demanda de 

ácido fosfórico anual, o empilhamento exige áreas extensas, o que pode se tornar 

um fator limitante, sob o ponto de vista econômico, a médio e longo prazo.  

Considerando que atualmente apenas 15 a 20% da produção anual é 

reciclada e reutilizada, não se pode deixar de considerar o impacto visual causados 

pelas verdadeiras “montanhas” de fosfogesso, bem como os impactos ambientais 

negativos que podem surgir. 

As principais vias de contaminação resultantes deste tipo de armazenamento 

são: a contaminação atmosférica por fluoreto e outros elementos tóxicos; a poluição 

de águas subterrâneas por ânions lábeis, acidez, metais pesados e radionuclídeos 

naturais; a emanação de radônio; a inalação de poeira radioativa; e a exposição 

direta à radiação gama. 
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Outros problemas de armazenagem do fosfogesso incluem o escoamento na 

superfície, a erosão e a instabilidade das pilhas (RUTHERFORD, 1994). Estas vias 

de transferência ambiental poderiam expor a incrementos de dose a grupos 

populacionais, o que exigiria estudos de radioproteção. 

A contribuição antrópica para o aumento da radioatividade natural também foi 

verificada em um estudo realizado por Keating et al. (1996) na região costeira da 

Cumbria na Inglaterra. Neste estudo foram analisadas amostras de sedimento e da 

biota coletadas em 1992 e 1994, e verificou-se que as concentrações observadas, 

próximas ás fontes de emissão de efluentes, para 210Po, 210Pb e 238U foram maiores 

(pelo menos uma ordem de grandeza) que aquelas obtidas nas vizinhanças da 

fábrica, no nordeste da Inglaterra, para o sedimento. A indústria fosfática da região 

analisada neste estudo cessou suas operações em 1992 e os resultados acima 

citados referem-se à primeira campanha de coleta. As coletas feitas em 1994 

apresentam níveis reduzidos dos radionuclídeos analisados, caracterizando a 

influência das atividades humanas nos níveis de radioatividade ambiental daquela 

região.  

Por outro lado, alguns autores preconizam que a radioatividade do fosfogesso 

é muito pequena. Roessler (1988) estudando a radiação emitida pelas lagoas ou 

pilhas de fosfogesso, obteve um resultado que indica uma pequena emanação de 

radiação, demonstrando que mesmo o indivíduo sobre as pilhas de fosfogesso, 

recebe metade da radiação tolerada. 

Outro problema relacionado ao fosfogesso está associado ao impacto que 

este pode apresentar na concentração ambiental de elementos terras raras, 

podendo causar mudanças que levem ao espalhamento ou acumulação destes 

elementos em solos e ambientes aquáticos. Belousova et al. (2002), estudando 

apatitas de diversas regiões, determinaram enriquecimento dos ETR nestes minerais 

com valores de até 1,7%, sendo que as apatitas carbonáticas apresentam 

enriquecimento em terras raras leves variando de 70 a 240 em relação às terras 

raras pesadas, com valores normalizados pelo condríto. Estes mesmos autores 

mostram que existe uma forte correlação positiva entre a concentração de terras 

raras leves e tório indicando uma associação apatita e minerais acessórios como a 

monazita. Soudry et al. (2002) verificaram enriquecimento semelhante de fosforitos 

de Israel, sendo que, neste caso, as terras raras pesadas estavam enriquecidas em 

relação às leves.  
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Segundo Oliveira e Imbernon (1998) a laterização de carbonatitos leva a 

processos complexos de perfis de intemperismo que acarreta o acúmulo de terras 

raras nos minerais fosfáticos resultantes, devido à concentração de minerais do 

grupo da monazita. Segundo estes autores, o complexo carbonatítico de Catalão 

possui concentrações de terras raras da ordem de 0,85% com razão terras raras 

leves/terras raras pesadas, normalizadas pelos condritos, de até 320, com 

enriquecimento de aproximadamente 5000 para os fosfatos e fácies silícicas. 

Os elementos terras raras podem entrar no organismo humano pela ingestão 

de alimentos contaminados e pela inalação de partículas aéreas em suspensão. A 

maior parte das terras raras ingeridas é excretada, no entanto, uma pequena 

quantidade pode entrar na corrente sanguínea através de processos de troca iônica 

e se acumular em diversas partes do organismo (KOEBERI; BAYER, 1992). Várias 

doenças já foram associadas à exposição às terras raras (SABBIONE et al., 1982) e 

pouco se sabe sobre o efeito destes elementos na biosfera, principalmente devido 

ao fato de que existem poucas técnicas analíticas sensíveis o suficiente para 

determinação de níveis traços no ar, água, solo e sedimentos (CHUA, 1998). 

Dentro deste contexto, o imenso volume de fosfogesso produzido anualmente 

pelas indústrias de produção de ácido fosfórico no mundo vem merecendo a atenção 

dos órgãos de proteção radiológica e das agências de proteção ambiental do Brasil 

e do exterior. Portanto, a pesquisa visando caracterizar o fosfogesso e também 

desenvolver possíveis usos do fosfogesso torna-se cada vez mais importante, tanto 

do ponto de vista econômico, como tecnológico e ambiental, uma vez que ele é um 

resíduo abundante, de baixo custo e cujo aproveitamento evitaria o 

comprometimento ambiental de áreas onde este subproduto é armazenado. Além 

disso, o seu reaproveitamento contribuiria para a preservação de reservas de gesso 

natural, garantindo assim, um dos princípios básicos do desenvolvimento 

sustentável, ou seja, a preservação de recursos naturais para as gerações futuras 

(JACOMINO, 2008). 

As indústrias que fabricam ácido fosfórico têm se preocupado em encontrar 

aplicação para o fosfogesso. É importante ressaltar que as leis de proteção 

ambiental, tanto no Brasil como em todo mundo, estão cada vez mais rigorosas no 

que se refere aos cuidados a serem observados na estocagem de materiais com 

estas características. 
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Várias alternativas vêm sendo avaliadas, entre elas, a utilização do 

fosfogesso como fertilizante e condicionador do solo, base ou sub-base na 

pavimentação de estradas, revestimento de aterros sanitários, produção de placas 

de gesso para rebaixamento de tetos e ainda, como aditivo ao cimento. Outras 

aplicações consideradas incluem a recuperação do enxofre, construção de recifes 

artificiais e conversão do fosfogesso em carbonato de cálcio e sulfato de amônia 

(FIRP, 2001; JACOMINO, 2008). 

No Brasil, este subproduto vem sendo utilizado há várias décadas, 

principalmente como insumo agrícola. Nesse caso, o fosfogesso é largamente 

aplicado como fonte de cálcio e enxofre, como condicionador de subsuperfície e 

para correção de solos saturados com sódio, potássio ou alumínio (EMBRAPA, 

2005). 

 
 

2.6.5 O uso de fosfogesso na agricultura 

 

 

O solo  é uma componente chave nos ecossistemas terrestres, sendo 

essencial a sobrevivência e prosperidade das comunidades biológicas terrestres.  

Na realidade a maioria da biodiversidade terrestre ocorre no seu interior ou sobre 

ele. E apesar de todo desenvolvimento tecnológico, o solo ainda é a fonte de 

alimentos para o homem e também de matéria prima para vários tipos de indústria. 

O solo é um meio heterogêneo, complexo, instável e reativo, compreendendo 

a presença de componentes sólidos minerais e orgânicos, componentes aquosos e 

gasosos, o solo está em contínua transformação e sujeito a processos de evolução e 

degradação. Sua formação está diretamente associada ao intemperismo químico, 

físico e biológico que atua sobre a rocha de origem. Segundo Häberli (1991) a 

formação de uma camada de solo de 30 cm leva de 1000 a 10000 anos. 

No solo, os minerais presentes são geralmente fragmentos de rochas 

passando por processos de intemperismo e minerais secundários como as argilas, 

óxidos-hidróxidos de Fe, Al e Mn e algumas vezes carbonatos (normalmente 

CaCO3). 
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O material orgânico compreende organismos vivos (macro, meso e 

microfauna), material de plantas mortas e húmus.  Estes componentes sólidos estão 

normalmente agrupados juntos na forma de agregados, deste modo, formando um 

sistema de vazios intercalados (poros) de vários tamanhos, os quais são 

preenchidos com água ou ar. Os componentes sólidos têm a capacidade de 

adsorver íons, mas isto difere entre materiais e é fortemente influenciado pelo pH, 

condições redox e a relativa concentração de íons presentes na solução do solo. 

Portanto, o solo atua como um tampão natural, controlando o transporte de 

elementos químicos e substâncias para a atmosfera, hidrosfera e biota.  

Na agricultura, o solo serve como fonte primária de nutrientes aos vegetais. 

Os solos devem fornecer não somente um suporte físico para as plantas, mas 

também, os nutrientes inorgânicos adequados. Além disso, o solo fornece a água e 

um ambiente gasoso conveniente para o desenvolvimento do sistema radicular. 

No passado, o critério para a escolha de um solo destinado a agricultura era a 

sua fertilidade natural. Com a queda na oferta dessas terras e o aumento de seu 

custo, houve a limitação da expansão. Então teve início o processo de 

aproveitamento de solos de baixa fertilidade e o desenvolvimento de sistemas de 

manejo de solos mais eficazes. 

A acidez do solo é um dos indicadores de sua fertilidade. Ela é medida pelo  

pH, medido em suspenção do solo em ou solução de KCl. Para a agricultura o pH 

ideal esta em torno de 5,5 – 6,5. A acidez do solo tem origem nas rochas que 

formam o solo, na interação do solo com o clima – principalmente em áreas onde a 

pluviosidade é elevada, na absorção dos sais alcalinos pelas plantas cultivadas ou 

pela reação ácida de certos produtos utilizados na fertilização do solo (LIMA e 

CAVALLI-MOLINA, 2001; KOCHIAN et al., 2004). 

A salinidade e a sodicidade do solo reduzem o potencial produtivo de grandes 

áreas do globo. Essas propriedades provocam a dispersão da argila, causando a 

redução da penetração de água, ar e raízes e capacidade de retenção de água 

disponível, dificultando uma agricultura adequada e eficiente (LEVY et al., 1998; 

SHAW et al., 1998). 

Para reabilitar os solos afetados por sais e incorporá-los a produção agrícola, 

é oportuno que seja promovida à remoção do sódio dos sítios de troca, usualmente 

proporcionada pela aplicação de gesso, seguida pela lixiviação. A reação de troca 
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entre o gesso e o sódio do solo depende do contato do corretivo com as partículas 

do solo e da taxa de remoção de sódio da solução do solo (ILYAS et al., 1997). 

Alguns estudos têm mostrado que a melhoria nutricional pode ser uma 

alternativa para aumentar o crescimento e desenvolvimento de culturas em 

ambientes estressados por sais (SOLIMAN et al., 1994). 

No Brasil, extensas áreas, na região do Cerrado apresentam solos de reação 

ácida e com baixa disponibilidade de nutrientes. Já na região Nordeste os solos 

apresentam problemas relacionados à salinidade e sodicidade. 

Além disso, grande parte dos solos brasileiros apresenta deficiência de cálcio 

(MG, RJ, RS, SP) e enxofre (GO, MG, MS, PR, SP), produzindo limitações 

consideráveis das colheitas, pela carência desses nutrientes (SILVA, 1997). 

Estes pontos enfatizam a necessidade de utilização de uma adequada 

tecnologia de manejo, para aumentar a probabilidade de sucesso, quando da 

incorporação destes solos ao processo de produção de alimentos. Mesmo com os 

problemas anteriormente mencionados, foi observado desenvolvimento agrícola 

tanto na região do Cerrado brasileiro, como na região Nordeste do Brasil. 

Várias pesquisas sobre a aplicação do fosfogesso têm mostrado resultados 

positivos de sua atuação principalmente, como fonte de cálcio e enxofre; na 

correção de solos sódicos e na correção de solos ácidos promovendo melhorias no 

desenvolvimento radicular.  

O fosfogesso quando aplicado ao solo, após a sua dissolução, devido a sua 

rápida mobilidade no perfil, irá disponibilizar os íons Ca2+ e SO4
2- em solução, 

enriquecendo de nutrientes as camadas do solo, conforme a equação: 

 

CaSO4.2H2O (aq)  Ca2+ (aq) + SO4
2- (aq) + 2H2O 

 

Os íons cálcio e sulfato irão participar de reações de troca catiônica e 

aniônica na superfície carregada dos colóides do solo. Dessa forma, os íons de Ca2+ 

deslocam outros cátions do complexo de troca como, por exemplo, o Na+. Ao 

mesmo tempo, os íons sulfato formam complexos neutros solúveis com o Al como 

Al2(SO4)3. 

Esses complexos, por apresentarem grande mobilidade, descem pelo perfil do 

solo reduzindo a saturação por Al3+ em profundidade. Isto favorece o 

aprofundamento das raízes e permite às plantas superar veranicos e usar com mais 
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eficiência os nutrientes aplicados ao solo (ALCORDO e RECHCIGL, 1993; 

MALAVOLTA, 2006). Na Figura 10 é apresentada a diferença do crescimento 

radicular a partir  da aplicação do fosfogesso. 

 

 

Figura 10. Distribuição de raízes de milho no perfil de um Latossolo argiloso, 

sem e com aplicação de fosfogesso. (Fonte: EMBRAPA, 2005). 

 

A presença de Ca2+ em níveis relativamente altos no substrato é fundamental 

para a formação, crescimento e o funcionamento das raízes, para garantir a 

integridade da membrana citoplasmática, para ativação de enzimas e para 

neutralização do excesso de íons tóxicos, garantindo a eficiência do processo de 

absorção iônica. 

 O enxofre influencia todo metabolismo vegetal, sendo suas principais funções: 

a formação de todas as proteínas e de algumas enzimas, a participação no 

desenvolvimento radicular e na fotossíntese, e o aumento da produção de sementes 

e da nodulação nas raízes de leguminosas (MALAVOLTA, 1976).            

O uso do fosfogesso na recuperação de solos com excesso de sódio baseia-

se na seguinte reação: 

Solo – Na + CaSO4    Solo – Ca + Na2SO4 
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Como o cálcio é mais fortemente retido pelo solo do que o sódio, a reação 

tende para direita. O processo de recuperação de solos sódicos se completa pela 

remoção do sulfato de sódio por lixiviação. 

 
  

2.7 FITORREMEDIAÇÃO 

 

 

Os vegetais se adaptam a ambientes extremamente diversos, de forma tão 

eficaz que poucos lugares são completamente desprovidos de sua presença, sendo 

que algumas éspecies apresentam a capacidade de interagir simbioticamente com 

diversos organismos, facilitando sua adaptação em solos salinos, ácidos, pobres e 

ricos em nutrientes ou excessivamente contaminado em elementos químicos. 

Neste trabalho sobre as pilhas de fosfogesso algumas espécies vegetais 

foram coletadas e estudadas a fim de identificar o potencial das espécies na 

fitorremediação principalmente voltada para elementos radioativos, já que poucas 

são espéceis aplicadas para este fim. 

A fitorremediação se refere ao uso de plantas na descontaminação de solos 

poluídos, principalmente com metais pesados e poluentes orgânicos, reduzindo seus 

teores a níveis seguros à saúde humana, além de contribuir na melhoria das 

características físicas, químicas e biológicas destas áreas. Na atualidade, o uso 

desta tecnologia em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Canadá e 

Alemanha vem se expandido cada vez mais, seja por sua grande viabilidade técnica 

e/ou econômica (Tabela 12). 

De acordo com Glass (1999) citado por Andrade et al. (2007), a 

fitorremediação no ano de 1999, movimentou valores entre 34 e 58 milhões de 

dólares, sendo que os Estados Unidos foram os responsáveis pela maior parte deste 

mercado. 
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Tabela 12. Valores despendidos no mercado mundial referente à fitorremediação. 

País Total estimado em milhões de US$ 

EUA 30-49 

Europa 2-5 

Canadá 1-2 

Outros 1-2 

Total no Mundo 34-58 

Fontes: Glass (1999), citado por Andrade et al. (2007). 

 

Infelizmente no Brasil, o uso desta tecnologia ainda é pouco difundida pela 

maioria dos profissionais envolvidos na área ambiental, apesar de apresentar 

condições climáticas e ambientais favoráveis ao desenvolvimento deste processo. 

Uma das suas maiores vantagens é o seu baixo custo, porém o tempo que 

leva para que se observem os resultados pode ser considerada como uma 

desvantagem, dependendo das perspectivas envolvidas na remediação. 

A fitorremediação possui também, como importante característica, sua grande 

versatilidade, podendo ser utilizada para remediação do meio aquático, ar ou solo, 

com variantes que dependem dos objetivos a serem atingidos. 

 
 

2.7.1 Mecanismos de Fitorremediação 

 

 

Na fitorremediação, os vegetais podem atuar de forma direta ou indireta na 

redução e/ou remoção dos contaminantes. Na remediação direta os compostos são 

adsorvidos e acumulados ou metabolizados nos tecidos, através da mineralização 

dos mesmos. Na forma indireta, os vegetais extraem contaminantes das soluções 

dos solos, reduzindo assim a fonte de contaminação ou quando a presença de 

plantas propicia meio favorável ao aumento da atividade microbiana, que degrada o 

contaminante. 

 

Os mecanismos de fitorremediação considerados diretos subdividem-se em 

fitoextração, fitotransformação e fitovolatilização, e os mecanismos indiretos em 

fitoestabilização e fitoestimulação.  
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a) Fitoextração  

Este mecanismo se refere à capacidade da planta em absorver o 

contaminante do solo, armazená-lo em suas raízes ou em outros tecidos (folhas e 

caules), facilitando posteriormente seu descarte.  

Estima-se que a fitoextração possa reduzir a concentração de contaminantes 

a níveis aceitáveis num período de 3 a 20 anos. É aplicada principalmente para 

metais (Cd, Ni, Cu, Zn, Pb) podendo ser usada também para outros compostos 

inorgânicos e orgânicos. É empregada principalmente aquelas plantas chamadas de 

hiperacumuladoras de metais pesados, sendo definidas como plantas que podem 

acumular mais de 0,1% do seu peso seco em Ni, Co e Pb, mais de 1% em Zn e 

0,01% em Cd. (BAKER; BROOKS, 1989). Na Tabela 13 são apresentadas algumas 

espécies hiperacumuladoras.  

 

Tabela 13. Famílias de espécies vegetais hiperacumuladoras. 

Elemento  Número de 

Espécies  

Famílias 

Cd 1 Brassicaceae 

Co 28 Lamiaceae, Scrophulariaceae 

Cu 37 Cyperaceae, Lamiaceae, Poaceae, Scrophulariaceae 

Mn 11 Apocynaceae, Cunoniaceae, Proteaceae 

Ni 300 
Brassicaceae, Cunoniaceae, Flacourtiaceae, Violaceae, 

Euphorbiaceae 

Se 19 Fabaceae, Brassicaceae 

Tl 2 Brassicaceae 

Zn 16 Bracicaceae, Violaceae 

As 1 Pteridaceae 

Fonte: Ma et. al., 2001. 

 

Os elementos absorvidos do solo ficam concentrados nos tecidos das plantas, 

sendo retirados do sistema por meio da coleta destas plantas. Posteriormente, o 

material vegetal coletado pode ser incinerado de maneira adequada, evitando que 

os contaminantes sejam liberados à atmosfera. O volume de cinza produzido é 

menor que o da planta original, facilitando sua deposição final em aterros 
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controlados ou encapsulamento. Pode-se ainda reaproveitar das cinzas os metais 

com valor econômico.  

b) Fitotransformação  

Neste mecanismo, a planta absorve o contaminante da água e do solo 

fazendo a sua bioconversão, no seu interior ou em sua superfície, para as formas 

menos tóxicas. É empregado, principalmente, na remediação de compostos 

orgânicos. 

c) Fitovolatilização 

A planta após absorver os contaminantes, provenientes do solo ou da água,  

converte-os para formas voláteis, sendo posteriormente liberados na atmosfera. A 

volatilização pode ocorrer pela biodegradação na rizosfera ou após a passagem na 

própria planta e dependendo da atuação ou não dos processos metabólicos, a 

liberação do contaminante para a atmosfera pode ocorrer na forma original ou 

transformada. 

Alguns elementos como, Hg e Se, podem ser absorvidos pelas raízes, 

convertidos em formas não tóxicas e liberados na atmosfera. Este mecanismo é 

empregado também em compostos orgânicos. 

d) Fitoestimulação ou Rizodegradação 

Neste mecanismo indireto, a planta estimula a biodegradação microbiana dos 

contaminantes presentes no solo ou na água, através de exsudados radiculares, 

fornecimento de tecidos vegetais como fonte de energia, sombreamento e aumento 

da umidade do solo, favorecendo as condições ambientais para o desenvolvimento 

dos microorganismos. 

e) Fitoestabilização 

Este mecanismo se refere à capacidade que algumas plantas possuem em 

reduzir a mobilidade e a migração dos contaminantes presentes no solo, seja 

através da imobilização, lignificação ou humidificação dos poluentes nos seus 

tecidos vegetais. Os contaminantes permanecem no local. A vegetação e o solo 

podem necessitar de um longo tempo de manutenção para impedir a liberação dos 

contaminantes e uma futura lixiviação dos mesmos ao longo do perfil do solo. 

As plantas atuam por meio de suas raízes, adsorvendo os metais nas paredes 

celulares ou influenciando no seu comportamento químico por meio de compostos 

liberados pelas raízes. Além disso, a associação de planta com fungos micorrízicos 
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pode favorecer a retenção dos metais na sua zona radicular (KLAUBER-FILHO et 

al., 2005). Na Figura 11, são observados os mecanismos de fitorremediação. 

 

Figura 11. Mecanismos utilizados pelas plantas no processo de fitorremediação. 

Fonte: Andrade et al. (2007). 
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3 ÁREA DE ESTUDO 

 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

 

A cidade de Imbituba (Figura 12) está situada no litoral sul do estado de Santa 

Catarina, a 90 km da capital Florianópolis. A altitude média é de 30 metros acima do 

nível do mar. O município fica entre as coordenadas  28° 13`17” S e 48° 38`21”  W, 

com uma área de 184,787 km2, limitando-se ao norte com o município de Garopaba, 

ao sul com o município de Laguna, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com o 

município de Imaruí. 

A área de estudo deste trabalho, que compreende a área das pilhas e a área 

de referência, abrange terrenos localizados na cidade de Imbituba. A figura abaixo 

mostra a Cidade de Imbituba. 

   

Figura 12. Localização do município de Imbituba no mapa do estado de Santa 

Catarina. 

 

5
8
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A cidade de Imbituba pode ser acessada por via marítima ou rodoviária para 

transporte de carga. O acesso rodoviário é pela BR-101, podendo-se ingressar na 

cidade através de dois acessos pavimentados um ao norte e outro ao sul, com 

extensões de 6,5 e 6,0 km, respectivamente. O acesso marítimo é pelo porto 

Henrique Lage, distante apenas 1 km do centro da cidade. 

 
 

3.2 CLIMA 

 

 

O clima da região é definido como subtropical úmido e chuvoso 

(MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007), dependendo da atuação das massas de ar 

intertropicais e polares, cuja combinação define o caráter mesotérmico. Devido à 

baixa altitude o verão é quente e prolongado. A temperatura média no inverno é de 

17ºC e no verão de 25ºC. 

Em Imbituba o índice pluviométrico anual é de 1235 mm. A umidade relativa 

do ar é muito alta. As chuvas são bem distribuídas devido à ação das massas de ar 

acima mencionadas, não havendo assim a caracterização de uma estação seca ou 

chuvosa. 

Os ventos predominantes ocorrem em 6 a 10 nós, raramente ultrapassando 

21 nós, a direção prevalecente dos ventos é nordeste com percentuais de 37,6%, 

sendo observados durante todo ano. Outras direções secundárias são a sul com 

15,6% , e a sudoeste com 13,2% (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007).  

 
 

3.3 GEOLOGIA 

 

 

Os principais constituintes da geologia de Imbituba são rochas de idade 

proterozóica superior e elúvios associados do sistema cristalino, sedimentos de 

idade quaternária indiferenciada do sistema continental e sedimentos pleistocênicos 

e holocênicos do sistema litorâneo. Ao longo de toda a extensão da folha afloram os 

tipos litológicos, através de contatos interdigitados e transicionais (MPB 

SANEAMENTO, 2006). 
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As planícies costeiras são marcadas pela transição entre os ambientes 

marinho e terrestre, abrigando diversos ecossistemas de alta relevância e 

fragilidade ambiental. A caracterização geológica e geomorfológica dos 

depósitos costeiros permite estipular os processos paleoclimáticos atuantes 

no Quaternário. Durante este período geológico ocorreram oscilações no 

nível relativo do mar que foram responsáveis pela evolução das zonas 

costeiras condicionadas pelas regressões e transgressões marinhas nos  

últimos 2 milhões de anos. 

 

3.4 SOLOS 

 

 

Os solos de fertilidade natural elevada ocupam uma pequena área em 

Imbituba - SC, que podem ser utilizados, praticamente, para qualquer tipo de cultivo, 

inclusive os anuais. 

 Quase 60% dos solos são classificados como de baixa fertilidade natural, 

necessitando de correção para uma produção agrícola boa. 

Entretanto, em Imbituba a atividade econômica de maior representatividade 

são serviços, sendo que a agricultura ocupa a quarta posição como fonte de renda 

do município (PMI, 2009). A Figura 13 mostra a distribuição das atividades 

econômicas mais importantes do município. 

 

 

 

Figura 13. Distribuição das atividades econômicas do município de Imbituba. 
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De acordo com dados do Censo Agropecuário 2006, Imbituba possui 145 

estabelecimentos agropecuários, ocupando uma área de 4.446 ha e 

aproximadamente 2700 agricultores. As principais culturas produzidas são banana, 

laranja, arroz em casca, cana-de-açúcar, feijão, mandioca e milho (IBGE, 2007; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - PMI, 2009). 

Em Imbituba ocorre o predomínio do solo Argissolo Vermelho-Amarelo, que 

são solos bem drenados e profundos, mais arenosos no horizonte A, e mais argiloso 

no horizonte B. Estes solos possuem baixa fertilidade natural, e são encontrados em 

terrenos com relevo ondulado e forte ondulado. Também ocorrem em Imbituba os 

Neossolos Quartzarênicos (antigas areias quartzosas), aparecendo em grandes 

extensões no município, que são solos arenosos, profundos e excessivamente 

drenados, apresentando baixa fertilidade natural e baixa capacidade de reter água, 

ocorrendo ao longo do litoral (SANTA CATARINA, 1991). 

 

3.5 AS PILHAS DE FOSFOGESSO 

 

 

O estudo do impacto radiológico ambiental foi realizado em duas pilhas de 

fosfogesso existentes na Engessul, no município de Imbituba, estado de Santa 

Catarina. Estas pilhas foram geradas pela ICC – Indústria Carboquímica 

Catarinense, empresa associada à Petrofétil, que teve suas atividades encerradas 

na década de 90. Atualmente, o fosfogesso é comercializado para uso na agricultura 

e para a indústria cimenteira. 

O fosfogesso comercializado pela Engessul é vendido para vários estados 

brasileiros, como, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e, inclusive 

no próprio estado de Santa Catarina. Além disso, o fosfogesso de Imbituba também 

é vendido para países vizinhos, como, Paraguai e Uruguai. 

Nas pilhas da Engessul, o fosfogesso foi depositado, em áreas de vegetação 

natural através de caminhões, em camadas compactadas pelos próprios caminhões 

e espalhado de forma a aumentar a vida útil do depósito. 

Existem dois depósitos, um mais novo, denominado Pilha1 distando cerca de 

3 km da empresa, e outro dentro dos limites da indústria denominado de Pilha 2,  os 

quais se encontram fora de operação desde a década de 90. A área ocupada pelo 
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depósito mais antigo é de aproximadamente 7 ha, atingindo 10 m de altura. 

Atualmente todo o fosfogesso vendido pela Engessul é retirado dessa pilha. O 

depósito mais recente possui uma área total de 46 ha e a altura de 

aproximadamente 30 m (Figura 14). 

 

  

Figura 14. Aspectos das pilhas 1 e 2,  por imagem de satélite, respectivamente, em 

Imbituba - SC (incluindo na Pilha 2 o solo PP e o sedimento LD).  

 

A FATMA – Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente de Santa 

Catarina exige o monitoramento constante do lençol freático nas pilhas, o que é feito 

através de poços piezométricos instalados no em torno das pilhas de fosfogesso. 

O processo de fabricação do ácido fosfórico utilizado foi a via úmida e, as 

rochas fosfáticas que deram origem às pilhas tiveram diferentes origens, a pilha 2 

mais antiga foi formada a partir de rochas sedimentares importadas da Flórida e do 

Marrocos, têm aproximadamente 500.000 toneladas estocadas, já a pilha 1 mais 

recente foi formada por rochas ígneas de Araxá – MG, e tem aproximadamente 3,5 

milhões de toneladas estocadas. 

LD 

PP 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 MATERIAL E MÉTODOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

4.1.1 Coleta e tratamento do fosfogesso 

 

 

As amostras de fosfogesso nas duas pilhas foram coletadas na 

Engessul/Imbituba-SC, nos períodos de maio de 2007 e maio de 2008. A 

amostragem foi feita em 9 pontos georeferenciados da Pilha 1 e 8 pontos 

georeferenciados da Pilha 2 (Figura 15), sendo retiradas amostras nas 

profundidades de 0 – 2 m como uma tentativa para avaliar a distribuição dos 

elementos químicos em profundidade nas pilhas.  

 

   

Figura 15. Pontos de coleta georeferenciados representados nas Pilhas 1 e 2. 

 

5
8
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A coleta de fosfogesso foi feita com base nas normas brasileiras (ABNT, 

1987). As pilhas de fosfogesso são consideradas ativas, pois o resíduo vem sendo 

regularmente retirado para ser revendido. 

No laboratório, todas as amostras de fosfogesso, foram secas em estufa a 

40°C até atingirem peso constante e, em seguida, foram maceradas e passadas em 

peneira de 2 mm de malha para obtenção de um pó finamente dividido. 

 
 

4.1.2 Coleta dos solos 

 

 

Foram coletadas em Imbituba-SC, próximo a pilha 2 de fosfogesso amostras 

de solos georeferenciadas aqui denominados como solo da Praia do Porto (PP) e 

ainda um sedimento da Lagoa de Decantação (LD), a fim de verificar a contribuição 

do resíduo na distribuição de contaminantes. Também foram coletadas amostras 

georeferenciadas da Área de Referência (AR), para fins comparativos relacionados à 

composição química do solo local sem interferência de atividades antrópicas. 

Foram coletadas ainda amostras de solos salinos do Rio de Janeiro e de 

Pernambuco, com o intuito de testar a ação do fosfogesso em promover a melhoria 

da qualidade destes solos a partir da aplicação do fosfogesso tornando-os 

agricultáveis, uma vez que, o excesso de sais promove a diminuição do potencial 

osmótico da água do solo, resultando em potencial total da água na solução do solo 

mais negativo que o potencial total da água nas células da raiz. Como 

consequência, a planta perde água para o solo e sofre danos fisiológicos que podem 

levá-la à morte, mormente no estádio inicial de desenvolvimento de espécies anuais.  

A coleta das amostras de terra de solos de Imbituba e dos solos salinos 

consistiu em retirar amostras simples na profundidade de 0 – 20 cm, percorrendo a 

área em zigue-zague, formando uma amostra composta de 20 kg (ABNT,1987). Em 

laboratório, as amostras foram secas ao ar, destorroadas e passadas por peneira de 

2 mm de malha. Posteriormente as amostras foram trituradas em almofariz de ágata 

e passadas em peneira de naylon de 210µm. 
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4.1.3 Coleta de água 

 

 

Em maio de 2008 amostras de água superficial (30 cm) foram coletadas em 

seis pontos georeferenciados ao longo de um córrego, localizado abaixo da pilha 2 

de fosfogesso em Imbituba-SC. Além, disso foi amostrado um piezômetro localizado 

na área da indústria cuja profundidade média foi avaliada em 5 m (Figura 16).  

As amostras de água superficial foram coletadas em garrafas de polietileno de 

2L, mantidas a temperaturas abaixo de 5°C e acidificadas com ácido clorídrico a fim 

de manter a integridade das mesmas. 

 

 

Figura 16. Córrego em Imbituba-SC. 

 

As amostras de água subterrânea foram coletadas com um equipamento 

improvisado no local de coleta, uma garrafa de polietileno comum de 0,5 L com furos 

no fundo. 

Em laboratório as amostras foram filtradas a vácuo de litro em litro, sendo 

transferidas para béchers de 2L.  
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4.1.4 Classificação do resíduo (fosfogesso) 

 

 

Em laboratório foram determinados os teores solúveis e lixiviáveis para 

algumas substâncias inorgânicas, através dos testes de solubilidade e lixiviação 

segundo as normas da ABNT (2004). 

Estes testes foram realizados com o objetivo de classificar o resíduo segundo 

a sua periculosidade. Entretanto, a norma da ABNT 10004:2004 não inclui a 

realização de análises para a determinação dos radionuclídeos naturais. 

Foram obtidos extratos nos testes de solubilidade e lixiviação, os quais foram 

submetidos à espectrometria de emissão óptica com plasma indutivo, visando 

identificar e quantificar alguns elementos. 

 
 

4.1.5 Determinação da Granulometria 

 

 

As análises granulométricas foram realizadas nos solos e no fosfogesso. Para 

estas análises foi utilizado o método proposto por Ziervogel e Bohling (2003). Foram 

utilizados cerca de 4g de amostra, tratados com peróxido de hidrogênio a fim de se 

eliminar a matéria orgânica. Esta substância foi adicionada diariamente, até o 

término da reação ou no máximo durante duas semanas. Ao fim desse procedimento 

a amostra foi lavada por sucessivas vezes com água destilada, separando a solução 

por centrifugação (3000 rpm por 5 minutos). As amostras foram então agitadas 

durante 24 horas com solução dispersante Hexametafosfato de sódio 4,5 M. O 

equipamento utilizado para determinar a granulometria foi o analisador de partículas 

a laser CILAS modelo 1064 (Figura 17), pelo método de difratometria a laser. A 

curva granulométrica foi calculada através do programa estatístico GRADISTAT 4.0. 

O equipamento utilizado apresenta faixa analítica de 0,02 μm a 500 μm, 64 

detectores a 100 classificações de tamanho de partículas, e dois emissores de laser 

para uma melhor precisão na faixa do submícron. 
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No funcionamento do equipamento, um laser de He-Ne produz dois feixes de 

luz monocromático, 830 nm (banda do infravermelho) e 635nm (banda do vermelho), 

que ilumina uma célula de medida onde se encontra o fluido com as partículas. É 

então gerado um padrão de difração estável, independente do movimento das 

partículas. Este padrão é focado por uma lente, para um detector fotoelétrico 

constituído por um conjunto de detectores de silício foto-sensitivo. Produz-se dessa 

forma, um sinal proporcional à intensidade da luz incidente, o qual, após ser 

amplificado por um tubo fotomultiplicador, é transmitido a um computador que 

reajusta o padrão de difração e realiza as integrações necessárias. Teoricamente 

este tipo de equipamento determina o volume das partículas, deduzindo-se o seu 

raio (DIAS, 2000). 

A presença de duas fontes de luz para a difração - comuns nos equipamentos 

modernos - permite ao instrumento cobrir toda classe granulométrica em uma única 

medição, sem qualquer ajuste mecânico ou realinhamento ótico, com maior 

resolução no que se refere às partículas com dimensão inferiores a um micrômetro. 

As partículas mais grosseiras são medidas a partir de imagens em tempo real da 

transformação rápida de Fourier, “Fast Fourier transform”, obtidas por uma câmera 

CCD equipada por uma unidade de processamento digital (DSP)(CILAS, 2005). 

 

     

Figura 17. Cilas e gráfico granulométrico. 
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4.1.6 Determinação da fertilidade 

 

 

Na análise de fertilidade química do solo, os seguintes parâmetros são 

determinados: potencial de hidrogênio (pH), acidez potencial (hidrogênio e alumínio 

trocáveis), carbono orgânico, as bases trocáveis (potássio, cálcio, magnésio e sódio) 

e fósforo trocável. Também foram calculados a Capacidade de Troca de Cátions 

(CTC) e a Saturação por bases (V%). 

Neste trabalho a análise de fertilidade foi realizada nos solos utilizados, como 

também no fosfogesso, a fim de determinar os nutrientes disponibilizados com a sua 

aplicação como corretivo. 

A CTC é utilizada tanto para caracterização pedológica como para a avaliação 

da fertilidade do solo. Ela expressa a quantidade de cátions que um solo pode reter 

nos complexos de esfera externa; desta forma expressa indiretamente a quantidade 

de cargas negativas do solo (MEURER, 2006). 

A CTC foi calculada de forma indireta, através da soma de bases trocáveis, 

extraídas com um extrator apropriado, com a acidez titulável, extraída por soluções 

tamponadas. 

A acidez potencial dos solos é a soma dos cátions trocáveis: hidrogênio e 

alumínio. É importante salientar que o alumínio trocável também é neutralizado 

quando ocorre a correção do pH do solo, pois o Al+3 precipita como hidróxido, não 

estando disponível às espécies vegetais, diminuindo a fitotoxidez.  

As bases trocáveis são os cátions Ca+2, Mg+2, K+ e Na+ (nutrientes vegetais) e 

a saturação por bases é a razão entre a soma de bases do solo e a CTC. 

A mobilidade dos radionuclídeos naturais e dos metais pesados é influenciada 

principalmente pelo pH, textura, composição mineralógica, CTC e matéria orgânica. 

Os radionuclídeos e os metais são retidos nos solos pela adsorção nas superfícies 

das partículas minerais, pela complexação por substâncias húmicas em partículas 

orgânicas e por reações de precipitação (KHAN; SCULLION, 2000). Segundo 

Martins (2005) a partição dos radionuclídeos e metais na fase líquida e sólida do 

solo determina a mobilidade e biodisponibilidade no sistema agrícola. 

As análises de fertilidade das amostras de solo e fosfogesso deste trabalho 

foram realizadas pelo Laboratório de Fertilidade do Solo da UFRRJ. Cerca de 200g 

de cada amostra foi pesada e separada para realização de diferentes análises como 

descrito acima através dos métodos da Embrapa (1997). 
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4.1.7 Caracterização química 

 

 

4.1.7.1 Fluorescência de raios-X 

 

 

Para caracterização química do fosfogesso e dos solos foi utilizado o 

equipamento de fluorescência de Raios-X por dispersão de energia (EDXRF) da 

marca Shimadzu, modelo EDX 800 HS (Figura 18). Fonte de raios-X de Rh, e 

detector de Si(Li) resfriado com Nitrogênio líquido. Para a investigação de elementos 

pesados (Ti ao U) utilizou-se voltagem de 50 kV e corrente de 33 μA. E, para 

elementos leves (C ao Sc), 15 keV e 297 μA, com tempo de aquisição de 100 

segundos, colimador de 10 mm. 

Esta técnica foi utilizada para dar uma idéia dos macroelementos que compõe 

as amostras. Para obtenção de resultados mais precisos em relação a elementos 

minoritários foi utilizada a técnica de análise por ativação neutrônica (AAN). 

Foram avaliados cerca de 10 elementos, dentre os quais Ca, S, Na, Al, Fe, Si, 

P, Na, K e Mn na maioria das amostras, uma vez que, esta técnica foi usada 

somente para identificar previamente os elementos majoritários.  

 

 
Figura 18. Equipamento utilizado para análise por fluorescência de raios-x. 
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As análises, feitas sob vácuo, foram realizadas no Laboratório de Raios-X do 

IEN/CNEN. As amostras sob a de forma de pó foram diretamente acondicionadas 

em porta-amostra de plástico e analisadas.  

 
 

4.1.7.2 Difratometria de raios-X 

 
 

No laboratório de Raios-X do Instituto de Engenharia Nuclear/CNEN foram 

realizadas análises de difração de raios-X nas amostras de solo e fosfogesso pelo 

método do pó (BLEICHER et al., 2000), esta técnica possibilita a quantificação das 

fases cristalinas e o estudo da estrutura interna dos materiais cristalinos.  

O equipamento empregado foi o difratômetro Brücker modelo D8, de 

geometria Bragg- Brentano, com varredura ϴ-ϴ de radiação Cu Kα(1,5406 Å), 

tensão de 40 kV e corrente de 40 mA, monocromador de grafite (26,4º) e detector de 

NaI para as medidas das amostras, feitas de 3º a 90º ao passo de 0,02° medindo 10 

segundos em cada passo. Para avaliação do perfil difratográfico das amostras foi 

usada a base de dados JCPDS (PDF-2/2003). 

 
Figura 19. Difratograma. 
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4.1.7.3 Análise por ativação neutrônica 

 

 

A análise por ativação é um método que se baseia na produção de 

radionuclídeos artificiais a partir de elementos estáveis, que ao emitirem raios gama 

característicos, durante o processo de decaimento radioativo, permitem sua 

identificação e quantificação. A conversão de núcleo estável em núcleo radioativo 

pode ocorrer por meio do bombardeamento com partículas energeticamente 

carregadas (alfa, prótons, dêuterons), fótons ou nêutrons, sendo a ativação por 

nêutrons a mais utilizada (BODE; GOEIJ, 1998). 

Com o desenvolvimento de reatores nucleares e a consequente obtenção de 

fluxo de nêutrons da ordem de 1012 n cm-2 s-1, a análise por ativação passou a ter um 

campo maior de aplicação. Segundo Meyers (1998), os detectores de germânio e o 

desenvolvimento de softwares e hardwares revolucionaram essa metodologia de 

análise.  

A análise por ativação neutrônica é um método analítico que se diferencia da 

maior parte dos métodos analíticos usuais, em virtude de basear-se em reações que 

ocorrem com núcleos atômicos e não com elétrons orbitais (BODE, 1996). 

Quando um nêutron interage com um núcleo alvo por meio de uma colisão 

inelástica, forma-se um núcleo composto em um estado altamente excitado. Este 

núcleo pode perder sua energia por vários processos de desintegração, que duram 

da ordem de 10-16 a 10-14 s. Esses processos normalmente envolvem emissões de 

partículas e/ou os chamados raios gama prontos. Na maioria dos casos, o núcleo 

formado é radioativo e irá decair emitindo raios gama (Figura 20). O método analítico 

consiste na medida de raios gama característicos para identificação dos elementos e 

determinação dos seus teores. A concentração de radioisótopos na amostra é 

diretamente proporcional à intensidade da radiação gama emitida.  
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Figura 20. Mecanismos da reação nuclear (n,γ). (IAEA,1990). 

 

A determinação dos elementos na análise por ativação depende 

fundamentalmente do fluxo de nêutrons ao qual a amostra foi submetida e da seção 

de choque, que representa a probabilidade de um nêutron interagir com o núcleo do 

elemento de interesse. Quanto maior esses valores, maios será a atividade do 

radioisótopo produzido. Outros parâmetros, como meia vida do nuclídeo formado, a 

energia e o tipo de radiações emitidas por esses nuclídeos, influenciam na 

sensibilidade da análise. 

Em conseqüência de o fato basear-se em reações que ocorrem com núcleos 

atômicos, o método não dá informações sobre a forma química em que eles se 

encontram. A determinação quantitativa e qualitativa dos nuclídeos formados é feita 

por detectores de alta resolução, constituídos por cristais de germânio hiperpuro, 

acoplados a analisadores multicanais e eletrônica associada.   

Emprega-se, o método de análise comparativa, que é geralmente considerado 

o método mais exato para quantificar as concentrações elementares. Neste método, 

uma quantidade conhecida do elemento que se quer determinar é irradiada 

juntamente com a amostra, durante o mesmo tempo e sob o mesmo fluxo de 

partículas ativadoras. Após a irradiação, amostras e padrões são medidos sob 

condições geométricas idênticas com o mesmo detector (BODE, 1996).  

 

a) Preparo das amostras e padrões 

As amostras de fosfogesso e solos após a secagem foram pulverizadas em 

grau de ágata e homogeinizadas. 
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Para a análise por ativação neutrônica foram pesadas cerca de 200 mg das 

amostras em cápsulas de polietileno (Figura 21) utilizando-se uma balança analítica 

com quatro casas decimais. Em seguida, as cápsulas foram seladas com ferro de 

solda com ponta de grafite.  Procurou-se manter, aproximadamente, o mesmo peso 

entre as amostras e padrões com a finalidade de garantir as mesmas geometrias. 

 

  

Figura 21. Cápsula de polietileno e sistema pneumático. 

 

Os padrões utilizados foram: Podmore Red Clay (BELLIDO, 1989), Rocha 

Fosfática (Nist 694), Montana Soil (NIST 2710) e San Joaquin Soil (NIST 2709) os 

padrões foram preparados das mesma forma que as amostras.  

As amostras foram analisadas em duplicatas, perfazendo um total de 

aproximadamente 300 análises entre irradiações de meia-vida curta, longa e 

intermediária. Foram analisados em cada uma das amostras em torno de 20 

elementos químicos: Ba, Ce, Co, Cr, Dy, Eu, Fe, K, La, Mg, Mn, Na, Sb, Sc, Sm, Th 

Ti, U, V e Yb elementos esses selecionados por possuírem raios livres de 

interferentes e por se ter alcançado estatística representativa dentro do erro 

desejado. Encontra-se na Tabela 14 as principais características nucleares dos 

elementos estudados. 
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Tabela 14. Radioisótopos utilizados e suas principais características nucleares. 

Isótopos Meia-vida Energia * Irradiação 

28Al 2,25 M 1778,8 C 

141Ce 32,5 D 145,5 L 

60Co 5,28 A 1333,0 L 

51Cr 27,8 D 320,1 L 

165Dy 2,33 M 94,6 C 

152Eu 12,7 A 1407,9 L 

59Fe 44,6 D 1099,3 L 

181Hf 42,5 D 482,1 L 

42K 12,36 H 1524,6 I 

140La 40,27 H 487,0 I, L 

177Lu 6,74 D 208,3 L 

27Mg 9,46 M 1014,4 C 

56Mn 2,58 H 1811,0 C 

24Na 15,03 H 1368,5 C,I 

124Sb 60,2 D 602,7 L 

46Sc 83,9 D 889,3 L 

153Sm 44,8 D 103,2 L 

Th (233Pa) 27,4 D 311,9 L 

51Ti 5,79 M 320,1 C 

U (239Np) 2,35 D 277,6 C,L 

52V 3,75 M 1434,1 C 

175Yb 4,21 D 282,6 I,L 

A = anos, D = dias, H = horas, C = curta, L = longa, I = intermediária (IAEA,1990). 

*Energia medida em kev. 

 

 

Em todas as irradiações foram também analisados como “brancos” as 

cápsulas de polietileno, não sendo encontrada nenhuma concentração significativa 

dos elementos estudados que justificasse uma correção.  
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b) Características da irradiação e contagem 

As amostras e os padrões encapsulados, foram submetidos a um fluxo de 

nêutrons térmicos de cerca de 1013 n cm-2 s-1 no Reator de Pesquisas IEA-R1 do 

Instituto de pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN/ CNEN. 

A detecção da radiação gama proveniente das amostras ativadas foi feita por 

um detector de germânio de alta pureza, HPGe refrigerado à temperatura de 

nitrogênio líquido. 

A acumulação de espectros foi feita utilizando-se o software Maestro 

desenvolvido pela Ortec. 

Nesta técnica analítica foi utilizado o método comparativo. Em todas as fases 

do trabalho procurou-se manter as mesmas condições de irradiação e contagem 

para as amostras e os padrões. 

 

- Isótopos de meia-vida curta 

Esta irradiação foi realizada por meio de um sistema pneumático que 

possibilitou enviar a amostra juntamente com o padrão, da sala de irradiação 

pneumática (Estação 4 do IPEN) até o núcleo do reator, retornando alguns 

segundos após o final da irradiação. As amostras encapsuladas foram colocadas 

aos pares em suportes de polietileno apropriados, o qual foi descartado após a 

irradiação. Esta etapa foi realizada utilizando-se as instalações do Laboratório de 

Análise por Ativação com Nêutrons, IPEN/CNEN. As características para análise de 

isótopos de meia-vida curta foram: 

Tempo de irradiação: 10 segundos 

Tempo de decaimento: 10 minutos 

Tempo de contagem: 4 minutos 

Após o tempo de decaimento a detecção e contagem da radiação γ emitida foi 

realizada, utilizando um detector de Germânio Hiperpuro da Ortec (HPGe), com 

FWHM de 1,83 para pico de energia 1332 KeV do departamento acima citado.  

 

- Isótopos de meia-vida intermediária  

Após serem irradiadas, as cápsulas foram mantidas intocadas por um período 

de 24 horas. Passado esse tempo, as cápsulas foram novamente colocadas em 

suportes de polietileno com os mesmos pares anteriores. As características para 

esta irradiação foram: 
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Tempo de irradiação: 4 minutos 

Tempo de decaimento: 4 horas 

Tempo de contagem: 4 minutos 

Após o tempo de decaimento, as amostras foram contadas no mesmo 

detector utilizado para meia-vida curta. 

 

- Isótopos de meia-vida longa 

Nesta fase as cápsulas de polietileno contendo as amostras e padrões foram 

colocadas em recipientes de alumínio apropriados para serem irradiadas por um 

tempo maior. Em cada recipiente de alumínio foram colocadas 7 amostras e 3 

padrões distribuídos de forma homogênea. As características para esta irradiação 

foram: 

Tempo de irradiação: 4 horas 

Tempo de decaimento: 10 dias 

Tempo de contagem: 2 horas 

Decorrido o tempo de decaimento, as amostras e padrões foram contados em 

um detector de HPGe com eletrônica associada. As análises desta etapa foram 

feitas no detector da Ortec (FHWM 1,98 em 1332 KeV) no Laboratório de 

Radioquímica da UFF. 

 

c) Avaliação dos espectros obtidos 

Para análise dos espectros e obtenção das concentrações dos elementos 

químicos foi utilizado o programa GRGAN (GILMORE, 1993; BELLIDO, 1988). A 

escolha dos melhores raios gama para análise levou em consideração fatores como: 

intensidade do pico, abundância isotópica e sua posição no espectro. Utilizou-se 

apenas raios gama dos elementos que estavam livres de interferentes. 

A concentração de cada um dos elementos foi calculada pela integral da área 

do pico analisado comparado com a integral da área do mesmo pico no padrão, 

levando-se em conta erros associados, assim como também a sua propagação.  
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4.1.7.4 Espectrometria de emissão óptica 

 

 

A espectrometria de emissão óptica com plasma indutivo ICP OES é uma 

técnica analítica multielementar, robusta e amplamente utilizada que permite 

identificar e quantificar elementos traço em amostras de interesse ambiental como 

solos, sedimentos, resíduos industriais e domésticos, amostras biológicas, águas 

naturais e efluentes líquidos. 

Esta técnica foi utilizada com o objetivo de completar a técnica de AAN devido 

a ocorrência de interferência em alguns picos avaliados, foram determinados 

elementos como Pb, Cd, Zn e Ni. Porém, a nível de comparação, foram 

determinados também macroelementos. 

Algumas interferências espectrais (Figura 22) podem ocorrer na análise por 

ICP OES, mas podem ser controladas pela seleção de um comprimento de onda 

alternativo. Atualmente mais de 70 elementos podem ser determinados com baixos 

limites de detecção (QUINÁGLIA, 2006).  

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 22. Curva de calibração da análise por ICP-OES. 

 

 

- Material analisado e digestão das amostras 

Neste trabalho a técnica de ICP OES foi empregada para análise de 

diferentes materiais, dentre eles água, solos e resíduos industriais (fosfogesso). 
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- Metodologia aplicada na água 

As amostras de água passaram por um pré-tratamento, após a coleta elas 

foram armazenas em frascos de polietileno e mantidas em refrigeração durante o 

transporte até o laboratório. Ainda em campo as amostras de água foram 

acidificadas com HCl P. A. até pH < 2, com a finalidade de diminuir a possibilidade 

de dessorção dos metais do particulado para a solução, e também para minimizar a 

atividade biológica. Em laboratório as amostras foram filtradas em triplicatas em 

microfiltros descartáveis de acetato de celulose de 0,22 µm de porosidade para 

posterior análise em ICP OES. 

 

- Metodologia aplicada em solos, sedimento e fosfogesso 

A metodologia utilizada para abertura é baseada em técnicas descritas por 

Loring e Rantala (1992) e UNEP (1995), segundo os quais o processo de abertura 

ou digestão das amostras é definido como sendo a decomposição das mesmas em 

altas temperaturas e sob pressão se houver necessidade. Para a digestão foi usado 

um forno de microondas ANTON PAAR, MULTIWAVE, com capacidade de digerir 6 

tubos por vez. 

Todo material utilizado nesta etapa foi descontaminado em banhos de 24 

horas, primeiro em EXTRAN 5% em recipiente plástico e com tampa, seguido de 

lavagens sucessivas em água corrente e depois em água deionizada. Então, o 

material foi imerso por mais 24 horas em banho de ácido nítrico (HNO3) 10%. E 

finalmente lavado com água deionizada, seco e colocado em uso (SODRÉ, 2005). 

Os reagentes utilizados nas análises foram da MERCK, com grau de pureza P.A.  

A digestão das amostras para análise de metais foi feita segundo a 

metodologia da EPA 3051, foram pesadas cerca de 0,5g de amostras nos tubos de 

microondas e em triplicatas. Em todos os tudo foram adicionados 10 ml de água 

régia (HNO3: HCl, 3:1) e em seguida os tubos foram selados e submetidos ao forno 

de microondas.  

Após a digestão os extratos obtidos foram filtrados e vertidos em tubos de 

polietileno; posteriormente os mesmos foram avolumados a 20 ml com água 

deionizada. 

Para o controle de qualidade do processo analítico e validação metodológica 

foi feita a análise do material de referência Montana Soil – NIST 2710 e San Joaquin 

Soil – NIST 2709 (National Institute of Standards and Technology) (Tabela 15). 
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Tabela 15. Média das concentrações de metais nos materiais de referência. 

Elemento NIST 2710 NIST 2709 

Al 1,8 % 2,6 % 

Ca 0,41 % 1,5 % 

Cd 20 ppm 1 ppm 

Cu 2700 ppm 32 ppm 

Fe 2,7 % 3,0 % 

K 0,45 % 0,32 % 

Mg 0,57 % 1,4 % 

Mn 7700 ppm 470 ppm 

Ni 10,1 ppm 78 ppm 

Pb 5100 ppm 13 ppm 

Ti 0,10 % 0,038 % 

Zn 5900 ppm 100 ppm 

Concentrações em mg kg
-1

. 

 

 

Análise por ICP-OES 

 

No laboratório de Química Analítica, foram determinadas as concentrações 

dos elementos Zn, Na, Ni, Pb, Cd, K, Ca, Mg, Fe e Mn utilizando-se ICP-OES, 

modelo ULTIMA 2 da Jobin-Yvon (Figura 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23. Aparelho de ICP OES, modelo ULTIMA 2 da Jobin-Yvon. 
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4.1.8 Caracterização radiológica 

 

 

4.1.8.1 Determinação da concentração de 226Ra, 228Ra, 210Pb e 40K 

  

 

Uma grande vantagem da espectrometria gama é a facilidade de medir a 

amostra de forma direta e não destrutiva. A sua rapidez está inicialmente 

relacionada à concentração, características dos radionuclídeos de interesse e 

características da matriz. Um sistema genérico de detecção e aquisição de dados, 

por espectrometria gama de alta resolução, está simplificado na Figura 23 abaixo. 

O sistema de detecção empregado foi composto por um detector de germânio 

de alta pureza (Figura 24), HPGe da Ortec refrigerado à temperatura de nitrogênio 

líquido, sendo operado com alta tensão, o qual a partir destas condições adquire  

características semicondutoras. Quando o raio-γ incide no cristal, ocorre a produção 

de um pulso de voltagem (sinal analógico), o qual é proporcional à energia por ele 

perdida ao atravessar o cristal e enviado para uma eletrônica associada: um pré-

amplificador próximo ao detector, onde o pulso elétrico após a amplificação passa 

por um conversor analógico-digital (ADC), que converte linearmente o sinal 

analógico em um sinal digital (seqüência de impulsos), e são armazenados de 

acordo com sua altura de aproximadamente 0-8V, em posições de memória 

definidas como 2K, 4K, 8K e 16K (4096 canais foi utilizada). Após um período de 

tempo pré-determinado o espectro é obtido. 

A calibração do detector foi feita a partir da relação Energia x Canal, com 

fontes de calibração de 152Eu ou de 60Co fabricados pela Amersham, com o objetivo 

de manter o controle de qualidade das análises, também foi feito o levantamento do 

“Background” e a curva de eficiência . A acumulação de espectros foi feita utilizando-

se o programa RAE (Bellido, 1989) associado ao programa Maestro desenvolvido 

pela Ortec. 
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Figura 24. Esquema do sistema de espectrometria gama. 

 

As amostras pré-tratadas de fosfogesso foram pesadas cerca de 20g e 

dispostas em frascos de polietileno. Em seguida, as amostras foram seladas 

hermeticamente e mantidas em repouso por um período de 30 dias, para assegurar 

a obtenção do equilíbrio radioativo das séries naturais. Então, as amostras foram 

submetidas à espectrometria gama direta.   

A concentração de 226Ra foi determinada em função das atividades médias 

dos três fotopicos separados dos seus nuclídeos filhos: 214Pb em 295,21 keV e 

351,93 keV; e 214Bi em 609,32 keV. A quantificação do 210Pb foi feita pela medida da 

intensidade do fotopico de 46,54 keV. O conteúdo de 228Ra foi determinado pela 

medida das intensidades dos fotopicos de 911,07 e 968,90 keV do 228Ac. O 40K foi 

determinado pela transição gama de 1460,83 keV.  As energias gama e intensidades 

utilizadas são apresentadas na Tabela 16. 
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Tabela 16. Energias gama e intensidades dos radionuclídeos analisados. 

Nuclídeo Energia gama (keV) Intensidade (%) 

214Pb 295,21 

351,93 

18,7 

35,8 

214Bi 609,32 45 

228Ac 911,07 

968,90 

27,8 

16,7 

40K 1460,83 10,7 

Fonte: Santos, 2002. 

 

O tempo de contagem estabelecido foi de 86.000 segundos. O programa 

utilizado para obtenção e gravação dos dados foi o Maestro. Os espectros obtidos 

foram analisados empregando o programa de computador Aptec-NRC. 

A concentração de cada radionuclídeo de interesse na amostra de 

fosfogesso, a partir de uma dada transição gama associada, está relacionada à área 

líquida sob o pico de absorção total, presente no espectro gama (Figura 25), pela 

expressão:   

                  

C =         P 

       Ef . t . I . Q 

Onde: 

C: concentração do radionuclídeo na amostra (Bq L-1 pra Q dado em L ou Bq 

kg-1 para Q dado em kg); 

P: Área líquida do pico correspondente à transição gama, (cps); 

Ef: Eficiência de contagem para a energia de transição gama (cps/dps); 

t: Tempo útil de medida (s); 

I: Probabilidade de emissão por desintegração por energia gama (%);  

Q: Quantidade de amostra analisada (L ou kg).  

 

Na quantificação do 210Pb foi aplicado um cálculo para correção de auto-

absorção, uma vez que a atenuação da radiação gama de baixas energias é 

altamente dependente da densidade e da composição química das amostras. Para 

este cálculo utilizou-se a equação desenvolvida por Cutshal (1983).  
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Nesta correção foi empregada uma fonte líquida n°: c/36/A02, com atividade 

de 3 Bq de 210Pb, com data de referência de 18/10/2000, fornecida pelo Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria/CNEN. Na medida a fonte foi disposta sobre a amostra. 

 O fator de auto-absorção foi calculado pela equação: 

 

           A/O =  ln (T/I) 

                     (T/I – 1) 

Onde: 

O: taxa de contagem da amostra atenuada; 

A: taxa de contagem real da amostra; 

T e I: intensidades das radiações gama transmitidas através da amostra e do 

padrão, respectivamente. 

 

A intensidade do feixe atenuado (T) foi definida como a diferença entre a taxa 

de contagem de cada amostra, com e sem a fonte externa de 210Pb centralizada 

sobre a amostra. A intensidade (I) foi determinada como a diferença entre a medida 

da amostra empregada no cálculo da eficiência, obedecendo à mesma geometria 

empregada para a amostra, com e sem a fonte externa de 210Pb sobre a amostra 

(SANTOS, 2002). 

A razão (A/O) representa assim, como cada amostra se compara ao padrão 

de eficiência, em auto-absorção. A concentração real de 210Pb foi então obtida 

multiplicando-se a concentração não corrigida, pelo fator fde auto-absorção relativa. 

A atividade mínima detectável (AMD) na espectrometria gama foi calculada 

pela equação: 

           AMD = 4,66       (F)0,5 

                       Ef . t. I 

Onde: 

AMD: atividade mínima detectável (Bq); 

F: área das contagens da radiação de fundo (cps); 

Ef: eficiência de contagem para a energia de transição gama; 

t: tempo útil de medida (s); 

I: propabilidade de emissão por desintegração, para a transição gama 

considerada; 

4,66: número que expressa o grau de confiança associado a 68%. 
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Figura 25. Detector de Germânio. 

 

 

4.1.8.2 Determinação de radionuclídeos na água 

 

 

Para está análise foi utilizado o método de separação radioquímica com bário. 

Essa técnica baseia-se na pré-concentração do Pb-210, Ra-226, Ra-228 e 

determinação de suas respectivas concentrações. A eficiência da técnica é 

determinada por meio de traçadores que possuem estequiometria bem definida. O 

Ra-226 e o Ra-228 utilizam como traçador o cloreto de bário e o traçador do Pb-210, 

o chumbo estável na forma de nitrato. Após os processos de co-precipitação é 

obtido um precipitado de cromato de chumbo (para a determinação de 210Pb por 

contagens de emissões beta) e, em uma segunda parte do processo de co-

precipitação, sulfato de bário (co-precipitado com o rádio para a determinação do 

Ra-226 e do Ra-228 por intermédio das contagem alfa e beta, respectivamente).    

 

Etapa de pré-concentração: 

 

São adicionadas gotas de vermelho de metila e 4 ml de ácido cítrico (1M) às 

amostras de água. A solução é neutralizada adiciona-se lentamente hidróxido de 

amônia (NH
4
OH) concentrado e aquecendo-se até ebulição. Nesta etapa são 

adicionados 50 ml de H
2
SO

4 
(3M) com agitação.  

O sulfato de bário e chumbo, contendo rádio e chumbo, é precipitado e 

deixado em repouso por 24 horas.  
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O sobrenadante é descartado e o precipitado transferido a um tubo de 

centrífuga e centrifugado durante 5 minutos a uma velocidade de 3000 rpm. O 

sobrenadante é descartado e o precipitado lavado com H
2
SO

4 
(0,1 M).  

Ao precipitado são adicionados 2 g de Titriplex I, 30 ml de água desionizada, 

gotas de vermelho de metila e 7 ml de NaOH (6 N). A solução é aquecida (em banho 

maria) até dissolução total do precipitado, sendo adicionados 5 ml de (NH
4
)
2
SO

4 
e 

ajustado o pH para 4,5-5 com ácido acético glacial. A solução é mantida em banho 

maria por aproximadamente 30 minutos. Em seguida é deixada em repouso por um 

período de 24 h, sendo em seguida centrifugada por 5 min a 300 rpm.  

A solução é reservada para a análise de chumbo e o precipitado após lavado 

com acetato de amônia 40 %, é reservado para a análise de rádio (LAURIA; 

GODOY, 1988). 

 

Determinação do 210Pb 

 

Nesta etapa é adicionado 1 ml de Na2S (1M) à solução obtida na 

centrifugação à quente (banho maria). A solução é mantida em aquecimento por 10 

minutos. Posteriormente a solução é centrifugada por 5 minutos a 300 rpm e 

descartado o sobrenadante. O precipitado é lavado com água deionizada e a 

solução aquecida, sendo adicionados 10 ml de HNO
3 

(5M) até dissolver o sulfeto. A 

solução é mantida em banho maria por uma hora.  

A solução é filtrada em papel de filtro Whatman 40 para bequer de 250 ml 

lavando-se o filtro com água desionizada. Nesta etapa o pH da solução é ajustado 

para 4,5-5 com acetato de amônia 40% usando como indicador vermelho de metila.  

São adicionados 2 ml de Na2CrO4 30% à solução. Nesta etapa o PbCrO4 

precipita. A hora e a data da precipitação são anotados e o bequer é mantido em 

aquecimento até a fervura por alguns minutos.  

A solução é filtrada em filtro Whatman 44 (d = 2,5 cm) e o precipitado lavado 

com água deionizada e etanol 80%. O papel de filtro contendo o precipitado é levado 

à estufa a 1000C durante 10 minutos (LAURIA; GODOY, 1988). 

Os cálculos da atividade devida ao 210Pb presente na amostra foram feitos 

com a seguinte expressão:  
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Onde: 

A
(Pb-210) 

Atividade do 210Pb (Bq)  

R
m 

Taxa de contagem total da amostra (cpm)  

R
0 

Taxa de contagem da radiação de fundo (cpm)  

R
q 

Rendimento químico  

ε
β 

Eficiência de contagem do sistema β  

λ
Bi-210 

Constante de desintegração do 
210

Bi=0,1383d
-1 

 

t Tempo transcorrido entre a precipitação do Pb e a contagem (dias) 

 

Determinação do 226Ra e 228Ra 

 

Ao precipitado são adicionados 2,0 g de EDTA, 5 ml de NH4OH e 30 ml de 

H2O. Após a dissolução, e ainda à quente são adicionados 5ml de sulfato de amônio 

((NH4)2SO4) 25 mg/ml e é dissolvido à quente (em banho maria). O pH é ajustado 

para 4,5-5 aproximadamente, com ácido acético glacial, utilizando-se como indicador 

vermelho de metila. Nesta etapa o rádio é precipitado. O dia e a hora de precipitação 

são anotados.  

A solução é mantida por mais 30 minutos à quente seguindo-se de repouso 

por 24 horas. Após o repouso, a solução é filtrada sobre papel de filtro Whatman 44 

(d=28) utilizando-se filtração forçada.  

O precipitado é lavado com 5 ml de H2O e duas porções de álcool 80 % e 

depois seco em estufa a 80 0C durante 30 minutos. O papel de filtro contendo o 

precipitado é colocado sobre uma plaqueta de aço inox, fixando suas bordas com 

auxílio de um anel de PVC (LAURIA; GODOY, 1988).  

Aguardou-se no mínimo 21 dias após a precipitação para iniciar a contagem 

da amostra. As amostras foram contadas em um detector proporcional α e β. 

Primeiro é feita a contagem α, durante 100 minutos, depois as amostras são 

cobertas com papel de filtro e é feita a contagem β durante 400 minutos. 



105 

 

 

A atividade do 
226

Ra e 
228

Ra são calculadas com as equações abaixo 

respectivamente. 

 

Onde: 

A
(Ra-226) 

Atividade do 
226

Ra (Bq)  

R
m 

Taxa de contagem total da amostra (cpm)  

R
q 

Taxa de contagem da radiação de fundo (cpm)  

R
q 

Rendimento químico  

ε
αα 

Eficiência de contagem α do sistema  

η
abs(Ra-226) 

Coeficiente de autoabsorção  

λ
Rn-222 

Constante de desintegração do 
222

Rn=0,181d
-1 

 

t Tempo transcorrido entre a precipitação do Ra e a contagem (dias)  

K Coeficiente relativo de absorção do 
226

Ra 

 

 A atividade do 
228

Ra foi calculada empregando a equação 

 

Onde: 

A
(Ra-228) 

Atividade do 
228

Ra (Bq)  

R
m 

Taxa de contagem total da amostra (cpm)  

R
0 

Taxa de contagem da radiação de fundo (cpm)  

R
q 

Rendimento químico  

ε
Ra-226 

Eficiência de contagem α do Ra-226  

ε
Ra-228 

Eficiência de contagem β do Ra-228  
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A
(Ra-226) 

Atividade do 
226

Ra (Bq)  

λ
Rn-222 

Constante de desintegração do 
222

Rn=0,181d
-1 

 

t Tempo transcorrido entre a precipitação do Ra e a contagem (dias) 

 
 

4.1.9 Análises estatísticas 

 

 

Considerando a complexidade e a grande variância normalmente observada 

em estudos ambientais (EINAX; SOLDT, 1999), é frequente na literatura o uso de 

métodos estatísticos multivariados com o objetivo de identificar e diferenciar níveis 

naturais de contaminação antrópica, para avaliação e identificação de fontes de 

poluição. 

No sentido de verificar quais destes parâmetros mais contribuem para tal 

caracterização e como estes se relacionam foram utilizados os métodos de análise 

de componentes principais, análise de agrupamento e análise de correlação. As 

análises foram realizadas através do programa STATISTICA 7 (Copyright© 1984-

1987, StatSoft, Inc.). 

Análise de correlação é empregada para avaliar a relação de linearidade entre 

duas variáveis, e nesta o coeficiente de correlação de Pearson, r, tem valor entre 0, 

significando nenhuma correlação e 1 que indica perfeita correlação linear. 

O método de análise dos componentes principais é aplicado à redução do 

número de variáveis e detecção de estruturas entre variáveis correlacionadas de 

forma a explicar a maior variabilidade possível entre os dados (MALINOWSKI, 1991; 

HANSON et al., 1993). A redução do número de variáveis é obtida combinando-se 

aquelas que são correlacionadas em um único fator. O fator obtido representa uma 

nova variável que expressa uma relação linear entre as variáveis agrupadas. Em 

cada um dos fatores obtidos, são agrupadas as variáveis que mais contribuem para 

a variância total dos dados e cada fator consecutivo contribui cada vez menos para a 

variabilidade total observada (STEVENS, 1998). 

 

 

 



107 

 

 

A análise de agrupamento é utilizada para organizar conjuntos de objetos ou 

dados em grupos cada vez maiores usando medidas de similaridade ou distância 

(MASSART e KAUFMAN, 1983; DAVIS, 1986). Objetos similares são classificados 

no mesmo grupo ou em grupos próximos formando uma hierarquia semelhante à de 

uma árvore. À medida que a distância entre os grupos aumenta, aumenta também a 

diferença entre os objetos classificados naqueles grupos. A forma mais comum de 

medir a distância entre objetos em um espaço multidimensional é pela distância 

euclidiana. Em um espaço bi ou tridimensional esta medida é a distância real entre 

os objetos no espaço. Objetos mais próximos são então classificados no mesmo 

grupo. A distância entre os grupos pode ser determinada pela menor ou maior 

distância média entre os objetos de cada grupo, pela distância entre os centroides 

dos grupos, pela análise de variância (menor soma dos quadrados de dois grupos 

quaisquer), etc. O método de Ward foi utilizado para medida de similaridade. Este 

método busca maximizar a homogeneidade em cada grupo, ou seja, minimizar a 

variância dentro do grupo. A variação do grupo é definida como a soma dos 

quadrados das distâncias entre cada ponto do grupo e seu centroide. Em cada 

etapa, serão agrupados, sucessivamente elementos com a menor variação dentro 

do grupo (MASSART; KAUFMAN, 1983). 

 
 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS UTILIZADOS NO EXPERIMENTO COM SOLOS 
SALINOS 

 

 

4.2.1 Coleta de solos salinos 

 

 

Foram coletadas em setembro de 2008 amostras de solos salinos do Rio de 

Janeiro e de Pernambuco, com o intuito de promover a melhoria da qualidade destes 

solos a partir da aplicação do fosfogesso tornando-os agricultáveis, uma vez que, 

solos salinos promovem a diminuição do potencial osmótico da água do solo, 

resultando em potencial total da água na solução do solo mais negativo que o 

potencial total da água nas células da raiz. Como conseqüência, a planta perde água 

para o solo e sofre danos fisiológicos que podem levá-la à morte, mormente no 

estádio inicial de desenvolvimento de espécies anuais. 
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A coleta das amostras de solos salinos consistiu em retirar amostras simples 

na profundidade de 0–20 cm, percorrendo a área em zigue-zague, formando uma 

amostra composta de 20 kg (ABNT, 1987). Em laboratório, as amostras foram secas 

ao ar, destorroadas e passadas por peneira de 2 mm de malha. Posteriormente as 

amostras foram trituradas em almofariz de ágata e passadas em peneira de naylon 

de 210µm. 

 
 

4.2.2 Experimentos em casa de vegetação 

 

 

Foram conduzidos dois experimentos um em área improvisada no Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN), Rio de Janeiro com o Planossolo Háplico e 

outro no Centro Regional de Ciências Nucleares – NE (CRCN/CNEN) no Recife, em 

uma casa de vegetação com estrutura metálica, para o Neossolo Flúvico e o 

Luvissolo Crômico. 

O experimento consistiu em adicionar aos solos doses crescentes de 

fosfogesso:  

 

- Planossolo Háplico: dose zero, 0,5 necessidade de gesso (NG), 1 NG e 2 NG. 

- Neossolo Flúvico e Luvissolo Crômico: dose zero, 1 NG e 2 NG. 

 

As quantidades de fosfogesso aplicadas foram calculadas de acordo com a 

equação (Embrapa,1997): 

  sfa DCTChPSTPSTNG  86 , onde: 

 
- NG = necessidade de gesso 

- PSTa = percentagem de Na trocável real 

- PSTf = percentagem de Na trocável desejável (10% de PSTa) 

- CTC = capacidade de troca catiônica 

- 86 = peso molecular do gesso (CaSO4.2H2O)  

- h = profundidade do solo que se deseja recuperar 

- Ds = densidade do solo 

 
Sendo PSTa calculada a partir da fórmula: 



109 

 

 

CTC

Na
PSTa

100
  

 

As amostras de solo foram acondicionadas em recipientes plásticos 

individuais com até 12 dm3 de capacidade e a água de drenagem foi percolada por 

um buraco ao fundo, onde uma garrafa de polietileno de 1dm3 funcionou com 

reservatório dessa água.  

Posteriormente, foram feitas as misturas das amostras de solo com as doses 

recomendadas de fosfogesso, até a profundidade de 20 cm, para  verificar o efeito 

da utilização do fosfogesso na agricultura e avaliar a biodisponibilidade dos 

radionuclídeos de interesse nos solos salinos estudados. 

Para efeito de comparação, cada experimento foi realizado com doze vasos 

para cada tipo de solo, sendo três sem adição de fosfogesso. Para maior 

confiabilidade nos resultados, cada tratamento foi feito em triplicata. 

No Planossolo Háplico foi implantada a cultura da alface para avaliar a 

translocação de radioisótopos e metais, cada vaso recebeu ainda uma adubação 

complementar com aproximadamente 200g de matéria orgânica (húmus). A 

adubação foi feita antes do transplantio das alfaces.  

A cultura escolhida para realização do experimento foi à alface, variedade lisa 

de verão. A seleção da alface (Lactura sativa) foi determinada por suas 

características ciclo curto, volume de oferta no mercado, comercialização e valor 

nutritivo, além de ser uma cultura exigente em nutrientes, considerada a principal 

acumuladora de metais pesados (Zn, Cu e Pb) (JACOMINO, 2008).  

A alface foi semeada em bandeja de isopor própria para semeadura, em 

substrato comercial próprio para este fim. Posteriormente as mudas foram 

transplantadas para os vasos contendo o Planossolo Háplico tratado com diferentes 

doses de fosfogesso. Foram plantadas três mudas de alface por vaso Figura 26.  

Durante o cultivo foi mantida uma irrigação diária a fim de restabelecer a 

capacidade de campo do solo.  
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Figura 26. Experimento com Planossolo Háplico e Alfaces. IRD-RJ. 

 

4.2.3 Delineamento experimental   

 
 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com três 

repetições, em esquema fatorial 4 x 1 x 3 em parcelas subdivididas, sendo o fatorial 

composto de: 4 níveis de aplicação de fosfogesso, 1 espécie vegetal e 3 repetições, 

perfazendo-se de um total de 12 unidades experimentais. 

 
 

4.2.4 Fracionamento químico dos solos tratados com fosfogesso 

 

 

Com o objetivo de avaliar a biodisponibilidade dos isótopos de Ra e 210Pb nos 

solos tratados com fosfogesso foi realizado um ensaio, onde os tratamentos 

permaneceram incubados por um período de 30 dias com a umidade de 80% da 

capacidade de campo. Ao final dos 30 dias, amostras do material foram coletadas, 

homogeneizadas, secas ao ar e quarteadas. Subseqüentemente, aproximadamente 

5 gramas da cada amostra foi submetido a extração simples de acordo com Tessier 

et al. (1979),utilizando cinco frações: trocável (F1), associada a carbonatos (F2), 

associada a óxidos de Fe e Mn (F3), associada a matéria orgânica (F4) e residual 

(F5).  
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Os isótopos de Ra e 210Pb em solução foram co-precipitados como 

Ba(Ra,Pb)SO4 após a adição de H2SO4 e BaCl2. A mistura de sulfatos foi lavada e 

dissolvida com ácido nitrotriacético (NTA). O sulfato de bário (rádio) foi re-precipitado 

com a adição de ácido acético. Posteriormente, foi realizada a separação das fases 

e o Ba(Ra)SO4 foi purificado e dissolvido com EDTA. Novamente o sulfato foi 

precipitado com ácido acético (pH 4,5-5,0) e filtrado. Depois de um mês os produtos 

226Ra e 228Ra foram analisados respectivamente por contagem das partículas alfa e 

beta. A contagem dos isótopos foi realizada num detector proporcional alfa e beta da 

Canberra, Inc., modelo S5XLB, no IRD – RJ.   

 

 

4.2.5 Preparo e análise química e radiométrica das amostras vegetais 

 

 

O período de cultivo das alfaces foi de 16 de setembro de 2010 a 16 de 

dezembro de 2010. Após a colheita as folhas das alfaces foram lavadas com água 

de abastecimento público para retirar as impuresas mais grosseiras e, em seguida, 

foram lavadas com água deionizada e secas em estufa de circulação forçada de ar, 

moídas com grau e pistilo de ágata e acondicionadas em cadinhos de porcelana.  

A digestão das amostras para análise dos elementos foi feita utilizando 10 mL 

ácido nítrico. Foram pesados cerca de 0,5 g de amostras nos tubos para abertura 

em chapa. 

A determinação dos elementos foi feita por espectrometria de massas com 

plasma indutivamente acoplado (ICP-MS), em equipamento Varian, modelo 820-MS, 

com interface de reação e colisão (CRI), equipado com um nebulizador Micromist de 

baixa vazão conectado a uma câmara de nebulização Helix Cinnabar Fe/VG (Glass 

Expansion). Os cones de amostragem e “skimmer” usados foram de níquel, sendo 

que o “skimmer” era modelo CRI. O padrão interno utilizado foi Ródio, introduzido 

em linha através do uso de um sistema em “T”.  

A análise foi feita no modo SemiQuant com 2 métodos: o primeiro para todos 

os elementos exceto 56Fe e o segundo somente para a determinação do 56Fe. Neste 

caso, foram introduzidos 60 mL min-1 de hidrogênio no cone “Skimmer” para 

eliminação de interferência de ArO (m/z=56) na determinação de 56Fe.  
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O controle de qualidade e validação metodológica foi feito pela análise do 

material de referência Folha de Tomate – NIST SRM 1573a (National Istitute of 

Standards and Technology), cujos valores obtidos, enquadram-se dentro do intervalo 

de confiança dos valores recomendados. 

Para determinação dos radioisótopos foi feita por espectrometria gama, 

seguindo a metodologia descrita no item 4.1.8.1. O padrão utilizado foi Folha de 

Tomate – NIST SRM 1573a (National Istitute of Standards and Technology). 

 
 

4.2.6 Análises estatísticas 

 

 

As análises foram realizadas através do programa STATISTICA 7 (Copyright© 

1984-1987, StatSoft, Inc.). Para comparar os resultados dos experimentos com solos 

salinos além das análises estatísticas descritas anteriormente, foi realizado o teste t 

para a comparação de médias de amostras independentes. 

 
 

4.3 MATERIAL E MÉTODOS UTILIZADOS PARA ESTUDO DE 
FITORREMEDIAÇÃO 

 

 

4.3.1 Coleta de plantas 

 

 

Sobre as pilhas de fosfogesso, ambientes inóspitos, crescem algumas 

plantas, de diferentes espécies, mas que podem apresentar tolerância e potencial de 

acumulação de metais pesados e radionuclídeos naturais. Na Figura 27 são 

apresentadas as espécies coletadas. 

A coleta das plantas foi realizada em maio de 2008 e consistiu na abertura de 

trincheiras de 0,50m x 0,50m x 0,50m, distantes aproximadamente 20 cm do caule, a 

fim de evitar danos às raízes. Então, foi feito o procedimento de retirada da planta 

inteira. Nas triplicatas das plantas foram feitas exsicatas com o objetivo de classificar 

as espécies, que foram classificadas posteriormente pelo Jardim Botânico com o 

auxílio do Dr. Marcus Nardruz. As espécies encontradas foram: 

 Baccharis Cf. Spicata  
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 Blechnum serrulatum Rich  

 Chromolaena aff. Odorata  

 Eupatorium asteraceae  

 Pteridaceae pityrogramma 

 

Caracterização morfológica das espécies estudadas: 

 

a) Baccharis Cf. Spicata 

Família Asteraceae. Subarbustos de até 1,5 m de altura, nativa da América do 

Sul, ocorrendo principalmente Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil. Possuem 

ramos 3-alados, alas até 1,5 cm de largura. As folhas são caducas, quando 

presentes diminutas e ovais. Floresce no verão e frutifica no outono. Espécie 

heliófita, autóctone, habitando de campos secos e pedregosos até solos úmidos, 

ocorre na Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. Considerada planta daninha 

infestante de pastagens, terrenos baldios e beira de estradas, chegando a formar 

densas infestações. 

 

b) Blechnum Serrulatum Rich 

Família Polypodiaceae, tribo: Blechneae. Sua distribuição geográfica ocorre 

na Austrália, Trópicos do Velho Mundo, Estados Unidos, Antilhas, México, América 

Central, América do Sul, Brasil. Planta rígida de pequeno porte, com os troncos 

rígidos com fascículos elaborados nu, com folhas oblongas, lanceoladas, pinadas.  

 

c) Chromolaena aff. Odorata 

É uma espécie arbustiva que alcança de 3 – 8 m de altura, da família 

Asteraceae. Nativa da América do Sul e Central, foi introduzida na Ásia. É usada na 

medicina tradicional da Indonésia. É considerada uma planta daninha invasora na 

África. 
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d) Eupatorium Asteraceae  

Família Asteraceae. São espécies herbáceas perenes com altura variando de 

0,5-3 m. São plantas nativas de regiões temperadas do Hemisfério Norte. Tem 

folhas opostas. 

 

e) Pteridaceae Pityrogramma 

Família Pteridaceae. Apresenta uma distribuição cosmopolita, ocorrendo nas 

Américas, África e Madagascar. Tem grande heterogeneidade morfológica. A sua 

formação vegetacional apresenta uma elevada área basal e variação quanto ao 

porte, provavelmente em função do tipo e profundidade do solo. O gênero 

Pityrogramma é caracterizado pela face abaxial da lâmina foliar coberta de por um 

indumento farináceo branco, amarelo ou rosado e os esporângios não agrupados 

em soros.    

  

 

A 
 

B 

 

C 
 

D 
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 E 

Figura 27. Espécies vegetais coletadas sobre as pilhas de fosfogesso. A - Baccharis 

Cf. spicata; B - Cromolaena aff. odorata; C - Blechnum serrulatum rich; D - 

Eupatorium asteraceae; E - Pteridaceae pityrogramma. 

 

 

4.3.2 Análises químicas e radiométricas realizadas no tecido vegetal 

 

 

 

O material vegetal foi dividido em raiz, caule e folha, lavado com água 

deionizada, seco em estufa de circulação forçada de ar a 40°C, moído com grau e 

pistilo de ágata e acondicionado em cadinhos de porcelana.  

 Posteriormente foi realizado o procedimento de abertura das amostras. A 

metodologia utilizada para abertura é baseada em técnicas descritas por Loring e 

Rantala (1991) e UNEP (1995), segundo os quais o processo de abertura ou 

digestão das amostras é definido como sendo a decomposição das mesmas em 

altas temperaturas e sobre pressão se houver necessidade. Para a digestão foi 

usado um forno de microondas modelo ANTON PAAR, MULTIWAVE, com 

capacidade de digerir seis tubos por vez. 

Todo material utilizado nesta etapa foi descontaminado em banhos de 24 

horas, primeiro em EXTRAN 5% em recipiente plástico e com tampa, seguido de 

lavagens sucessivas em água corrente e depois em água deionizada. Então, o 

material foi imerso por mais 24 horas em banho de ácido nítrico (HNO3) 10% e 

finalmente lavado com água deionizada, seco e colocado em uso (SODRÉ, 2005). 

Os reagentes utilizados nas análises foram da MERCK, com grau de pureza P. A.  
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A digestão das amostras para análise de metais foi feita segundo a 

metodologia da EPA 3051, foram pesados cerca de 0,5 g de amostras nos tubos de 

microondas e em triplicatas. Em todos os tudo foram adicionados 10 ml de água 

régia (HNO3: HCl, 3:1) e em seguida os tubos foram selados e submetidos ao forno 

de microondas.  

Após a digestão os extratos obtidos foram filtrados e vertidos em tubos de 

polietileno, posteriormente os mesmo foram avolumados a 20 ml com água 

deionizada. 

Para o controle de qualidade do processo analítico e validação metodológica 

foi feita a análise do material de referência Folha de Tomate – NIST SRM 1573a 

(National Istitute of Standards and Technology). 

As determinações dos teores de metais foram realizadas por ICP OES e 

também através de análise por ativação neutrônica (AAN). Os isótopos de Ra, 210Pb 

e 40K foram determinados por espectrometria gama no detector de Germânio 

Hiperpuro, estes métodos foram descritos anteriormente com mais detalhes nas 

seções 4.1.7.4 e 4.1.8.1., respectivamente . 

 
 

4.3.3 Tratamentos estatísticos dos dados obtidos 

 

 

As análises estatísticas realizadas foram idênticas às descritas anteriormente 

nas seções 4.1.9 e 4.2.6. 

O potencial das plantas em fitorremediar pode ser medido usando alguns 

índices. O índice de translocação (IT) sugerido por Bichequer e Bohrlen (apud 

PAIVA et al., 2002) avalia a capacidade das espécies em translocar os 

contaminantes  da raiz para a parte aérea. 

 

Onde: 

QPA = quantidade acumulada dos elementos na parte aérea, em mg vaso-1; e 

QAR = quantidade acumulada dos elementos na parte aérea + raiz, em mg 

vaso-1. 
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A absorção dos radionuclídeos pelos vegetais é descrita pelo fator de 

transferência (FT), o qual é definido como sendo a razão entre as concentrações de 

radionuclídeos na planta e as concentrações no solo, expressas em (Bq kg-1), dos 

respectivos pesos secos (IUR, 1989). 

A literatura demonstra que para o mesmo tipo de solo, para a mesma espécie 

vegetal e para um mesmo radioniclídeo, os valores FT variam, inclusive em ordem 

de magnitude (CHEN et al., 2005; GREEN et al., 2005).  No entanto, embora 

quetionavel , o FT é até o presente o parâmetro utilizado para estimar a 

transferência de nuclídeo do solo para planta (RIBEIRO, 2004). 

A transferência dos metais pesados do solo para a planta pode ser avaliada 

pelo fator de transferência (FT). 

 

Onde: 

CPA = concentração dos elementos na parte aérea, em mg kg-1; 

CSR = concentração dos elementos no sistema radicular, em mg kg-1; e 

CT = concentração dos elementos total no solo, em mg kg-1. 
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5 ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL DO FOSFOGESSO DE IMBITUBA 

 
 

5.1 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

  

5.1.1 Classificação do fosfogesso quanto à periculosidade 

 

 

Foram realizados testes de lixiviação e solubilidade do resíduo, no sentido de 

classificar o fosfogesso como perigoso ou não (ABNT, 2004). Conforme pode ser 

verificado nas Tabelas 17 e 18 o resíduo foi classificado como Classe II A – Não 

perigoso, mas solúvel, pelo fato dos limites máximos permitidos para teste 

solubilidade terem sido ultrapassados para os parâmetros arsênio, alumínio, ferro, 

manganês e sulfatos. É importante ressaltar que a norma ABNT NBR 10004:2004 

não inclui análises para determinação da atividade de radionuclídeos. Entretanto, o 

resíduo também foi classificado segundo a Norma 4.01 da CNEN e foi enquadrado 

na Categoria III concentração de radionuclídeos inferior a 10 Bq g-1 . 

 

Tabela 17. Classificação de toxicidade por lixiviação do fosfogesso.  

Parâmetros LMP CR 

As 1,0 0,010 

Ba 70 0,008 

Cd 0,5 < 0,001 

Pb 1,0 0,04 

Hg 0,1 0,002 

LMP – Limite Máximo Permitido (mg.L-1) e CR – Concentração no Resíduo (mg.L-1). 

Somente foram utilizadas substâncias inorgânicas. 

5
8
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Tabela 18. Classificação de toxicidade por solubilidade do fosfogesso. 

Parâmetros LMP CR 

As 0,01 0,03 
Ba 0,7 0,089 
Cd 0,005 < 0,001 
Pb 0,01 0,01 
Hg 0,0001 < 0,0001 

NO3
- 10 < 0,05 

Al 0,2 3,91 
Cl- 250 2,6 
Cu 2,0 0,21 
Fe 0,3 1,98 
Mn 0,1 2,89 
Na 200 51,2 

SO4
2- 250 1864 

Zn 5,0 0,24 

LMP  -  Limite Máximo Permitido (mg L-1) e CR – Concentração no Resíduo (mg 

L-1). Somente foram utilizadas substâncias inorgânicas. 

 
 

5.1.2 Composição física dos solos e fosfogesso 

 

 

A análise granulométrica dos solos, do sedimento e do fosfogesso identificou 

oito classes de tamanhos: argila (<2 μm), silte fino (2 a 6,5 μm), silte médio (6,5 a 20 

μm), silte grosso (20 a 63 μm), areia muito fina (63 a 100 μm), areia fina (110 a 200 

μm), areia média (200 a 600 μm) e areia grossa (600 a 2000 μm). Neste trabalho, a 

distribuição granulométrica, foi utilizada como uma ferramenta para auxiliar na 

determinação da quantidade de superfície onde ocorrem as reações químicas e 

físicas, foi reagrupada em três classes para facilitar a análise comparativa, sendo 

elas: argila (<2μm), silte (63-2μm) e areia (2000-63μm).  

O silte foi à classe granulométrica mais abundante nas amostras de 

fosfogesso, variando de 85 a 89%, Dessa forma, o fosfogesso pode ser descrito 

como fino (<63μm), isto é apresenta maior superfície específica. Entretanto, os solos 

AR e PP, e o sedimento LD apresentaram um teor de areia muito alto que variou de 

95 a 97%. 
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A distribuição dos teores de argila, silte e areia dos solos, fosfogesso e 

sedimento está representada na Figura 28. De um modo geral, o perfil 

granulométrico do fosfogesso evidencia que sua aplicação no solo pode aumentar a 

superfície de adsorção promovendo uma melhoria nas propriedades químicas e 

físicas dos mesmos. 

 

 

Figura 28. Distribuição de argila, silte e areia para amostras de solos AR (Área de 

Referência - Imbituba), PP (Praia do Porto – Imbituba), sedimento LD (Lagoa de 

Decantação – Imbituba) e  fosfogesso 1 e 2, correspondentes respectivamente a 

Pilha 1 e Pilha 2.  

 

 

5.1.3 Composição mineralógica dos solos e fosfogesso 

 

 

Os resultados das análises de fluorescência de raio X são apresentados na 

Tabela 19. Conforme pode ser verificado, a composição do fosfogesso revela a 

presença predominante de enxofre e cálcio. As quantidades de P2O5 encontradas 

são 3,4% e 2,3%, nas pilhas 1 e 2 respectivamente, evidenciando que o fosfogesso 

não irá atuar como fertilizante fosfatado, mas sim, como fonte de Ca e S para o solo  

atuando também na redução da acidez potencial. Esses resultados corroboram com 

dados de P2O5 encontrados por Jacomino (2008) que são da ordem de 1,2%. 
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Os resultados dos solos demonstram que o principal componente mineral são 

os silicatos, variando 88 a 94% e óxidos de alumínio, variando de 27 a 2%, este fato 

corrobora com a literatura que preconiza que o silício é o segundo elemento mais 

abundante na litosfera e o alumínio o terceiro. Lindsay (1978), estudando solos, 

verificou que o conteúdo de silício nos solos é bastante variável. Segundo Moniz 

(1972), a fase sólida dos solos é composta de minerais remanescentes da rocha ou 

sedimento que deu origem ao solo e minerais secundários, formados a partir de 

minerais pré-existentes pela ação do intemperismo. Sendo o solo composto 

essencialmente de: silicatos hidratados de alumínios, cristalinos e amorfos, e 

hidróxidos de ferro e titânio.  

 

Tabela 19. Caracterização mineralógica do fosfogesso, solos e sedimento 

Mineral Fosfogesso 

Pilha 1 

Fosfogesso 

Pilha 2 

Solo 

AR 

Solo 

PP 

Sedimento 

LD 

SiO2 0,638 0,651 94,048 90,824 88,690 

SO3 50,983 52,239 1,409 1,558 2,328 

Al2O3 ND ND 2,537 4,535 4,136 

P2O5 3,419 2,352 0,584 0,546 1,156 

Cl ND ND ND ND ND 

Fe2O3 0,802 0,663 0,337 0,646 0,538 

K2O ND ND 0,616 1,064 0,972 

MgO ND ND ND ND ND 

CaO 40,478 42,139 0,362 0,696 1,850 

Na2O ND ND ND ND ND 

BaO 2,225 0,371 ND ND ND 

SrO 0,907 0,864 0,005 0,008 0,010 

Dados obtidos são semi-quantitativos. 

 

Pode-se verificar na análise de difratometria de raios X que o fosfogesso é 

constituído apenas por sulfato de cálcio, e no caso das pilhas de Imbituba é 

dihidratado, fato este já esperado, uma vez que, esta forma apresenta um custo de 

produção relativamente baixo,  maior simplicidade do processo e pode se adaptar a 

uma grande variedade  de teores e tipos de rocha fosfáticas. Segundo Dana (1969), 

o grau de hidratação do fosfogesso é controlado principalmente, pela temperatura e 

concentração do ácido. 
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Já os difratogramas das amostras de solo mostram que os solos AR, PP e o 

sedimento LD são constituídos predominantemente de quartzo (SiO2), esses 

resultados são de extrema importância, levando em consideração que as pilhas de 

fosfogesso estão alojadas sobre solos com esta característica, pode-se prever maior 

ocorrência de lixiviação, podendo resultar numa disseminação elevada de 

contaminantes, já que o solo da região é um tipo de areia quartzoza, classificado 

pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) como Neossolos 

Quartzarênicos.  

 
 

5.1.4 Caracterização radioativa do fosfogesso 

 

 

Para a avaliação do impacto radiológico ambiental decorrente do 

armazenamento de fosfogesso, devido às dimensões das pilhas, foi realizada uma 

amostragem estratificada, que possibilita visualizar a distribuição dos radionuclídeos 

ao longo do perfil. 

Os radionuclídeos considerados mais relevantes para a dose de radiação 

devido à meia-vida física longa, transporte ambiental e distribuição nos tecidos 

humanos selecionados para análise foram: 238U, 226Ra, 228Ra, 232Th e 210Pb. 

As atividades médias dos radionuclídeos determinados nas pilhas de 

fosfogesso de Imbituba-SC, avaliadas no presente estudo são mostradas na Tabela 

20.  

 

Tabela 20. Atividade média das pilhas de fosfogesso de Imbituba (Bq kg-1) 

Radionuclídeo Atividade na Pilha 1 Atividade na Pilha 2 

238U 36 ± 10 38 ± 10 

232Th 131 ± 1 31 ± 3 

226Ra 95 ± 11 98 ± 5 

228Ra 181 ± 7 68 ± 7 

210Pb 388 ± 20 278 ± 18 

40K 99 ± 15 94 ± 16 
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Como pode ser observado, a atividade média de todos os radionuclídeos 

naturais avaliados neste trabalho foi maior na pilha 1 quando comparada com a pilha 

2, a exceção dos nuclídeos 238U e do 226Ra. 

Também foi verificado que a atividade média do 238U na pilha 1 (36 Bq kg-1)  

ficou abaixo daquela do 232Th (131 Bq kg-1). Por outro lado, na pilha 2 acontece o 

inverso, tendo o 238U (38Bq kg-1) apresentado maior atividade média que o 232Th (31 

Bq kg-1). Isso pode ser explicado pelo fato da rocha fosfática utilizada para produção 

do ácido fosfórico ser de origem ígnea na pilha 1 e, portanto, apresentar 

concentrações de U menores que as de Th. Na pilha 2 as rochas foram de origem 

sedimentar, isto é, com teores de U maiores que os de Th, usados como a principal 

fonte de produção para o ácido fosfórico. 

As atividades médias do 226Ra (95 e 98 Bq kg-1) nas duas pilhas ficaram 

abaixo do limite recomendado pela Agência Ambiental Americana (EPA, 1988) para  

uso do fosfogesso na agricultura cujo valor é de 370 Bq kg-1. 

A concentração média de 226Ra em carbonatos e rochas graníticas é de 15 e 

48 Bq kg-1 respectivamente, e o valor médio para o solo de 30 Bq kg-1 (UNSCEAR, 

2000). Quando comparados esses valores com as atividades médias de 226Ra (95 e 

98 Bq kg-1) nas pilhas de fosfogesso obtidas neste trabalho, verifica-se um aumento 

considerável, provavelmente associado ao processamento químico da apatita, no 

qual o equilíbrio secular é quebrado e o 226Ra migra preferencialmente para o 

fosfogesso proporcionando assim um enriquecimento deste elemento. Esses 

resultados se encontram dentro do intervalo de atividade de 226Ra (22 a 695 Bq kg-1) 

encontrado por Mazzilli et al. (2000) que estudou o fosfogesso de Cubatão. 

É importante ressaltar que só existem limites para concentração de 226Ra no 

fosfogesso para que seja liberada sua utilização na agricultura, devido ao fato do 

raio iônico desse elemento ser próximo ao do Ca e, portanto, sendo assimilado pelos 

organismos. Contudo, também foram avaliados neste estudo 238U, 232Th, 228Ra e 

210Pb, não apenas devido à alta toxicidade para sistemas biológicos, mas também 

por serem uma fonte potencial importante de contaminação ambiental (JACOMINO, 

2008; ICPR, 1995; LIV E LIPTÁK, 1997). 
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Deve-se destacar que as altas concentrações de 210Pb encontradas nas 

pilhas de fosfogesso em Imbituba, podem estar associadas ao fato do 210Pb ser um 

produto do decaimento do 222Rn, o qual fica retido no fosfogesso devido a sua alta 

solubilidade em água e a elevada umidade do resíduo. Outro fator que pode ser 

considerado é a baixa mobilidade do 210Pb que favorece a concentração deste 

elemento associado ao fato das pilhas serem antigas.  

O Th apresenta concentrações médias variando de 1,6 a 20 µg g-1(6,69 a 81,2 

Bq kg-1) nos tipos de rochas comuns, sendo que sua concentração, em geral, 

excede a do U. Segundo Mazzilli et al. (2000) a atividade média do tório varia de 7 a 

175 Bq kg-1 no fosfogesso de Cubatão. 

Comparando-se as atividades obtidas neste trabalho com os valores médios 

acima citados de Th para rochas comuns e no fosfogesso de Cubatão, verifica-se o 

Th apresenta níveis dentro do intervalo estipulado tanto na pilha 1, quanto na pilha 

2. 

 

Tabela 21.  Resultados radiológicos de diferentes trabalhos sobre fosfogesso (Bq 
kg-1). 

País Referência Origem da 

Rocha 

238
U 

226
Ra 

210
Pb 

210
Po 

228
Ra 

232
Th 

230
Th 

Brasil Jacomino, 2007 Uberaba 80 252 206 230 226 111 nd 

Brasil Mazzilli, 2000 

Silva, 2001 

Cubatão 90 225 275 300 nd 175 nd 

Espanha Borrego,2007 Morocco 140 620 nd 82 nd nd 280 

China Burnett, 1996 Keiyan 15 85 82 82 nd nd nd 

Indonésia Burnett, 1996 Petrokimia 43 473 480 450 nd nd nd 

Índia Burnett,1996 Vadorado 60 510 490 420 nd nd nd 

Egito Burnett,1996 Nile Valley nd 100 nd 445 nd nd nd 

Flórida Rutherford,1994 Central Fl. 130 1140 1370 1030 nd nd 113 

Austrália Rutherford,1994 Numerous 10 500 nd nd nd nd nd 

Suécia Rutherford,1994 Kola 390 15      
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Comparando os valores de atividade média encontrados no presente trabalho 

com os valores da literatura nacional e internacional, obtivemos valores bem abaixo 

dos supracitados, exceto para o 210Pb como foi observado anteriormente. Isso 

acontece devido aos diferentes tipos de rochas fosfáticas utilizadas na produção e 

ao tipo processamento industrial dos materiais. 

Estudos realizados com amostras de fertilizantes fosfatados produzidos no 

Brasil e em outros países mostram que as atividades médias dos radionuclídeos 

presentes nestes fertilizantes podem ser superiores à do resíduo fosfogesso. 

Yamazaki e Geraldo (2003) obtiveram valores de 706 Bq kg-1 de 238U no Brasil. Na 

Alemanha Pfister et al. (1976) encontrou atividades médias de 3419 Bq kg-1 para o 

238U e 107 Bq kg-1 para o 232Th.  

Resumidamente, pode-se afirmar que, no processo de cristalização do 

fosfogesso, os elementos químicos presentes são redistribuídos nas fases sólidas. 

Portanto, também foi estudado o perfil de distribuição de radionuclídeos em 

profundidade nas pilhas do fosfogesso, a fim de avaliar ocorrência ou não de 

lixiviação nas pilhas. Na Figura 29 são apresentadas as atividades dos radioisótopos 

nos pontos amostrados.  
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Figura 29.  Distribuição dos radionuclídeos em profundidade na Pilha 1. 

 

Os resultados obtidos mostram que na Pilha 1 a distribuição dos 

radionuclídeos no perfil foi heterogênea, portanto não se pode identificar a 

ocorrência de lixiviação nesta pilha. 

Entretanto, alguns comportamentos se repetem: o 210Pb apresenta sempre as 

maiores atividades com exceção da Área de Referência (AR) onde a maior atividade 

foi a do 40K.  

As atividades de 228Ra e 232Th são superiores as de 226Ra e 238U em todos os 

pontos desta pilha. Esses dados corroboram com resultados anteriores indicando 

que a rocha fosfática que deu origem a esta pilha era de origem ígnea e, portanto, 

apresenta maiores atividades de 232Th, e consequentemente maior atividade de 

228Ra, seu filho. Na Figura 30 são apresentados os resultados da análise dos 

radionuclídeos em função da profundidade na Pilha 2. 
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Figura 30. Distribuição dos radionuclídeos no perfil de fosfogesso da Pilha 2. 
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Na Pilha 2 ocorre maior heterogeneidade na distribuição dos radionuclídeos. 

Estes resultados eram esperados, uma vez que, esta pilha foi formada a partir de 

rochas fosfáticas de diferentes origens (ígnea e sedimentar) e oriundas de diferentes 

Países (EUA, Marrocos e Brasil) conforme relatado anteriormente. 

Por outro lado, alguns comportamentos se repetem como a maior atividade do 

210Pb em todos os pontos.  

Analisando a atividade de 232Th e 238U nesta pilha, verifica-se que 

dependendo do ponto a atividade de um ultrapassa o do outro e vice-versa, 

demonstrando que não ocorre à predominância de um elemento sobre outro.  

Estes resultados incluem ainda amostras de solo e sedimento das regiões 

circunvizinhas respectivamente da Praia do Porto (PP) e da Lagoa de Decantação 

(LD), e demonstram que quando comparados com a Área de Referência (AR), houve 

um incremento na atividade de alguns radionuclídeos, por exemplo, 210Pb e 238U. 

Provavelmente o aumento da atividade desses radionuclídeos está associado à 

presença das pilhas de fosfogesso, mesmo que não ocorra lixiviação dentro das 

pilhas, as mesmas contribuem de alguma forma na elevação da atividade de 

radionuclídeos nas áreas vizinhas. 

Vários estudos foram feitos no sentido de avaliar a lixiviação do rádio do 

fosfogesso e seu impacto ambiental (BURNETT e ELZERMAN, 2001; HARIDASAN 

et al., 2002; SILVA et al., 2002). Foi verificado que sob condições experimentais 

pouco rádio é lixiviado. Desta forma, a incorporação do rádio e demais 

radionuclídeos, provenientes do fosfogesso aos diferentes compartimentos 

ambientais, quando ocorre, deve estar associada à dissolução total deste material. 

Uma vez que o fosfogesso tenha sido transportado para o sistema aquático, por 

meio do vento ou água da chuva, o sulfato de cálcio é solubilizado, liberando, assim, 

os elementos e radionuclídeos nele incorporados. 

Os resultados mostram que para a maioria dos pontos tanto na pilha 1 como 

na pilha 2, a tendência dos isótopos de rádio é de apresentar maiores concentrações 

na camada superficial. Esses resultados também foram observados por Degetto et 

al. (2000) que determinaram radionuclídeos nas pilhas de fosfogesso de Veneza, na 

Itália, também submetidas ao intemperismo, as quais apresentaram uma 

concentração de 226Ra aumentada nas camadas superficiais. 
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Os autores atribuíram o resultado à solubilidade seletiva da água, que o CaSO4 

apresenta em relação ao Ba(Ra)SO4. Esta característica provocou a solubilização do 

CaSO4 ao longo do tempo, acarretando um aumento da concentração de Ba(Ra)SO4 

na superfície das pilhas. 

 

Os coeficientes de correlação calculados para os radionuclídeos discutidos 

são mostrados na Tabela 22. 

 

Tabela 22. Coeficientes de correlação dos radionuclídeos no fosfogesso. 

 238U 232Th 226Ra 228Ra 210Pb 40K 

238U 1,00      

232Th -0,10 1,00     

226Ra -0,17 0,15 1,00    

228Ra -0,22 0,02 0,76 1,00   

210Pb 0,05 0,30 0,20 0,02 1,00  

40K -0,19 -0,11 0,67 0,97 -0,05 1,00 

Correlação de Pearson entre os radionuclídeos analisados nas pilhas de fosfogesso 

em Imbituba-SC (n=49). Em negrito, valores significativos (p<0,05). 

 

Os resultados mostram forte correlação positiva entre os isótopos de Ra. Há 

também uma forte correlação positiva entre o 40K e os isótopos de Ra. É observada 

ainda uma correlação positiva entre o 232Th e o 210Pb. 

As fortes correlações positivas encontradas entre os isótopos de Ra já foram 

relatadas na literatura por Santos (2002), que estudou duas industrias de fosfogesso 

em Cubatão. Por outro lado à correlação encontrada entre o 232Th e o 210Pb pode ser 

explicada em função da mobilidade destes elementos, que formam compostos 

pouco solúveis e de baixa mobilidade. 

Estes resultados indicam que o comportamento e a distribuição dos 

radionuclídeos não seguem a ocorrência natural, uma vez que em sistemas naturais 

sem alteração antrópica é verificada uma correlação forte e positiva entre o Th, U, 

226Ra e 228Ra. 

A análise dos componentes principais para os radionuclídeos analisados 

considerando todo o conjunto de dados indicou a formação de dois fatores, que são 
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apresentados na Figura 31. e a contribuição de cada fator para a variância total 

também são mostrados. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Análise dos componentes principais considerando todo o conjunto de 

amostras. 

 

O primeiro fator, responsável por aproximadamente 45% da variância inclui os 

nuclídeos 226Ra, 228Ra e 40K, já o segundo fator é devido ao 232Th e ao 210 Pb, 

contribui com aproximadamente 23% da variância. 

 

Considerando as atividades dos radionuclídeos avaliados, a análise de 

agrupamento em função do conjunto de pontos amostrados, indica a formação de 

dois grupos, mostrados na Figura 32, sendo o primeiro formado por amostras da 

pilha 2 principalmente, exceto pelos pontos P8A, P8B e P9A.  Já o segundo grupo 

formado pelas amostras da pilha 1 principalmente, exceto os pontos P’1C, P’3B e 

P’6C. Por outro lado o ponto P’4A se destaca dos dois grupos avaliados. Esses 

dados confirmam que as pilhas estudadas foram formadas por rochas de diferentes 

origens. 
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Figura 32. Dendograma obtido considerando a atividade dos radionuclídeos 

analisados em todo conjunto de amostras. 

 

A separação obtida de dois grupos relativamente homogêneos entre si indica 

que estes possuem características distintas que podem ser explicadas por 

diferenças nos materiais de origem das pilhas e no processo de produção utilizado. 

Amostras que se destacam dos grupos são indicativas de alterações antrópicas, 

como ocorre com o ponto P’4A que apresenta quantidades de óxido de ferro 

misturadas ao fosfogesso, as quais permitem uma maior concentração dos isótopos. 

 Desta forma, entre os grupos obtidos podemos destacar, no Grupo I, o 

ponto P’8B com baixos valores de 232Th e 210Pb. No Grupo II a similaridade das 

amostras se reflete nos elevados valores de 232Th,228Ra e 210Pb. 

 
 

5.1.5 Concentração de metais pesados nas amostras de fosfogesso e solo 

 

 

O interesse deste estudo além de verificar o potencial poluidor das pilhas de  

fosfogesso  nos solos da região, é fundamentar o uso do fosfogesso na agricultura  a 

partir dos nutrientes nele contido, no aumento da capacidade de troca de cátions e 

na neutralização da acidez.  
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Na Tabela 23 são mostrados os resultados obtidos pelos métodos AAN e ICP 

OES para concentração de metais nas amostras de fosfogesso e solos coletados no 

em torno das pilhas.  

 

Tabela 23. Concentração de metais e semi-metais no fosfogesso e nos solos de 
Imbituba e valores para os parâmetros pH e Corg. 

Elementos Fosfogesso1 Fosfogesso2 AR PP LD MAPA CETESB 

Ca 1725041 1893519 1245782 791678 714234 NR NR 

Mg 1032 957 42 1061 15163 NR NR 

K 4517 5624 24 ND ND NR NR 

Na 18684 22848 1134 1547 2897 NR NR 

Al 821 1657 4174 14480 10600 NR NR 

Fe 1171 2869 24722 21765 18795 NR NR 

Mn 120 196 96 73 687 NR NR 

Sc 70 9 0,878 2,218 2,969 NR 100 

Cr 71 135 1,034 3,049 3,393 500 75 

Cd ND ND ND ND ND 8 1,3 

Co 1 ND 9 11 13 NR 25 

Cu 2,28 4,52 39 43 51 NR 60 

Pb 15 21 12 15 20 300 72 

V 4,8 3,22 0,526 16 15 NR NR 

Zn 21 9 75 123 187 NR 300 

As 0,8 1 ND ND ND 20 15 

Ni 10,4 11,3 5 5 4 175 30 

pH 4,3 4,2 6,4 6,2 8,4 NR NR 

Corg ND ND 0,09 0,06 0,01 NR NR 

Fonte: MAPA -Ministério da Agricultura – Instrução Normativa, DAS n°27 de 5 de Junho de 2006. 

CETESB (2009): Teores máximos, expressos em mg kg
-1

, de metais pesados permitidos  em resíduos visando 

sua utilização agrícola. 

ND – Não detectado; NR – Não reportado; LD – Limite de detecção: Cd (<0,001), As (<0,001) e Co (<0,01). 
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Como pode ser verificado, as concentrações de metais variou bastante, 

mesmo quando comparamos as duas pilhas de fosfogesso. Entretanto, valores de 

Cd ficaram abaixo do limite de detecção (<0,001mg kg-1). Os valores obtidos nos 

solos (PP e LD) sobre a influência das pilhas de fosfogesso demonstram que 

provavelmente não houve incremento de metais advindo das pilhas.  

Apenas a título de comparação, os resultados obtidos foram comparados com 

as Concentrações Máximas Permitidas no Solo Agrícola (CETESB, 2009), valores 

estabelecidos para o estado de São Paulo. Esses valores podem servir como 

referência para a aplicação de resíduos na agricultura. Os resultados obtidos 

mostram que os teores de metais no fosfogesso apresentam concentrações 

menores que na área de referência e os estabelecidos pela CETESB, indicando que 

a presença de metais não é uma limitação do uso agrícola do fosfogesso. Exceto 

para o Cr que apresenta concentrações no fosfogesso acima inclusive dos valores 

determinados pela CETESB. 

Não obstante os valores de metais presentes no fosfogesso e nos solos de 

Imbituba foram inferiores aos limites estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) e que estabelece limites máximos de 

contaminantes admitidos em substrato para plantas e para condicionadores de solo. 

Os coeficientes de correlação para os metais discutidos são mostrados na 

Tabela 24. 

O pH possui correlação positiva e significativa apenas com Fe, Co, Cu e Zn e 

negativa com Ca, K, Na, Sc, Cr, As e Ni. O Fe apresenta correlação significativa com 

a maioria dos metais avaliados. Entretanto, com os elementos Al e Mn, estas não 

são significativas.  

Os elementos Pb, V, Mg, Mn e Al são os que apresentam correlações menos 

significativa com os demais. O Pb não apresenta um padrão sistemático de 

distribuição. A ausência de correlação com metais e com a matéria orgânica indica 

que a distribuição do Pb pode ser controlada principalmente por fontes difusas, 

como por exemplo, a deposição atmosférica (PAOLIELLI; CHASIN, 2001). 
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Tabela 24. Coeficientes de correlação de macronutrientes, micronutrientes e metais no fosfogesso. 

 pH Corg Ca Mg  K Na Al Fe Mn Sc Cr Co Cu Pb V Zn As Ni 

pH 1,00                  

Corg 0,65 1,00                 

Ca -0,92 -0,43 1,00                

Mg 0,47 -0,35 -0,58 1,00               

K -0,98 -0,71 0,93 -0,37 1,00              

Na -0,97 -0,75 0,90 -0,32 1,00 1,00             

Al 0,77 0,34 -0,92 0,41 -0,77 -0,75 1,00            

Fe 0,96 0,83 -0,83 0,21 -0,96 -0,97 0,70 1,00           

Mn 0,38 -0,42 -0,45 0,98 -0,26 -0,20 0,28 0,12 1,00          

Sc -0,88 -0,66 0,73 -0,29 0,80 0,80 -0,68 -0,89 -0,25 1,00         

Cr -0,99 -0,73 0,90 -0,36 0,98 0,98 -0,77 -0,99 -0,27 0,90 1,00        

Co 0,98 0,54 -0,97 0,56 -0,96 -0,95 0,85 0,91 0,45 -0,84 -0,97 1,00       

Cu 0,99 0,57 -0,96 0,54 -0,97 -0,95 0,82 0,93 0,44 -0,86 -0,98 1,00 1,00      

Pb -0,25 -0,77 0,12 0,54 0,41 0,46 -0,00 -0,44 0,63 0,06 0,32 -0,16 -0,17 1,00     

V 0,55 -0,06 -0,82 0,59 -0,55 -0,51 0,91 0,39 0,47 -0,38 -0,51 0,68 0,63 0,24 1,00    

Zn 0,88 0,23 -0,96 0,78 -0,84 -0,81 0,84 0,72 0,68 -0,68 -0,83 0,94 0,92 0,09 0,81 1,00   

As -0,98 -0,71 0,92 -0,37 1,00 1,00 -0,77 -0,96 -0,25 0,80 0,98 -0,96 -0,96 0,42 -0,54 -0,84 1,00  

Ni -0,99 -0,63 0,95 -0,48 0,99 0,98 -0,78 -0,94 -0,37 0,81 0,98 -0,99 -0,99 0,30 -0,58 -0,89 0,99 1,00 

Correlação de Pearson entre os metais analisados nas pilhas de fosfogesso em Imbituba-SC (n=5). Em negrito, valores significativos (p<0,05). 
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O Ca que é um componente majoritário do fosfogesso apresenta um boa 

correlação com os demais metais, como já era esperado. Segundo Koljonen et al. 

(1992 citado por MINEROPAR, 2005), essa boa correlação do Ca com os demais 

elementos está associada ao comportamento geoquímico deste  elemento, que 

controla a ocorrência de vários elementos-traço nas rochas, devido ao fato deste ser 

substituído parcialmente nas redes cristalinas. 

O resultado da análise dos componentes principais considerando todo o 

conjunto de dados de variáveis determinadas é mostrado na Figura 33, também é 

apresentada a porcentagem da variância explicada pelos dois fatores extraídos. O 

primeiro fator é composto por pH, Ca, K, Na, Al, Fe, Sc, Cr, Co, Cu, Zn, As e Ni. 

Estes elementos contribuem com aproximadamente 73% da variância observada 

nos dados. O segundo fator é formado por Pb, Mn, Mg e Corg., que contribuem com  

aproximadamente 19% para a variância total dos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Análise dos componentes principais considerando todo conjunto de     

amostras. 
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O fator 1 é composto exclusivamente por elementos pesados. As correlações 

positivas destes elementos com o Fe podem indicar que a formação de oxi-

hidróxidos está entre os fatores reguladores de suas concentrações, juntamente com 

o pH e a concentração de Ca. 

O fator 2 é caracterizado pela presença de elementos com propriedades de 

forte adsorção que apresentam correlações negativas com o Corg. Pode-se 

observar então que esta última variável não irá desempenhar um papel importante 

na distribuição de Pb, Mn e Mg.  

Na Figura 34 é apresentada a análise de agrupamento dos metais nas 

amostras de fosfogesso e solos de Imbituba – SC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 34. Dendograma do agrupamento dos metais pesados no fosfogesso.  
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O resultado da análise de agrupamento indica que os metais analisados 

constituíram dois grandes grupos de similaridade. O Grupo I, corresponde aos 

metais Pb, Cr, Mg, V, Fe e Sc. O Grupo II, corresponde aos metais que obtiveram 

uma grande influência do pH, onde encontramos Na, Co, Ca, Cu, As, K, Al, Mn, Zn e 

Ni. Esses resultados corroboram com a literatura, na qual se evidencia o pH como  

sendo o atributo que exerce maior controle nos processos de solubilidade, 

disponibilidade e mobilidade dos elementos (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001). 

A menor influencia do pH sobre os metais do Grupo I está associada ao 

comportamento natural dos mesmos no ambiente. Geralmente estão fortemente 

adsorvidos em húmus, óxidos metálicos e argilas (HAYES; TRAINA, 1998). 

 

 

5.1.6 Estudo dos elementos terras raras no fosfogesso e nos solos 

 

 

Pela análise por ativação neutrônica foi possível determinar vários elementos. 

Entretanto, somente foram apresentados neste trabalho sete elementos terras raras 

(TR) (La, Sm, Eu, Ce, Yb, Sc, Dy), um metal alcalino terroso (Ba), três metais de 

transição (Cr, Ti e Hf), e um semimetal (Sb). A ocorrência destes elementos 

químicos no fosfogesso está relacionada à composição química da rocha fosfática.  

O estudo desses elementos é utilizado na interpretação geoquímica das 

rochas de origem e também na avaliação do risco de contaminação ambiental. 

Outro problema que pode ser associado ao fosfogesso é o impacto que este 

pode apresentar na concentração ambiental de elementos terras raras, podendo 

causar mudanças que levem ao espalhamento ou acumulação destes elementos em 

solos e no ambiente aquático. Em fosfatos de origem ígnea, durante a cristalização, 

as fases fosfáticas concentram elementos traços como U, Th e terras raras (TOPLIS; 

DINGWELL, 1996). BELOUSOVA et al. (2002) estudando apatitas de diversas 

regiões, determinaram enriquecimento dos ETR nestes minerais com valores de até 

1,7%, sendo que as apatitas carbonáticas apresentam enriquecimento em terras 

raras leves variando de 70 a 240 em relação às terras raras pesadas, com valores 

normalizados pelo condríto. Estes mesmos autores mostram que existe uma forte 

correlação positiva entre a concentração de terras raras leves e Th. 
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A concentração das TRs, determinadas no solo da Área de Referência, de 

modo geral foi menor que os valores determinados por Krauskopf (1979) para o 

folhelho, exceto para o Eu e Yb. Entretanto, os valores no fosfogesso foram bem 

superiores aos determinados por este autor. 

Os resultados obtidos para ETRs na Análise por Ativação Neutrônica (AAN) 

são apresentados na forma de valor médio e o desvio padrão na Tabela 25. 

 

Tabela 25. Concentração média dos elementos terras raras e outros elementos-traço 
no fosfogesso de Imbituba – SC, obtidos por análise por ativação neutrônica. 

Terras Raras 

(mg kg-1) 

Pilha 1 Pilha 2 Solo AR Folhelho  

Sm 70,4 ± 12 32,1 ± 8 4,1 ± 0,2 7 

Dy 61,5 ± 13 31,9 ± 7 33,1 ± 0,7 - 

V 4,8 ± 1 3,2 ± 1 0,5 ± 0,02 10 

Sc 69,8 ± 10 9,2 ± 2 0,8 ± 0,2 - 

Cr 71,7 ± 1 135,5 ± 1 1,7 ±0,2 100 

Sb 0,54 ± 0,03 0,28 ± 0,03 0,7 ± 0,02 1,5 

La 27,2 ± 0,4 24,1 ± 0,4 14,5 ± 0,3 40 

Ce 1232,9 ± 3 25,3 ± 2 0,14 ± 0,01 70 

Yb 4,1 ± 1 187,5 ± 2 9,5 ± 0,2 3,5 

Hf 11,4 ± 2 9,4 ± 1 1,1 ± 0,2 - 

Ba 7011, 9 ± 17 1466,2 ± 17 200 ± 20 600 

Eu 35,8 ± 3 29,6 ± 3 5,1 ± 0,3 1,4 

Ti 362,7 ± 6 267,1 ± 4 - 100 

 

A possibilidade da ocorrência das TR no fosfogesso é a formação de sulfatos, 

carbonatos, fluoretos e fosfatos destes elementos.  

 



141 

 

 

Segundo Lapido-Loureiro et al. (2008), a apatita, juntamente com as suas 

variedades, forma um importante grupo de minerais. Onde o Ca2+ pode ser 

substituído por elementos terras raras (TR), principalmente céricas nas apatitas 

ígneas, e cérico-ítricas nas de origem sedimentar. Os resultados apresentados na 

Tabela 26 confirmam esses dados, uma vez que na pilha 1 foi formada por rochas 

de origem ígnea e são enriquecidas de Ce, Sm e Eu (TRs céricos). 

Devido às características das TRs e pelas características dos metais de 

transição quantificados no fosfogesso, as TRs presentes provavelmente formariam 

complexos com os metais de transição se estes elementos não estiverem na forma 

simples. 

Para conferir a composição química, sobretudo de quantidades em ordens de 

grandeza muito diferenciadas nas pilhas de fosfogesso foi construído o gráfico de 

normalização pelo z-score e pelo VMC (valores médios da crosta). Obviamente, 

existem limitações neste tipo de procedimento, já que há grandes dispersões para 

cada tipo geológico,  mas os resultados foram coerentes. 

Na Figura 35 é apresentado o gráfico de concentração de TRs e outros 

elementos normalizados no fosfogesso para as duas pilhas. É importante discutir, a 

maneira como as TRs se distribuem em fosfogessos formados por diferentes 

materiais de origem. 

 

Figura 35. Concentrações de TR normalizadas pelo método z-score. 
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Como pode ser observado a pilha 1 apresenta maiores concentrações de TRs 

céricas quando comparada com a pilha 2; por outro lado a pilha 2 é enriquecida nos 

elementos Ba, Sb, U, Cr e Yb, sendo o U e o Yb elementos que provam a origem 

sedimentar desta pilha, já que os mesmos são concentrados neste tipo de rocha. 

Fato que confirma com a informação prévia dada pela Engessul de que as pilhas 

foram formadas por materiais de diferentes origens ígnea e sedimentar 

respectivamente.  

Essa diferença entre as pilhas corrobora com a literatura, que preconiza que a 

apatita, embora cristalize nas fases precoces, pode persistir como mineralização 

tardia sob forma de fluorapatitas ou carbonato-fluorapatitas ricas em TR. (LAPIDO-

LOREIRO et al., 2008).   
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Figura 36. Concentrações de TR normalizadas pelo método z-score. 

 

De forma geral, o solo da Área de Referência teve um comportamento das TR 

bem uniforme, com exceção dos elementos Dy, U e V que destoaram dos demais. 

Já no solo da Praia do Porto e no sedimento da Lagoa de Decantação o 

comportamento das TR variou bastante quando comparamos os dois 

compartimentos e dentro do próprio compartimento. Provavelmente essa grande 

variação indica que geologicamente a origem desse solo e sedimento foi diferente  
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O gráfico do solo da praia do Porto se mostra mais enriquecido em U que o 

solo da Área de Referência e o sedimento da Praia do Porto, talvez pela influência 

das pilhas com aporte constante de detritos contendo fosfogesso.  

Na Tabela 26 são mostrados os coeficientes de correlação obtidos utilizando-

se as concentrações dos elementos químicos. As correlações negativas do U e do 

Yb com os demais elementos indicam que provavelmente estes dois elementos não 

estão associados à mesma fração mineralógica que os demais elementos. 

 

Tabela 26. Coeficientes de correlação dos elementos de interesse, no fosfogesso. 

 Sm Eu Dy U V Sc Cr Sb La Ce Yb Hf Ti Th 

Sm 1,00              

Eu 0,41 1,00             

Dy 0,99 0,43 1,00            

U -0,31 0,02 -0,28 1,00           

V -0,08 -0,32 -0,07 -0,25 1,00          

Sc 0,59 0,24 0,58 -0,27 0,08 1,00         

Cr 0,29 0,08 0,32 -0,08 0,12 0,15 1,00        

Sb 0,40 0,10 0,40 -0,15 0,08 0,50 0,26 1,00       

La -0,16 -0,37 -0,15 0,04 0,44 -0,02 -0,04 0,00 1,00      

Ce 0,41 0,36 0,40 -0,39 -0,09 0,21 0,01 -0,02 -0,10 1,00     

Yb -0,36 -0,25 -0,35 0,28 -0,04 -0,32 -0,14 -0,22 -0,11 -0,42 1,00    

Hf 0,02 0,06 -0,02 -0,11 0,09 -0,03 0,01 0,34 -0,02 0,03 -0,15 1,00   

Ti 0,00 0,14 0,02 -0,06 0,37 0,06 0,16 -0,05 -0,04 -0,14 -0,06 0,03 1,00  

Th 0,57 0,34 0,59 -0,33 -0,04 0,21 0,25 0,04 -0,08 0,49 -0,41 0,01 -0,03 1,00 

Correlação de Pearson entre os ETR analisados nas pilhas de fosfogesso em Imbituba-SC (n=52). Em negrito, valores 

significativos (p<0,05). 

 

Os elementos Hf, Ti e La são os que apresentam correlações menos 

significativas com os demais. 
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Os resultados obtidos na análise dos componentes principais foram utilizados 

para verificar, entre os parâmetros analisados neste trabalho, aqueles que melhor 

caracterizam os pontos amostrados. 

O resultado da análise dos componentes principais considerando todo o 

conjunto de variáveis determinadas é mostrado na Figura 37. Também é mostrada a 

porcentagem da variância explicada pelos fatores extraídos. O primeiro fator é 

composto pelos elementos Sm, Eu, Dy, U, Sc, Cr, Sb, Ce, Yb, Hf, Ti e Th. Estes 

elementos contribuem com 72% da variância observada nos dados. O segundo fator 

é formado pelo V e contribui com aproximadamente 15% da variância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Análise dos componentes principais considerando todo o conjunto de 

amostras. 

 

Os fatores 1 e 2 juntos explicam 87% da variância observada para as pilhas 

de fosfogesso. Santos (2002), mostrou o enriquecimento do fosfogesso de Cubatão 

em TRs e Th, e também que os minerais fosfáticos, utilizados para a produção do 

ácido fosfórico, são enriquecidos nestes elementos. 

O fator 1 inclui elementos, cujas concentrações são elevadas nas amostras 

de fosfogesso. E provavelmente esses elementos são incorporados as apatitas por 

substituição ao Ca (FLEET et al., 2000; IQDARI et al., 2003). O fator 2 inclui o V que 
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apresenta  semelhança com P e As, V+5 tem uma tendência pronunciada a formar 

tetraedros de [VO4] nas estruturas minerais. Estes íons complexos são semelhantes 

aos tetraedros de [PO4] e [AsO4] (KRAUSKOPF; BIRD, 1995). 

O U foi incluído no fator 1, entretanto, suas correlações são os menores. Isto 

se deve ao fato de que o U, embora esteja relacionado aos elementos comumente 

encontrados no fosfogesso, concentra-se preferencialmente no ácido fosfórico. Além 

disso, apresenta mobilidade maior que o Th e as TRs (SINGH; RAJAMANI, 2001). 

Primeiramente a análise de agrupamento foi empregada a todo conjunto de 

variáveis. Os resultados obtidos podem ser observados na Figura 38. Dois grupos 

distintos foram formados. 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Dendograma mostrando o agrupamento das TRs no fosfogesso. 

O grupo I é formado por apenas três elementos Yb, La e V, elementos que 

tem menor influencia na variância dos dados. O grupo II divide-se em dois sub 

grupos sendo um formado pelo Dy e Sm e o outro formado por Th, Ce, Sc, Hf, U, Sb, 

Cr, Ti e Eu.  

Na Figura 39 são mostradas as distribuições das concentrações absolutas 

para os elementos de interesse na Pilha 1 em função da profundidade. 
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Figura 39. Distribuição da concentração dos elementos de interesse em função da 

profundidade na Pilha 1. 

 

Pode-se observar que os elementos avaliados sofrem pouca variação com a 

profundidade, com exceção do Ce e do Sb que em alguns pontos apresentaram uma 

grande variação. Em alguns pontos da Pilha 1 também são observadas grandes 

variações no Sc e no Cr. A falta de similaridade na distribuição destes elementos 

com a profundidade sugere que a composição química do fosfogesso depende da 

natureza do minério fosfático, do tipo de processo por via úmida utilizado, da 

eficiência da área de produção, da idade da pilha e de quaisquer contaminantes 

possam ser introduzidos no fosfogesso. 

Outra característica desta Pilha de fosfogesso é que a maioria dos elementos 

apresenta uma maior variação na profundidade de 1 m, entretanto, dependendo do 

ponto e do elemento, a concentração do mesmo pode aumentar ou diminuir nesta 

profundidade. 

Na Figura 40 são apresentadas as concentrações absolutas dos elementos 

de interesse na Pilha 2. 
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Figura 40. Distribuição da concentração dos elementos de interesse em 

função da profundidade na Pilha 2. 

 

Nesta pilha de fosfogesso os elementos que apresentaram maiores variações 

e concentrações foram o Yb e o Cr. Em alguns pontos o Sb e o U também tiveram 

esse comportamento. Pode-se observar que a variação na concentração dos 

elementos nos pontos e nas profundidades avaliadas foram mais diferenciadas na 

Pilha 2. 

Na crosta terrestre, a concentração média de Ce é de 66 mg kg-1, e em solos 

chineses, a concentração média encontrada em oito diferentes tipos de solos foi de 

86 mg kg-1 (TYLER, 2004). A concentração máxima permitida para Ce, em solos 

holandeses, é de 53 mg kg-1 (SNELLER et al., 2000). Não há valores orientadores 

estabelecidos para esses elementos no Brasil. No entanto, neste trabalho para pilha 

1 foram encontrados valores de Ce muito acima do permitido, fato que pode 

comprometer o uso do resíduo na agricultura. . 

O La apresenta grande afinidade com F e P, se manifestada numa grande 

quantidade de minerais de La que ocorrem em granitos e pegmatitos de sienitos 

nefelínicos, como a itrofluorita [(Ca,Y)F2-3] e principalmente a apatita. A média global 

na crosta terrestre é de 43 mg kg-1 (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 1992). Os teores 

de La nas pilhas de fosfogesso são considerados intermediários quando 

comparados com os valores determinados para rochas ígneas e estão abaixo da 

média global. 

Para o Sm do grupo dos ETR leves, a média global estabelecida para os 

diferentes tipos de rochas são em rochas máficas, basalto e gabros (0,9 a 7 mg kg-

1); nas intermediárias, dioritos e sienitos (6 a 18 mg kg-1); nas ácidas, granitos e 

gnaisses (8 a 9 mg kg-1); nas vulcânicas ácidas, riolitos, traquitos e dacitos (6 a 11 

mg kg-1); nas sedimentares compostas por sedimentos argilosos (6 a 6,5 mg kg-1); 

nos folhelhos (5 a 7 mg kg-1); nos arenitos ( 4 a 10 mg kg-1) e nos calcários e 

dolomitos (1,3 a 2,1 mg kg-1) (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 1992). A média 

encontrada nas pilhas de fosfogesso é de 70 e 34 ppm, respectivamente nas pilhas 

1 e 2, valores maiores que os citados pela literatura, provavelmente este fato está 

associado a redistribuição que estes elementos sofreram a partir do processamento 

químico das rochas fosfáticas.  
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O Eu não é encontrado na natureza como elemento livre. Apresenta estado 

de oxidação +3 e +2. É encontrado nas areias monazíticas [(Ce, La, etc) PO4] e 

bastnasita [(Ce, La, etc) (CO3) F], minérios contendo pequenas quantidades de 

todos ETR. É de difícil separação, a partir de outros ETR. Sua abundância na crosta 

terrestre é de 2,14 mg kg-1 (FORTESCUE, 1992). A concentração média global em 

solos é de 0,85 mg kg-1 (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 1992). Os valores médios 

obtidos nas pilhas de fosfogesso foram maiores que os determinados para a crosta 

terrestre e para solos.  

O Yb apresenta estado de oxidação +3 e +2. As concentrações desse 

elemento são: nas rochas máficas, basaltos e gabros (0,8 a 3,4 mg kg-1); nas 

intermediárias dioritos e sienitos (3,8 a 7 mg kg-1); nas rochas ácidas, granitos e 

gnaisses (3,5 a 4,3 mg kg-1); nas vulcânicas ácidas, riolitos, traquitos e dacitos (2,9 a 

4,6 mg kg-1); nas sedimentares compostas por sedimentos argilosos (2,6 a 3,6 mg 

kg-1); nos folhelhos (2,2 a 3,9 mg kg-1); nos arenitos (1,2 a 4,4 mg kg-1) e nos 

calcários e dolomitos (0,3 a 1,6 mg kg-1). A média global em solos é de 3,6 mg kg-1 

(KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 1992). Houve uma diferença no comportamento do 

Yb nas pilhas de fosfogesso estudadas, na pilha 1 os valores deste elemento se 

mantiveram dentro dos citados pela literatura, por outro lado na pilha 2 as 

concentrações estão bem acima do esperado, provavelmente isto acontece devido a 

diferença nos tipos de rocha que deram origem as pilhas. 

Durante a diferenciação magmática, o Sc é enriquecido nas rochas máficas, 

cristalizando-se nos estágios iniciais. Está presente também em pegmatitos e em 

depósitos hidrotermais, onde ocorre com minerais de ETR, Y, Be, Zr, W, Nb, Ta e Sn 

(KOLJONEN et al., 1992 apud MINEROPAR, 2005). Segundo Kabata-Pendias e 

Pendias (1992), ocorre principalmente associado aos minerais ferromagnesianos e 

biotita. O íon fosfato é o mais efetivo na precipitação de compostos de Sc, portanto, 

nas fosforitas, um forte enriquecimento é considerado normal. Em solos superficiais, 

seu teor é controlado principalmente pelo material de origem, os mais baixos são 

reportados em solos arenosos e orgânicos leves, enquanto que altos teores têm sido 

encontrados em solos derivados de rochas graníticas e vulcânicas. A média global 

em solos é de 8,26 mg kg-1 (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 1992). O Sc é adsorvido 

por argilas e hidróxidos de Fe e Al e sob clima quente e úmido, é concentrado nas 

bauxitas e lateritas. É encontrado em minerais resistentes ao intemperismo 

(KOLJONEN et al., 1992 apud MINEROPAR, 2005). Nas pilhas de fosfogesso este 
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elemento se comportou de forma diferente, na pilha 2 apresentou concentrações um 

pouco acima da determinada como média global, porém na pilha 1 os valores foram 

muito acima dos citados em literatura, provavelmente devido ao material de origem 

ser uma rocha ígnea onde são encontrados altos teores deste elemento (KABATA-

PENDIAS; PENDIAS, 1992). 

As propriedades cristaloquímicas do Hf são semelhantes às do Zr, entretanto 

sua abundância terrestre é muito menor. A média global em solos é de 6,46 mg kg-1 

(KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 1992). Se compararmos os valores encontrados nas 

pilhas de fosfogesso com a média global para Hf em solos, podemos dizer que os 

valores deste elemento estão um pouco acima do estipulado. 

O Ti ocorre no estado de oxidação +4. Micas, anfibólios e piroxênios podem 

conter Ti. Rochas máficas contêm mais Ti do que as félsicas. Com uma abundância 

média de 0,63%, o Ti é o nono elemento mais abundante na crosta terrestre, depois 

do K (FORTESCUE, 1992), nos gabros é de 1% e nos granitos de 0,3%. Apesar dos 

minerais máficos se intemperizarem facilmente, os compostos de Ti são quase 

insolúveis. As concentrações de Ti nas pilhas de fosfogesso estão abaixo dos 

valores encontrados na crosta terrestre. 

O V apresenta vários estados de oxidação, sendo +4 e +5 os mais estáveis. 

Nas rochas, substitui o Fe e está presente em óxidos, piroxênios, anfibólios e micas. 

Minerais máficos contendo V intemperizam-se facilmente e o elemento dissolvido é 

removido da solução principalmente em sedimentos ricos em matéria orgânica. 

Assim como o U, se comporta de maneira similar em ambientes redutores, estes 

dois elementos ocorrem juntos, enriquecidos em sedimentos ricos em matéria 

orgânica. A concentração média de V na crosta terrestre é de 136 mg kg-1 

(FORTESCUE, 1992), de 260 mg kg-1 nos gabros e de 70 mg kg-1 nos granitos. Em 

sedimentos carbonáticos puros a concentração é baixa (< 15 mg kg-1) (KOLJONEN 

et al., 1992 apud MINEROPAR, 2005). A média global em solos é de 87 mg kg-1 

(KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 1992). Nas pilhas de fosfogesso as concentrações 

deste elemento estão abaixo dos valores encontrados por Fortescue (1992) para a 

média na crosta terrestre. 

O Cr é um elemento metálico que apresenta uma grande variação nos 

estados de oxidação, além de formar complexos aniônicos e catiônicos (por 

exemplo, Cr(OH)2+, CrO4 2+). Os compostos com valência +3 (crômicos) e +6 

(cromatos) ocorrem naturalmente (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 1992). 
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O Cr é o décimo metal de maior ocorrência na crosta terrestre. Nas rochas, a 

presença de cromo se relaciona com os minerais máficos. Não é encontrado como 

metal livre na natureza. A abundância média é de 70 mg kg-1 nas rochas da crosta, 

2.300 mg kg-1 nas ultramáficas, 250 mg kg-1 nos gabros e 10 mg kg-1 nos granitos 

(KOLJONEN et al., 1992 apud MINEROPAR, 2005). A média global é de 71 mg kg-1 

(KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 1992). A concentração média deste elemento nas 

pilhas de fosfogesso foi distinta, na pilha 2 encontramos o dobro dos valores 

determinados na pilha 1, fato que corrobora com o descrito na literatura, já que 

diferentes rochas possuem diferentes teores de Cr.  

O Ba ocorre no estado de oxidação +2. Segundo Fortescue (1992), a média 

global em rochas crustais é de 390 mg kg-1. O Ba liberado do intemperismo é pouco 

móvel, devido à precipitação como sulfatos e carbonatos. É facilmente sorvido por 

argilominerais, especificamente em óxidos e hidróxidos e concentrado em 

concreções de Mg e P (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 1992). As concentrações de 

Ba obtidas nas pilhas de fosfogesso foram muito elevadas, provavelmente isso 

ocorre devido ao resíduo ser formado basicamente por CaSO4, a migração do Ba 

para o fosfogesso ocorre principalmente devido  precipitação deste elemento com o 

sulfato. Já a maior ocorrência de Ba na pilha 1 pode ser explicada pelo fato da rocha 

fosfática formadora ser de origem ígnea, já que em rochas ígneas o Ba+2 substitui o 

Ca+2 e o K+ em alguns minerais (FAIRBRIDGE,1972). 

Em solos agrícolas, as concentrações de Ba variam entre 10 e 5000 mg kg-1, 

com abundância média de 500 mg kg-1 (ATSDR, 1992 apud OSKARSSON; 

REEVES, 2007). Contaminações de bário a partir de fontes aéreas e fertilizantes 

fosfatados aumentam os teores deste metal nos solos, por lixiviação e acúmulo nas 

plantas. Por isso, o estoque de Ba em solos rurais pode ser considerado elevado 

(TURSKI et al.,1989 apud KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001). 

Os estados de oxidação mais comuns do Sb são +3 e +5. A amplitude de 

concentração de Sb em rochas ígneas varia de 0,1 a 0,9 mg kg-1. Com propriedades 

calcófilas, associa-se com sulfetos, sendo enriquecido nos primeiros estágios da 

diferenciação magmática em minerais primários como estibinita (Sb2S3) 

(FAIRBRIDGE, 1972). Em rochas básicas, a amplitude de concentração varia de 0,1 

a 0,2 mg kg-1 e em rochas intermediárias e ácidas, em média, 0,2 mg kg-1 

(ALLOWAY, 1995). No fosfogesso as concentrações de Sb estão dentro da faixa de 

variação citada na literatura.  
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5.1.7 Concentração dos radionuclídeos nas amostras de água 

 

 

Na Tabela 27 são mostrados os resultados da atividade média de 226Ra, 228Ra 

e 210Pb em amostras de água coletadas no córrego em Imbituba – SC. Os erros 

associados referem-se ao desvio padrão das medidas em duplicata.  

 

Tabela 27. Atividade de 226Ra, 228Ra e 210Pb em amostras de água. (Bq L-1). 

Estação 226Ra 228Ra 210Pb 

Abaixo da Pilha 1 0,006±0,002 0,04±0,01 0,077±0,007 

Abaixo da Pilha 2 0,013±0,003 0,03±0,001 0,015±0,003 

Museu da Baleia 0,033±0,005 0,11±0,01 0,135±0,007 

Nascente 0,011±0,003 0,01±0,001 0,023±0,005 

Encontro com rio 0,008±0,002 0,02±0,001 0,022±0,003 

Praia do Porto 0,012±0,003 0,068±0,007 0,062±0,005 

Poço 0,009±0,003 0,014±0,006 0,04±0,005 

 

A concentração de radionuclídeos naturais na água foi relativamente baixa, 

sendo que o ponto do museu da baleia apresenta atividades relativamente maiores 

que aquelas encontradas no demais pontos.  

Para valores de atividade de 226Ra, 228Ra e 210Pb na água do córrego de 

Imbituba, observa-se que a atividade média no córrego foi maior para os três 

radionuclídeos analisados quando comparado com os valores dos poços. Santos 

(2002) determinou a atividade para estes mesmos nuclídeos em água de poços na 

área das pilhas de fosfogesso em Cubatão e em poços de referência avaliados 

como branco para a região, e encontrou valores médios de 0,057 Bq L-1 para 226Ra; 

0,069 Bq L-1 para 228Ra e 0,024 Bq L-1 para 210Pb para os poços da área de 

referência e de 1,5 Bq L-1 para 226Ra; 6,0 Bq L-1 para 228Ra e 2,1 Bq L-1 para 210Pb 

para os poços da região da pilha. 
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Os valores obtidos neste trabalho para os poços são menores que aqueles 

encontrados por Santos (2002). Portanto, os poços próximos às pilhas de Imbituba 

não apresentaram aumento na atividade dos radionuclídeos estudados, uma vez 

que os valores encontrados nesta área foram menores inclusive que os poços de 

referência em Cubatão. 

Entretanto, Silva (2004) fez a caracterização radiológica para estes mesmos 

nuclídeos nos rios da região e no Estuário de Santos, para águas superficiais e 

encontrou valores máximos de 0,034 Bq L-1 para 226Ra; 0,031 Bq L-1 para 228Ra e 

0,0066 Bq L-1 para 210Pb adjacentes a pilha de fosfogesso em Cubatão. Comparando 

esses valores com a atividade máxima encontrada no córrego de Imbituba (ponto do 

Museu da Baleia) a jusante da pilha verifica-se que com exceção para 226Ra, os 

valores encontrados em Imbituba foram maiores que os de Cubatão, fato que pode 

significar uma influência do fosfogesso nestes resultados. 

Avaliando outros trabalhos relatados na literatura em ambientes alterados por 

fosfogesso observa-se que a atividade de Ra na água do Córrego de Imbituba 

(ponto do Museu da Baleia) é superior aos valores citados por Carvalho (1997) no 

estuário de Tagus, Portugal (0,00058 a 0,0081 Bq L-1); por Choukri et. al. (2002) 

para o rio Moulouya, Marrocos (0,012 a 0,026 Bq L-1) e; Pelegrina e Martinez –

Aguirre (2001) para o estuário dos rios Tinto e Odiel, Espanha (0,0018 a 0,0143 Bq 

L-1). 

As concentrações de radionuclídeos foram comparadas com as normas 

pertinentes, vigentes no país. No Brasil, o Ministério do Estado da Saúde, na forma 

de anexo à Portaria N°36/MS/GM, de 19 de janeiro de 1990, aprovou as normas e 

padrões de potabilidade das águas destinadas ao consumo humano, a serem 

observadas em todo território nacional. 

As normas destinadas à água potável para abastecimento humano devem 

atender às seguintes características radioativas: 

- O valor de referência para radioatividade alfa total (incluindo 226Ra) é de 

0,1Bq L-1. 

- O valor de referência para radioatividade beta total é de 1Bq L-1.  
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Os valores radiométricos determinados nas águas de Imbituba – SC foram 

comparados com os valores da Portaria acima citada (MS,1990) para a atividade 

alfa e beta total. Supondo que toda a atividade alfa presente na água seja 

decorrente da atividade de 226Ra, pode-se afirmar que o valor máximo obtido para 

este radionuclídeo, de 0,033Bq L-1, é bem inferior ao valor de 0,1Bq L-1 da portaria.  

Da mesma forma, o 228Ra e 210Pb presentes na água podem ser considerados 

como os radionuclídeos emissores de beta mais restritivos, sob o ponto de vista de 

radiotoxicidade. A soma máxima das concentrações destes radionuclídeos, de 

0,245Bq L-1 também é inferior ao valor de referência de 1Bq L-1 para atividade de 

beta total. 

Abaixo é apresentado, na Tabela 28 e na Figura 41, o Dendograma contendo 

todos os parâmetros analisados na água. 

 

Tabela 28. Parametros físico-químicos e concentração (µg.kg-1) de Zn, Cu e Mn no 
córrego de Imbituba – SC.  

Estação Salinidade pH Zn Cu Mn 

Abaixo da Pilha 1 3,4 1,48 350 50 1916 

Abaixo da Pilha 2 3,6 1,82 699 97 3063 

Museu da Baleia 3,4 2,29 1733 632 2538 

Nascente 4,1 3,22 280 19 1327 

Encontro com rio 3,3 2,44 474 65 2170 

Praia do Porto 40,3 5,85 37 11 344 

Poço 2,1 4,70 69 31 1,14 
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Figura 41. Dendograma dos parâmetros químicos analisados na água. 

 
Na análise de agrupamento verifica-se a formação de dois grupos de 

similaridade principais.  

O grupo I de similaridade é composto pela temperatura e pela concentração 

dos metais avaliados. Este grupo é formado por dois subgrupos, os quais se unem 

por similaridade numa distância muito pequena. 

O grupo II é formado pelos dois parâmetros salinidade e pH que formam um 

subgrupo e pelos radionuclídeos naturais formando outro subgrupo, mostrando uma 

maior similaridade dentro de cada subgrupo. 

Na norma CNEN NE 3.01 (CNEN, 2005), 1/50 do limite de incorporação anual 

específico corresponde a 1,8x103Bq para 228Ra, 1,4x103Bq para 226Ra e 0,4x103 

para 210Pb. 

Nos poços presentes nas imediações das pilhas de Imbituba – SC, as 

atividades médias nas águas foram: 0,014±0,006Bq L-1 para o 228Ra, 0,009±0,003Bq 

L-1 para 226Ra e 0,040±0,005Bq L-1 para o 210Pb. Supondo-se a ingestão de 2L de 

água “in natura” por dia, por um período de um ano, estas concentrações 

correspondem a uma incorporação anual específica por ingestão de 10,2Bq de 

228Ra, 6,57Bq de 226Ra e 29,2Bq de 210Pb. 
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Os resultados de incorporação anual por ingestão das águas amostradas no 

poço na área da pilha, portanto está abaixo de 1/50 no limite de incorporação anual 

específico recomendado. Os limites, aos quais as atividades foram comparadas, 

referem-se à água potável, tornando todas as conclusões sobre potabilidade muito 

conservativas, decisão propositalmente adotada nesta avaliação de impacto 

radiológico, favorecendo a segurança do indivíduo. 
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6 AVALIAÇÃO DO USO DO FOSFOGESSO EM SOLOS SALINOS DO 
BRASIL 

 

 

6.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

6.1.1 Caracterização pedológica dos solos 

 

 

A classificação pedológica dos solos foi feita para uma melhor compreensão 

do ambiente edáfico, e conseqüentemente o conhecimento da dinâmica dos 

elementos químicos no solo. 

O perfil levantado em Cabo Frio – RJ nas coordenadas, 22° 50’ 53” S e 42° 

03’ 55” O, foi classificado como um Planossolo Háplico (CF) (EMBRAPA, 2006), que 

compreendem num solos hidromórficos cinzentos que se encontram periodicamente 

saturado por água, apresentando uma mudança textural abrupta, geralmente, tem 

estrutura maciça. O perfil morfológico deste solo encontra-se na Figura 42 São solos 

rasos a profundos com espessura variável no horizonte A. Apresentam pH próximo à 

neutralidade e teores de cálcio e magnésio similares no horizonte B plânico.  

5
8
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Figura 42. Planossolo Háplico de Cabo Frio – RJ. 

 

O perfil levantado em Belém de São Francisco – PE, nas coordenadas, 8° 41’ 

35” S e 38° 57’ 52” O, foi classificado como um Neossolo Flúvico(MB) (EMBRAPA, 

2006), que correspondem a solos aluviais, oriundos de sedimentos aluviais com 

seqüência de horizontes A, C, e não apresenta horizonte B diagnóstico. O perfil 

morfológico deste solo encontra-se na Figura 43. São solos de várzea, relacionados 

com sedimentos recentes, de origem fluvial, sendo formados de camadas 

estratificadas, mas sem relação genética entre si. Possuem drenagem variável, 

desde bem a imperfeitamente drenados. Apresentam textura muito variada, tanto 

entre estratos do mesmo perfil, como ao longo das seqüências de solos onde 

ocorrem. Apresentam sais solúveis ou sódio trocável em sua composição. 

 

Figura 43. Neossolo Flúvico de Belém de São Francisco - PE 
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O perfil também levantado em Belém de São Francisco – PE, nas 

coordenadas, 8° 41’ 08” S e 39° 03’ 59” O, foi classificado como um Luvissolo 

Crômico (AG) (EMBRAPA, 2006), são  solos com altos teores de Ca, por vezes até 

carbonáticos, e com cores no horizonte subsuperficial com maiores valores de 

croma. Os solos desta classe são rasos a pouco profundos, tipicamente de 

ambientes semi-áridos. Possuem uma significativa diferença de textura entre os 

horizontes A e B textural, este último apresentando argila de alta atividade 

responsável por maiores cromas, geralmente, variando de bruno avermelhado até o 

vermelho escuro. Apresentam altos teores de bases trocáveis, principalmente cálcio 

mais magnésio.  O aspecto deste solo pode ser visto na Figura 44. 

 

Figura 44. Luvissolo Crômico de Belém do São Francisco – PE 

 

 

6.1.2 Composição física dos solos salinos 

 

 

Os resultados das análises granulométricas são mostrados na Figura 45. 

O silte foi à classe granulométrica mais abundante nas amostras de solos 

salinos (CF, AG e MB), variando de 53 a 66%, Dessa forma, os solos CF, AG e MB, 

podem ser descritos como finos (<63μm), isto é apresentam maior superfície 

específica.  
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Figura 45. Distribuição de argila, silte e areia para amostras de solos CF (Cabo Frio), 

MB e AG (Recife). 

 

 

6.1.3 Caracterização mineralógica dos solos salinos 

 

 

Os resultados dos solos (Tabela 29) demonstram que o principal componente 

mineral são os silicatos, variando 50 a 74% e óxidos de alumínio, variando de 10 a 

27%, este fato, corrobora com a literatura que preconiza que o silício é o segundo 

elemento mais abundante na litosfera e o alumínio o terceiro. Segundo Moniz 

(1972), a fase sólida dos solos é composta de minerais remanescentes da rocha ou 

sedimento que deu origem ao solo e minerais secundários, formados a partir de 

minerais pré-existentes pela ação do intemperismo. Sendo o solo composto 

essencialmente de: silicatos hidratados de alumínios, cristalinos e amorfos, e 

hidróxidos de ferro. 
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Tabela 29. Caracterização mineralógica dos solos salinos. 

Mineral Planossolo 

Háplico 

Luvissolo 

Crômico 

Neossolo 

Flúvico 

SiO2 50,098 74,801 62,860 

SO3 1,467 1,063 0,365 

Al2O3 27,376 10,952 20,570 

P2O5 ND ND 3,419 

Cl 1,926 1,267 4,332 

Fe2O3 9,305 2,301 5,777 

K2O 3,533 1,864 2,595 

MgO 2,018 1,296 1,520 

CaO 1,688 1,144 2,460 

Na2O 0,745 1,141 1,215 

BaO 0,287 ND ND 

SrO 0,028 0,013 0,030 

Dados obtidos são semi-quantitativos  

 

 

As amostras dos solos (Planossolo Háplico, Luvissolo Crômico e Neossolo 

Flúvico) submetidas a difratimetria de raios X, apresentaram em sua constituição 

Caulinita (Al2Si2O5(OH)4) e quartzo (SiO4), tais resultados confirmam que a 

composição mineralógica das amostras é típica de solos bastante intemperizados, 

comumente encontrados no Brasil. Além disso, a presença de caulinita deve ser 

considerada principalmente nos experimentos, devido ao fato desse argilomineral 

interferir diretamente na transferência de contaminantes às plantas e à água. 

Estudos realizados por Wasserman et al. (2002) demonstram que a presença de 

caulinita, pode influenciar o processo de transferência de contaminantes no sistema 

solo-planta, principalmente, devido à baixa capacidade de retenção de cátions por 

esses minerais. 
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6.1.4 Avaliação da fertilidade dos Solos 

 

 

Os resultados das análises de fertilidade descrevem os parâmetros dos solos 

salinos antes da instalação dos experimentos (Tabela 30).   

 

Tabela 30. Caracterização da fertilidade química das amostras de 
solo. 

Solo pH K
+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Al

3+
 Na

+
 H + Al 

 1:2,5 cmolc dm
-3

 

Planossolo 

Háplico 

7,8 
 

0,20 
 

20,0 
 

14,7 
 

0,0 
 

0,207 
 

0,0 
 

Luvissolo 

Crômico 

6,3 0,40 16,2 20,7 0,0 0,19 0,24 

Neossolo 

Flúvico 

5,2 0,24 10,4 3,95 0,0 7,00 3,38 

Solo S T V m Corg P K 

 cmolc dm
-3

% % mg L 

Planossolo 

Háplico 

35,10 
 

35,1 
 

100 0 1,08 
 

3 
 

77 
 

Luvissolo 

Crômico 

37,5 37,7 99 0 1,02 9 140 

Neossolo 

Flúvico 

21,6 24,9 87 0 0,56 27 81 

V: índice de saturação de bases; m: índice de saturação de Al. 

 

 

A análise destes dados confirmou que o Planossolo Háplico, o Luvissolo 

Crômico e o Neossolo Flúvico amostrados são salinos e possuem alto nível de sais. 

Isto pode ser comprovado pela alta concentração de nutrientes disponíveis (Ca, Mg, 

Na e K). O alto índice de saturação por bases (V) indica que grandes quantidades de 

Ca2+, Mg2+, Na+ e K+ estão presentes adsorvidos às cargas negativas dos colóides. 

Conseqüentemente, a maior parte do complexo de troca encontra-se ocupado por 

esses cátions.  

A acidez na camada arável dos solos amostrados apresentou limites, 

variando de medianamente ácido (pH 5,2) a neutro (pH 7,8), correspondendo 

respectivamente ao Neossolo Flúvico e ao Planossolo Háplico. 
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 Acidez potencial dos solos amostrados foi maior no Neossolo Flúvico, fato 

que não contribuiu para uma menor saturação por bases neste solo, provavelmente 

isto acontece devido às propriedades químicas deste solo que o classificam como 

salino. Entretanto, a acidez proveniente neste solo é decorrente de uma maior 

concentração de H+.    

 Na Tabela 31 são mostrados valores de fertilidade estabelecidos como 

padrão. 

 

Tabela 31. Teores de alguns parâmetros utilizados para avaliar a fertilidade. 

Parâmetros Valores    

Acidez (pH) 7 (neutro) 5,6-6,9 

(fracamente 

ácido) 

5,0-5,5 

(mediamente 

ácido) 

<5,0 

(fortemente 

ácido) 

Teor de P 

(mg.dm-3) 

0,0-5,0 (muito 

baixo) 

5,1-8,0 (baixo) 8,1-12 (médio) 12,1-18 (alto) 

Teor de K 

(cmolc.dm-3) 

_ <0,06 (baixo) 0,06-0,13 

(médio) 

>0,13 (alto) 

Teor de Ca 

(cmolc.dm-3) 

_ <2,0 (baixo) 2,0-5,0 

(médio) 

>5,0 (alto) 

Teor de Mg 

(cmolc.dm-3) 

_ <0,4 (baixo) 0,4-1,2 

(médio) 

> 1,2 (alto) 

Teor de Al 

(cmolc.dm-3) 

_ 0,0-0,3 (baixa 

toxidez) 

0,4-1,0 (média 

toxidez) 

>1,0 (alta 

toxidez) 

Acidez Total 

(Al3++H+) 

_ 0,0-0,3 (baixa 

toxidez) 

0,4-1,0 (média 

toxidez) 

>1,0 (alta 

toxidez) 

Índice de 

Saturação por 

Base (V%) 

<20 (baixo) 20-39 (médio) 40-60 (alto) >60 (muito 

alto) 

Indice de 

Saturação de 

Al (m%) 

_ 0-20 (baixo) 21-40 (médio) >40 (alto) 

Fonte: Lopes e Cox, 1977. 
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As características como V%, teor de Ca, teor de Mg e teor de K nos solos 

salinos alcaçaram o nível muito alto de acordo com a Tabela 31. Por outro lado, o 

teor de Al e o m% foram inexistentes nestes solos, corroborando com a literatura 

que ressalta a saturação por bases como um critério usado para distinguir os solos 

como salinos (EMBRAPA, 1999). 

  

 

6.1.5 Concentração de Radionuclídeos nas Amostras de Solos Salinos 

 

 

Na Tabela 32 são apresentados os valores de atividade média dos 

radionuclídeos de interesse presentes nas amostras de solos salinos naturais e 

ainda o solo da área de referência. São mostrados também valores certificados e 

experimentais da amostra de referência NIST 2710 (Montana Soil). 

 

Tabela 32. Atividades médias dos radionuclídeos nos solos salinos 
naturais (Bq kg-1). 

Radionuclídeos AR CF MB AG NIST 

2710 

Cert. 

NIST 

2710  

Exp. 

238U 2,96±1 31±7 33±7 25±7 25 23±2 

232Th 0,14±1 12±4 15±4 10±4 13 11±2 

226Ra 1,6±1 2,4±0,2 3,8±0,6 5,1±0,5 NR NR 

228Ra 2,8±1 9,1±0,7 13±1,0 14±1,0 NR NR 

40K 112±14 67±2 167±6 61±3 NR NR 

210Pb 2,99±1 5,2±0,5 3,4±0,6 5,6±0,7 NR NR 

NIST 2710 Cert. – valores certificados para o padrão NIST 2710. 

NIST 2710 Exp. – valores obtidos no laboratório de Radioquímica Nuclear da 

UFF. 

NR – não reportado pelo padrão NIST 2710.  
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O controle de qualidade dos resultados analíticos para solos foi feito a partir 

da análise do material de referência certificado NIST 2710. Como observado os 

resultados experimentais apresentam valores similares aos do material de referência 

indicando boa exatidão no método. 

Quando comparamos as atividades médias dos radionuclídeos nos solos 

salinos com as obtidas na área de referência verificamos valores muito discrepantes. 

Provavelmente este resultado está associado à granulometria dos solos amostrados, 

sendo o solo AR classificado como arenoso e os solos salinos CF, MB, e AG 

apresentaram uma textura mais fina com maior teor de silte e argila. A questão 

granulométrica é de extrema importância, uma vez que os argilo-minerais se 

caracterizam por possuir uma expressiva superfície específica, decorrente, 

sobretudo, de suas dimensões diminutas e de sua forma alongada. 

Conseqüentemente quanto maior a superfície específica, maior será a capacidade 

de retenção de água, nutrientes e outros elementos químicos no solo. Vale ainda 

lembrar que os argilo-minerais apresentam cargas negativas que contribuem para a 

retenção de cátions. 

A atividade média do 238U para os solos salinos ficaram próximas às 

atividades obtidas para o fosfogesso, enquanto que o solo da área de referência 

teve atividade bem abaixo. Entratanto, os resultados expressos em atividade para 

solos salinos estão acima dos valores encontrados por FAUSTO et. al. (1995) que 

estudaram a região de Itu, SP, e encontraram para 238U atividades médias de 20 Bq 

kg-1. Jacomino (2008), estudando solos ácidos de Sete Lagoas, MG, com diferentes 

granulometrias um argiloso e outro arenoso encontrou atividades de 

respectivamente 150 e 50 Bq kg-1. Os solos estudados neste trabalho tiveram 

atividade acima das encontradas por Fausto et al. (1995) e abaixo das atividades 

encontradas por Jacomino (2008). 

Para 232Th valores de 52 Bq kg-1 foram também encontrados em Itu, por 

Fausto et al. (1995). Jacomio (2008) obteve atividades médias de 117 e 36 Bq kg-1 

em solo argiloso e arenoso respectivamente, e estes valores de atividade de 232Th 

citados na literatura estão acima dos valores obtidos em todos os solos estudados 

neste trabalho. 
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Komosa et al. (2005) encontraram valores de 16 – 40 Bq kg-1 e de 6 – 25 Bq 

kg-1, respectivamente, para as atividades específicas de 238U e 232Th em amostras 

de solo coletadas na Polônia, os solos salinos estudados neste trabalho 

apresentaram valores dentro dos intervalos determinados por este autor. 

De acordo com a UNSCEAR (2000), a concentração média mundial de 226Ra 

no solo varia de 17 a 60 Bq kg-1 (média de 35 Bq kg-1). Jacomino (2008) encontrou 

atividades média de 226Ra de 69 e 20 Bq kg-1 em solo argiloso e arenoso, 

respectivamente. Esses valores estão muito acima dos encontrados nos solos 

salinos avaliados neste trabalho. 

Jacomino (2008) encontrou ainda atividades médias de 228Ra de 114 Bq kg-1 

no solo argiloso e 34 Bq kg-1 no solos arenoso. Já para 210Pb este o mesmo autor 

encontrou atividades de 50 Bq kg-1 para solo argiloso e 20 Bq kg-1 para solo 

arenoso. As atividades médias encontradas para solos salinos neste trabalho 

estiveram abaixo das determinadas acima para os dois elementos avaliados.  

Provavelmente as baixas atividades de radioisótopos encontradas neste 

estudo estão associadas às rochas que deram origem a esses solos que são de 

origem sedimentar, formadas pelos intemperismo do Complexo Migmatítico-

granitóide, cujos valores médios de urânio são da ordem de 4 mg kg-1(49,4 Bq kg-1) 

(OLIVEIRA JÚNIOR, 2006).  

Na Tabela 33 são mostrados os resultados da atividade média de alguns 

radionuclídeos nas amostras de solo adubadas com diferentes doses de fosfogesso. 

Para cada dose foi considerado o valor médio das três repetições de cada 

experimento. 
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Tabela 33. Atividade média de radionuclídeos naturais nas amostras de solo 
adubadas com fosfogesso (Bq kg-1). 

Radionuclídeo 226Ra 228Ra 40K 210Pb 

Luvissolo Crômico 

0 NG 5,1±0,7 14±1,0 61±3 5,6±0,7 

0,5 NG 3,7±0,4 9,5±0,6 45±3 4,1±0,5 

1 NG 3,9±0,4 10±0,7 43±2 3,9±0,4 

2 NG 5,6±0,6 14±1,0 51±4 5,0±0,5 

Neossolo Flúvico 

0 NG 3,8±0,6 13±1,0 167±6 3,4±0,6 

0,5 NG 3,2±0,4 11±0,7 108±3 3,8±0,5 

1 NG 3,0±0,4 10±0,7 106±3 4,0±0,4 

2NG 5,1±0,4 13±0,7 104±3 4,1±0,4 

Planossolo Háplico 

0 NG 2,4±0,2 9,1±0,7 67±2 2,8±0,2 

0,5 NG 3,7±0,2 11,4±0,7 57±2 3,0±0,2 

1 NG 5,1±0,4 18±0,8 56±2 5,0±0,4 

2NG 5,8±0,4 16±0,8 63±2 5,2±0,4 

 

Conforme pode ser verificado, os resultados indicam que a adição de 

fosfogesso, em todas as doses utilizadas, não chegou a alterar a concentração dos 

radionuclídeos em comparação com a amostra que não recebeu fosfogesso. 

 

Na Tabela 34 são apresentados os resultados estatísticos de comparação de 

médias realizados neste experimento. 
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Tabela 34. Teste t para amostras independentes com α=0,05 

Grupo1 x 

Grupo 2 

Média 

Grupo 

1 

Média 

Grupo 

2 

Valor t GL p N Desvio 

Padrão 

1 

Desvio 

Padrão 

2 

F – 

Varian. 

p 

Varian. 

Luvissolo Crômico 

0,5NG x 0NG 15,57 21,42 -0,352 6 0,736 4 19,79 26,69 1,819 0,635 

1NG x 0NG 15,20 21,42 -0,381 6 0,715 4 18,75 26,69 2,026 0,576 

2NG x 0NG 18,90 21,42 -0,146 6 0,888 4 21,79 26,69 1,501 0,746 

1NG x 0,5NG 15,20 15,57 -0,027 6 0,978 4 18,75 19,79 1,113 0,931 

2NG x 0,5NG 18,90 15,57 0,225 6 0,828 4 21,79 19,79 1,211 0,878 

1NG x 2NG 15,20 18,90 -0,257 6 0,805 4 18,75 21,79 1,349 0,811 

Neossolo Flúvico 

0,5NG x 0NG 31,50 46,80 -0,321 6 0,758 4 51,12 80,25 2,464 0,478 

1NG x 0NG 30,75 46,80 -0,338 6 0,746 4 50,26 80,25 2,549 0,462 

2NG x 0NG 31,55 46,80 -0,325 6 0,755 4 48,46 80,25 2,742 0,429 

1NG x 0,5NG 30,75 31,50 -0,020 6 0,983 4 50,26 51,12 1,034 0,978 

2NG x 0,5NG 31,55 31,50 0,001 6 0,998 4 48,46 51,12 1,112 0,932 

2NG x 1NG 31,55 30,75 0,022 6 0,982 4 48,46 50,26 1,075 0,953 

Planossolo Háplico 

0,5NG x 0NG 18,67 20,30 -0,080 6 0,938 4 25,80 31,27 1,469 0,759 

1NG x 0NG 21,02 20,30 0,036 6 0,971 4 24,10 31,27 1,684 0,679 

2NG x 0NG 22,50 20,30 0,105 6 0,919 4 27,45 31,27 1,298 0,835 

1NG x 0,5NG 21,02 18,67 0,133 6 0,898 4 24,10 25,80 1,146 0,913 

2NG x 0,5NG 22,50 18,67 0,203 6 0,845 4 27,45 25,80 1,131 0,921 

2NG x 1NG 22,50 21,02 0,080 6 0,938 4 27,45 24,10 1,297 0,835 

 

 

A partir do teste t a hipótese H0 não é rejeitada, uma vez que p>valor t em 

todos os solos e doses avaliadas, sendo assim pode-se verificar que não existe 

diferença entre os tratamentos utilizados, indicando que a aplicação das diferentes 

doses de fosfogesso não contribuiu para o aumento das atividades de 226Ra, 228Ra, 

210Pb e 40K. 
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Jacomino (2008) realizou um dos poucos trabalhos sobre solos adubados 

com fosfogesso, voltado para impacto radiológico e obteve a mesma constatação, 

de que a adição de fosfogesso não provocou grandes alterações na atividade de 

radionuclídeos. 

 

 

6.1.6 Distribuição dos radionuclídeos nas frações dos solos adubados com 
fosfogesso 

 

 

Os solos foram adubados de acordo com as seguintes recomendações 0 NG, 

1NG e 2NG. Para cada condição foi considerado o valor médio das três repetições 

de cada experimento. Os solos salinos utilizados neste experimento foram o 

Luvissolo Crômico e o Neossolo Flúvico de Recife. Este estudo teve como objetivo 

verificar a disponibilidade dos radionuclídeos para as plantas e para o ambiente, 

depois da aplicação do fosfogesso. 

Dados sobre a concentração de radionuclídeos em cada fração de extração 

simples de acordo com a metodologia de Tessier podem ser vistos na Tabela 35.  

 

 

Tabela 35.  Atividade de radionuclídeos em extrações 
simples realizadas em solos salinos tratados com 
fosfogesso. 

Radionuclídeo 

(Bq kg
-1

) 

Fração 

do Solo 

Neossolo Flúvico 

0NG 1NG 2NG 

 F1 4,5±0,2 3,7±0,2 5,3±0,3 

 F2 ND ND ND 

210
Pb F3 0,22±0,01 ND 0,74±0,03 

 F4 ND ND ND 

 F5 31,15±0,45 45,6±3,6 23,27±0,28 

 F1 ND 0,85±0,07 ND 

 F2 ND ND ND 

226
Ra F3 0,93±0,02 ND 0,706±0,005 
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 F4 ND ND ND 

 F5 14,89±0,11 21,08±0,18 13,94±0,11 

 F1 2,72±0,19 3,35±0,23 2,88±0,20 

 F2 ND ND ND 

228
Ra F3 ND ND ND 

 F4 0,37±0,03 ND ND 

 F5 54,7±4,0 51,58±0,94 38,28±0,20 

Radionuclídeo 

(Bq.kg
-1

) 

Fração 

do Solo 

Luvissolo Crômico 

0NG 1NG 2NG 

 F1 2,48±0,18 5,30±0,52 5,2±0,3 

 F2 ND ND ND 

210
Pb F3 ND ND ND 

 F4 ND ND ND 

 F5 9,67±0,24 17,10±0,19 16,07±0,19 

 F1 ND ND 0,85±0,06 

 F2 ND ND ND 

226
Ra F3 6,08±0,43 0,91±0,06 ND 

 F4 ND ND 0,03±0,002 

 F5 12,96±0,11 20,18±0,19 14,49±0,98 

 F1 2,21±0,15 4,77±0,33 3,88±0,28 

 F2 ND ND ND 

228
Ra F3 7,56±0,53 1,03±0,07 ND 

 F4 ND ND ND 

 F5 41,34±0,76 57,1±3,9 21,1±1,5 

F1: fração trocável 

F2: fração associada carbonatos 

F3: fração associada a óxidos de Fe e Mn 

F4: fração associada à matéria orgânica  

F5: fração residual 
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Analisando os resultados da tabela anterior, pode-se concluir que os 

radionuclídeos estudados 210Pb, 226Ra e 228Ra estão disponíveis em diferentes fases, 

e concentrações variáveis.  

Os valores da dose 0 para os dois solos podem ser considerados como a 

concentração no solo natural, sem adição de gesso agrícola.  

Para o Nessolo Flúvico a maior atividade é encontrada na fração residual (F5) 

e a menor na fração associada a óxidos de Fe e Mn (F3) para 210Pb e 226Ra, já para 

o 228Ra a menor atividade foi obtida na fração associada à MO (F4). Entretanto, em 

algumas frações, os radionuclídeos avaliados ficaram abaixo do limite de detecção. 

Para o Luvissolo Crômico a maior atividade é encontrada na fração residual 

(F5) e a menor na fração trocável (F1) para os três isótopos avaliados. 

Para o 210Pb na fração associada a carbonatos(F2), não houve a 

quantificação deste elemento, isto provavelmente acontece devido estes solos 

apresentarem uma pequena quantidade de minerais carbonatados  e também 

devido a baixa afinidade do 210Pb com os carbonatos (ALLOWAY, 1995). O mesmo 

acontece com a fração associada à matéria orgânica (F4), onde o 210Pb também não 

foi detectado, isso pode estar associado ao baixo teor de matéria orgânica (Tabela 

30) nos solos, devido à falta de atividade vegetal causada pela salinização dos 

solos. 

           Avaliando os resultados de 210Pb na fração trocável (F1) no solo Luvissolo 

Crômico e comparando-os com os resultados do da fração residual (F5), podemos 

notar um ligeiro aumento na concentração entre as doses 0, 1 e 2. O mesmo ocorre 

com o Neossolo Flúvico. Isso pode indicar que, após os 30 dias da adição de 

fosfogesso, certos níveis de 210Pb podem estar disponíveis para a absorção vegetal 

ou de associação com a solução do solo e / ou minerais e frações orgânica dos 

solos. No entanto, a solubilidade e mobilidade de chumbo em solos são baixas 

(ALLOWAY, 1995).  

A ocorrência de 210Pb na fração óxidos de ferro e manganês (F3) é 

comparada entre as doses de fosfogesso. Podemos notar que no Neossolo Flúvico a 

concentração está abaixo do limite de detecção na dose 1NG, mas o 210Pb foi 

detectado em doses 0 e 2, e na dose de 2 é maior do que na dose 0. Já no Luvissolo 

Crômico o chumbo-210 na fração F3, não foi detectado. 
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A ocorrência de chumbo na fração F3 pode ser melhor observada em solos 

com um teor considerável de ferro e manganês. Este não é o caso dos solos 

estudados como pode ser observado nos resultados da fluorescência de raios X e 

nas análises granulométricas, ambos os solos têm baixos níveis de óxidos de ferro e 

manganês, todavia o solo Neossolo Flúvico tem níveis desses óxidos (6% e 1,5%, 

respectivamente) superior ao do solo Luvissolo Crômico, que apresenta valores (2% 

e 1,2%, respectivamente). Isto pode explicar a concentração de 210Pb  encontrada 

no Neossolo Flúvico, enquanto os valores para o Luvissolo Crômico estavam abaixo 

do limite de detecção. 

Os valores de 210Pb na fração residual variaram de 50 a 78% do conteúdo 

total do solo para o Neossolo Flúvico e 48-61% para o Luvissolo Crômico. Os dois 

solos originais apresentaram conteúdo similar do 210Pb na fração residual (60-64%).  

O rádio é um elemento alcalino-terroso e tem alta mobilidade no ambiente. 

Entre os radionuclídeos naturais, é o elemento que tem o maior potencial de 

transferência entre os diferentes compartimentos ambientais (MARUMO, 1989). 

Segundo Taskayev et al. (1977), em solos com altas concentrações de cálcio 

e magnésio, a mobilidade do Ra e, conseqüentemente, a absorção vegetal é 

reduzida. Geralmente, as concentrações de rádio no solo são extremamente baixas 

e a geoquímica é controlada por reações de adsorção específica (complexos de 

esfera interna) ou adsorção não-específica (complexos de esfera externa) com os 

minerais. A complexação com espécies aniônicas no solo, tais como OH-, Cl-, F-, 

SO4 e HCO3-ácidos e matéria orgânica, como aminoácidos, ácidos graxos, fenóis e 

hidrocarbonetos, uréia, açúcares e de ácidos húmicos e fúlvicos também ocorre. Os 

radionuclídeos podem também formar colóides ou ser absorvido em sua superfície 

(GUILHERME, 2002). Alguns estudos mostram que o rádio pode ser adsorvido em 

solos e sedimentos ricos em óxidos e hidróxidos de ferro, caulim, vermiculita, ilita e 

montmorilonita (LANDA, 1982; BENES, 1985). 

Avaliando o comportamento dos isótopos de rádio, pode-se verificar de forma 

geral, que o 226Ra e o 228Ra somente aparecem nas  frações trocáveis, associada a 

óxidos e residual. Esse comportamento é explicado por diversos fatores que 

influenciam na disponibilidade deste elemento. 
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O pH é um dos fatores que influenciam fortemente a mobilidade do rádio no 

solo: em condições ácidas, o mesmo se torna mais móvel. Este efeito pode ser 

encontrado em solos com pH baixo, devido à presença de ácidos orgânicos 

(GUILHERME, 2002). Neste experimento os valores de rádio nas frações lábeis 

foram baixos, corroborando com a literatura, isto ocorre porque os solos dos 

experimentos têm pH próximo à neutralidade.  

Outra informação de grande relevância neste experimento é a característica 

que o sulfato de rádio tem de ser o mais insolúvel dos sulfatos alcalino-terrosos e, é 

o composto de rádio mais insolúvel que se conhece (MOORE, 2003), a grande 

importância desta informação reside no fato de que o fosfogeso é basicamente o 

sulfato de cálcio, onde o cálcio pode ser substituído pelo rádio, e, portanto, nessas 

condições a aplicação do fosfogesso no solo não trará grandes problemas 

relacionados à liberação do rádio para solução do solo. 

Os resultados obtidos neste trabalho que demostram a baixa concentração de 

isótopos de rádio nas frações trocáveis mesmo nos tratamentos que receberam 

fosfogesso são confirmados pelos trabalhos de Degetto et al. (2000) e Santos, 

(2002) que estudaram as pilhas de fosfogesso na Itália e em Cubatão, 

respectivamente, e confirmam a baixa solubilidade do 226Ra neste substrato. Os três 

estudos comprovam que o 226Ra presente no fosfogesso não está totalmente 

associado ao CaSO4, e sim a polisulfatos e outros compostos químicos, que são 

insolúveis em água.  

Burnett e Hull (1996) verificaram que o 226Ra insolúvel no fosfogesso está 

associado a uma fase mineral fosfática, com composição muito próxima da carnalita, 

que apresenta a fórmula geral: CaAl3(PO4)2(OH)55H2O. 

A elevada presença dos isótopos de 226Ra, 228Ra e 210Pb na fração residual 

pode ser explicada pela formação de polifosfatos de TRs e elementos bivalentes que 

é favorecida na cristalização do fosfogesso pela presença do ácido fosfórico 

(ABRÃO, 1994), etapa que antecede a filtração. Vale salientar que os polifosfatos 

(M2+)3M
3+(PO4)3, são sequestratores de cátions bivalentes como Ca2+, Ba2+, Ra2+ e 

Pb2+, resultando assim na insolubilidade dos mesmos. 
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6.1.7 Concentração de metais presentes nas amostras de alface 

 

 

As espécies vegetais sintetizam seus tecidos e órgãos a partir de elementos 

químicos que retiram do ar, da água e do solo. Esses elementos são conhecidos 

como “nutrientes essenciais” e são classificados como macro ou micronutrientes, de 

acordo com as quantidades absorvidas pelos vegetais. Os micronutrientes são 

absorvidos diretamente da solução do solo. 

Na Tabela 36 são apresentadas as concentrações dos micronutrientes e 

metais pesados presentes nas amostras de alface cultivadas nas misturas 

solo+fosfogesso nas doses 0, 0,5, 1 e 2 NG.  

 

Tabela 36. Concentrações de metais nas amostras de alface (mg kg-1) em peso seco. 

Dose Al V Cr Mn Co Ni Cu Zn Sr Mo Ba Pb P. U. Fe 

0 NG 702 1,45 1,65 80 1,5 2,4 13 83 123 2,0 8 1 182 513 

0,5NG 1338 2,23 1,63 71 1,0 1,2 14 67 147 1,2 16 1,1 191 552 

1 NG 1242 2,60 1,20 74 1,1 1,4 11 72 247 1,0 26 1,1 140 439 

2 NG 1324 2,13 1,50 79 1,2 2,1 15 83 276 1,3 39 1,1 167 511 

P. U. – peso úmido. 

 

É importante ressaltar que elementos como Cd, Ta, U e Th também foram 

avaliados, entretanto as concentrações determinadas estiveram abaixo do limite de 

detecção. 

Foi realizado um teste t para avaliar se os tratamentos promoveram 

mudanças no teor de macro e micronutrientes, e consequentemente se os mesmos 

interferiram no crescimento vegetal (Tabela 37). 

O teste indica que a hipótese H0 não foi rejeitada, ressaltando que a aplicação 

dos tratamentos com fosfogesso não promoveu mudanças significativas nas 

concentrações dos elementos químicos e portanto não alterou a produção de 

biomassa. 

Praticamente todos os elementos da tabela periódica estão presentes nos 

tecidos vegetais, dentre eles alguns são essenciais e outros são considerados 

tóxicos (Tabela 38). Entretanto, um elemento essencial, poderá ser tóxico quando 

estiver presente em concentração excessiva no tecido vegetal. 
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Tabela 37. Teste t para amostras de alface independentes com α=0,05 

Grupo1 x 

Grupo 2 

Média 

Grupo 

1 

Média 

Grupo 

2 

Valor t GL p N Desvio 

Padrão 

1 

Desvio 

Padrão 

2 

F – 

Varian. 

p 

Varian. 

0,5NG x 0NG 171,75 122,43 0,433 26 0,668 14 366,91 216,24 2,878 0,067 

1NG x 0NG 161,37 122,43 0,365 26 0,718 14 335,43 216,24 2,406 0,126 

2NG x 0NG 178,83 122,43 0,502 26 0,619 14 360,06 216,24 2,772 0,077 

1NG x 0,5NG 161,37 171,75 -0,078 26 0,938 14 335,43 366,91 1,196 0,751 

2NG x 0,5NG 178,73 171,75 0,051 26 0,959 14 360,06 366,91 1,038 0,946 

1NG x 2NG 161,37 178,83 -0,132 26 0,895 14 335,43 360,06 1,152 0,802 

 

 

Tabela 38. Teor usual dos elementos químicos presentes nas espécies vegetais. 

Elemento Símbolo Forma 

Absorvida 

mg kg-1 em 

matéria 

Classificação 

Alumínio Al Al3+ 350 Tóxico 

Chumbo Pb Pb2+ 20 Tóxico 

Bário Ba Ba2+ 3000 Tóxico 

Estrôncio Sr Sr+2 1800 Tóxico 

Vanádio V VO4
2- 17 Tóxico 

Cobalto Co Co2+ 14 Micronutriente 

Cromo Cr Cr3+ 250 Micronutriente 

Ferro Fe Fe2+ 100 Micronutriente 

Manganês Mn Mn2+ 50 Micronutriente 

Níquel Ni Ni2+ 300 Micronutriente 

Zinco Zn Zn2+ 20 Micronutriente 

Cobre Cu Cu2+ 6 Micronutriente 

Molibdênio Mo MoO4
- 1 Micronutriente 

Modificada de Martin-Prével et al., 1984. 

 

Os resultados indicam que na alface alguns micronutrientes apresentaram 

concentrações acima do teor usual determinado por Martin-Prèvel et al., (1984), 

dentre eles temos o Mn, Cu, Zn, Mo e Fe. 
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Entretanto, o desenvolvimento da planta não apresentou nenhuma alteração 

fisiológica, indicando que apesar das concentrações mais elevadas não houve 

interferência no crescimento. 

Por outro lado, dentre os elementos tóxicos somente o Al apresentou 

concentrações acima do limite usual (350 mg kg-1), mas como foi observado 

anteriormente este elemento não causou danos ao desenvolvimento vegetal. 

O Pb é o único elemento tóxico dentre os estudados que apresentou 

concentrações muito abaixo do teor usual. 

Pode-se verificar que os elementos avaliados não representaram um 

problema para o desenvolvimento da alface. 

Foi realizada a análise de agrupamento em todo conjunto de variáveis. Os 

resultados obtidos podem ser observados na Figura 46. Dois grupos distintos foram 

formados. 

Tree Diagram for 14  Variables

Single Linkage

Euclidean distances

Mo
Co

Ni
Zn

Mn
Cu

Fe
Biomassa

Cr
Ba

Sr
V

Pb
Al

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

L
in

k
a

g
e
 D

is
ta

n
c
e

 

Figura 46. Dendograma dos metais avaliados nas alfaces. 

 

O primeiro grupo formado está associado aos elementos essenciais ao 

desenvolvimento vegetal. Já o segundo grupo é formado por elementos 

considerados tóxicos (Ba, Sr, V, Pb e Al). 

 Essas informações demonstram que apesar da presença desses elementos 

no substrato o desenvolvimento vegetal foi dependente das variáveis do grupo 1, 

enquanto que as variáveis do grupo 2 se limitaram a concentrações que não 

causaram toxicidade as alfaces. 
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Esses resultados indicam que o fosfogesso neste período inicial de 

tratamento não promoveu grandes mudanças nos solos salinos. 

 
 

6.1.8 Concentração de radionuclídeos nas amostras de alface 

 

 

Na Tabela 39 são apresentados os resultados da atividade  média de cada 

um dos radionuclídeos naturais presentes nas amostras de alface cultivadas nas 

misturas de solo com as massas recomendadas de fosfogesso (1 NG), o dobro (2 

NG) e a metade (0,5 NG) e da amostra de solo sem a adição de fosfogesso (solo 

não adubado).  

 

Tabela 39. Atividade média (Bq kg-1) dos radionuclídeos avaliados nas amostras de 
alface (peso seco). 

Doses 226Ra 228Ra 210Pb 

0NG 4,3±0,7 9±1,2 2,0±0,5 

0,5NG 4,6±0,8 10±0,9 2,1±0,5 

1NG 3,6±0,7 11±1,0 2,0±0,5 

2NG 4,4±0,6 10±1,1 2,0±0,5 

 

As concentrações obtidas no presente estudo são maiores que às obtidas por 

outros autores para 226Ra e 228Ra, já para 210Pb as atividades médias obtidas foram 

menores. Ribeiro (2004), por exemplo, mediu a concentração de radionuclídeos em 

alfaces cultivadas em solo brasileiro adubado com fertilizantes fosfatados e 

encontrou valores variando de 0,32 a 2,77 Bq kg-1 para o 226Ra; 0,13 a 7,5 Bq kg-1 

para o 228Ra e de 0,94 a 8,48 Bq kg-1 para o 210Pb. Jacomino (2008), mediu a 

concentração de radionuclídeos em alfaces cultivadas em solos arenosos e 

argilosos tratados com fosfogesso e encontrou valores variando de 2,0 a 3,6 Bq kg-1 

para 226Ra; de 1,5 a 8,0 Bq kg-1 para 228Ra e de 3,0 a 8,0 Bq kg-1 para 210Pb. 

Foi realizado um teste t para avaliar se os tratamentos promoveram aumento 

nos valores de radionuclídeos avaliados nas amostras de alfce (Tabela 40). 
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Tabela 40. Teste t para radionuclídeos em amostras de alface independentes com 
α=0,05. 

Grupo1 x 

Grupo 2 

Média 

Grupo 

1 

Média 

Grupo 

2 

Valor t GL p N Desvio 

Padrão 

1 

Desvio 

Padrão 

2 

F – 

Varian. 

p 

Varian. 

0,5NG x 0NG 5,56 5,10 0,150 4 0,888 3 4,03 3,56 1,280 0,876 

1NG x 0NG 5,53 5,10 0,125 4 0,906 3 4,80 3,56 1,810 0,711 

2NG x 0NG 5,46 5,10 0,116 4 0,912 3 4,10 3,56 1,323 0,860 

1NG x 0,5NG 5,53 5,56 -0,009 4 0,993 3 4,80 4,03 1,414 0,828 

2NG x 0,5NG 5,46 5,56 -0.030 4 0,977 3 4,10 4,03 1,033 0,983 

1NG x 2NG 5,46 5,53 -0,018 4 0,986 3 4,10 4,80 1,367 0,844 

 

 

Como pode ser verificado, não foram observadas diferenças significativas 

entre os valores de atividade específica levando-se em conta as diferentes doses de 

fosfogesso utilizadas. 
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7 ESTUDO DAS ESPÉCIES VEGETAIS QUE CRESCEM DE FORMA 
ESPONTÂNEA SOBRE O FOSFOGESSO 

 

 

7.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

7.1.1 Concentração de radionuclídeos nas diferentes partes das plantas que 
crescem sobre as pilhas de fosfogesso 

 

 

As plantas não são capazes de regular de modo preciso a absorção de 

nutrientes, de tal forma que, estando o mesmo disponível na superfície das raízes, 

serão absorvidos, necessitando ou não a planta do mesmo para seu pleno 

desenvolvimento. Nestas condições, haverá a chamada absorção de luxo para 

elementos essenciais, que pode atingir níveis tóxicos para a planta e também a 

absorção de elementos não essenciais ao seu desenvolvimento, entre os quais, 

temos os metais pesados e os radionuclídeos naturais. 

É importante ressaltar que o estudo das espécies que crescem sobre o 

fosfogesso de Imbituba é extremamente relevante para o propósito deste trabalho, 

uma vez que o uso destas plantas sobre as pilhas de fosfogesso pode reduzir o 

espalhamento de contaminantes de forma geral. 

Na Tabela 41 são apresentados os resultados da atividade média dos 

radionuclídeos estudados nas espécies de planta que crescem sobre as pilhas do 

resíduo. O estudo dessas espécies é extremamente importante, uma vez que as 

plantas crescem sobre um ambiente inóspito e pobre em nutrientes e água, fato que 

pode contribuir com as pesquisas nacionais na área de fitorremediação, visto que a 

maioria dos dados disponíveis é relativa a espécies de clima temperado. 

 

5
8
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Tabela 41. Atividade média de radionuclídeos nas plantas coletadas sobre o 
fosfogesso. (Bq kg-1). Nas diferentes partes: raiz, folha e caule. 

Espécies 238U 232Th 226Ra 228Ra 210Pb 40K 

Raiz Baccharis 

Cf. Spicata 

233±0,1 227±0,15 92±4,0 117±7,0 390±8 252±10 

Folha Baccharis 

Cf. Spicata 

29±0,1 30±0,3 14±0,1 45±0,2 11±0,1 853±9 

Caule Baccharis 

Cf. Spicata 

13±0,1 21±0,2 13±0,3 34±0,8 9±0,1 746±12 

Raiz Blechnum 

Serrulatum Rich 

382±0,2 421±0,03 133±3 165±6 395±9 292±15 

Folha Blechnum 

Serrulatum Rich 

9±0,2 20±0,1 21±0,8 60±12 13±1 1165±50 

Caule Blechnum 

Serrulatum Rich 

9±0,1 17±0,1 20±2 80±5 10±1 1106±50 

Raiz 

Chromolaena aff. 

Odorata 

738±0,2 627±0,2 137±2 162±3 345±7 90±5 

Folha 

Chromolaena aff. 

Odorata 

47±0,3 56±0,2 25±1 42±3 20±2 317±13 

Caule 

Chromolaena aff. 

Odorata 

6±0,1 14±0,2 8±1 12±3 13±1 218±10 

Raiz Eupatorium 

Asteraceae 

30±0,03 43±0,02 4±1 11±1 310±7 227±10 

Folha 

Eupatorium 

Asteraceae 

8±0,1 19±0,1 7±1 13±2 9±1 333±9 

Caule 

Eupatorium 

Asteraceae 

20±0,1 31±0,1 12±1 26±3 14±1 317±16 

Raiz Pteridaceae 

Pityrogramma 

626±0,1 526±0,2 133±1 131±2 328±8 62±3 

Folha 

Pteridaceae 

Pityrogramma 

86±0,01 83±0,2 51±3 81±7 23±2 713±35 

Caule 

Pteridaceae 

Pityrogramma 

25±0,2 38±0,1 19±2 39±5 21±1 431±22 



182 

 

 

Segundo Vera Tome et al. (2003), a atividade média de 238U, 232Th e 226Ra em 

amostras de plantas coletadas em área afetada por mina de urânio foi de 

respectivamente 1050, 768 e 1141 Bq kg-1. Este mesmo autor estudou uma área não 

afetada ambientalmente e encontrou atividades médias para 238U de 28 Bq kg-1, para 

232Th de 31 Bq kg-1 e finalmente para 226Ra a atividade foi de 80 Bq kg-1. 

No presente estudo, as atividades de 238U, 232Th e 226Ra alcançaram 

atividades de repectivamente 738, 627 e 137 Bq kg-1 como valores máximos 

encontrados na raiz da Cromolaena. Esses valores de atividade estão abaixo dos 

encontrados na mina de urânio e acima das atividades na área não afetada. Esse 

comportamento também foi observado nas raízes das espécies: Baccharis, 

Blechnum e Pteridaceae.  

Avaliando as atividades obtidas nas folhas e nos caules, observamos que 

para os isótopos 238U, 232Th e 226Ra, os valores encontrados foram próximos aos 

determinados na área não afetada (VERA TOME et al., 2003). 

A espécie Eupatorium não apresentou atividades elevadas na raiz,exceto 

para o 210Pb e 40K, demonstrando que seu comportamento foi diferente das demais 

espécies avaliadas. Além disso, nessa espécie também foram obtidas as menores 

atividades para todos os radioisótopos avaliados. 

Os territórios brasileiros em geral apresentam teores de tório superiores aos 

de urânio. Portanto, há uma tendência destes apresentarem teores 228Ra maiores 

que os de 226Ra (LAURIA et al., 1997; LINSALATA et al., 1989) e, 

conseqüentemente, a maioria dos vegetais no Brasil apresentam maiores teores de 

228Ra em relação aos de 226Ra (LAURIA et al., 1998; VASCONCELLOS et al., 1999). 

Os resultados deste trabalho confirmam os dados acima citados, uma vez que o 

228Ra apresentou maiores atividades em relação ao 226Ra. Este fato foi evidenciado 

em todas as espécies estudadas e em todas as partes da planta avaliadas. Por outro 

lado, quando comparamos as atividades dos isótopos de rádio em vegetais 

cultivados encontrados por Lauria et al. (1998) (228Ra com 3,5 Bq.kg-1 e 226Ra com 

0,9 Bq.kg-1) com as espécies que crescem sobre a pilha de fosfogesso, verifica-se 

que a diferença nas atividades varia em magnitude de ordem de grandeza. 

Demonstrando que as espécies estudadas apresentaram elevada absorção destes 

elementos. 
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O 40K é o radionuclídeo natural que normalmente contribui com as maiores 

doses para irradiação interna (LAURIA et al., 1998). Este fato pode ser explicado por 

este elemento ser um macronutriente indispensável a todas as plantas. Segundo a 

UNSCEAR (2000), os valores médios de atividade de 40K são bem mais elevados 

que os valores de atividade dos radionuclídeos naturais das séries do 238U e 232Th. 

Este fato foi observado em todas as espécies vegetais avaliadas neste estudo, 

entretanto, somente foram encontradas estas elevadas atividades na parte aérea 

(folha + caule).  

Na literatura encontram-se alguns trabalhos sobre 40K em alimentos como na 

India (RAMACHANDRAN; MISHRA, 1988), na França (PELLERIN et al., 1980) e nos 

EUA (KLEMENT, 1965), que determinaram valores médios de atividade de 4 a 240 

Bq kg-1 em vegetais folhosos, de 34 a 165 Bq kg-1 em raízes e tuberosas 

(KLEMENT, 1965) e de 130 Bq kg-1 em batata (PELLERIN et al., 1980). Com relação 

às espécies aqui analisadas a menor faixa de variação do 40K ocorreu na espécie 

Cromolaena que variou de 9 a 218 Bq kg-1, demonstrando que esta foi a única 

espécie que apresentou valores semelhantes aos encontrados por estes autores. 

Para as demais espécies a atividade do 40K foi muito maior que as observadas nos 

alimentos, sendo que a raiz sempre apresentou a menor atividade e a folha a maior 

atividade deste elemento. Esse fato era de se esperar já que o potássio é regulador 

da pressão osmótica. Na Baccharis a faixa de variação foi de 252-853 Bq kg-1; na 

Blechnum de 292-1165 Bq kg-1; na Eupatorium de 227-333 Bq kg-1 e na Pteridaceae 

de 62-713 Bq kg-1. 

O 210Pb, por sua vez apresenta uma peculiaridade: como advém do 

decaimento do 222Rn, o 210Pb pode ser produzido no ar e se depositar na vegetação 

e no solo, posteriormente sendo incorporado ao tecido vegetal através da absorção 

foliar ou radicular. Estas duas vias de incorporação pelos vegetais dificultam a 

discriminação da rota de absorção. Nas espécies vegetais aqui avaliadas foi 

observado que os maiores valores de atividade do 210Pb são encontrados nas raízes 

e estes valores variam em ordem de grandeza para as demais partes da planta, 

folha e caule. Este comportamento foi similar ao observado pelo Pb estável, 

provavelmente como acontece para o Pb estável, o 210Pb forma complexos 

insolúveis com a parede celular, fato que impede sua translocação para parte aérea. 
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A capacidade de absorção dos radionuclúdeos estudados variou de acordo 

com a espécie vegetal e com a parte do vegetal avaliada (raiz, caule e folha), fato 

que corrobora com a literatura (JURADO, 1989). 

 

7.1.2 Teores de macronutrientes, micronutrientes e metais nas diferentes 
partes das plantas que crescem sobre as pilhas de fosfogesso 

 

 

Na Tabela 42 são apresentados os teores de metais considerados fitotóxicos 

para as plantas, de acordo com ROSS (1994). 

 

Tabela 42. Teores de metais considerados fitotóxicos. 

Elemento Nível tóxico (mg kg-1) 

Co 25 – 50 

Cu 60 – 125 

Mn 1500 – 3000 

Pb 100 – 400 

V 50 – 100 

Zn 70 – 400 

Fonte: Ross, 1994. 

 

 

De acordo com Ross (1994), as concentrações encontradas em todas as 

espécies de plantas coletadas em Imbituba apresentaram valores abaixo do nível 

tóxico, nas diferentes partes da planta e para todos os metais e micronutrientes 

avaliados. 

O Pb, elemento que apesar de ocorrer nas plantas não possui nenhum papel 

específico no seu metabolismo, tem absorção passiva, sendo diminuída pela 

calagem e baixa temperatura. As maiores bioacumulações de Pb ocorrem em 

plantas folhosas, como as de alface, que podem acumular 0,15% de Pb na massa 

seca (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 1992). Segundo Brown et al. (1994), para uma 

espécie ser considerada hiperacumuladora de Pb ela deve acumular mais de 1.000 

mg kg-1, ou seja 0,1% do chumbo na massa seca do vegetal. Neste estudo, o maior 

valor encontrado para a concentração do Pb2+ na massa seca da raiz foi de 27,0 µg 
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kg-1 na espécie Blechnum. Na massa seca da folha o maior valor encontrado foi de 

9,7 µg kg-1 na Cromolaena.  

Segundo Kabata-Pendias e Pendias (1992), as concentrações normais de Pb 

na parte aérea das plantas variam de 0,2 a 20,0 mg kg-1 e segundo Bergmann 

(1992) de 2,0 a 7,0 mg kg-1. Logo, os níveis encontrados neste trabalho são valores 

intermediários dentro do intervalo denominado como níveis normais, exceto na 

Blechnum, como citado acima. Segundo Simão e Siqueira (2001), o metal é pouco 

absorvido e pouco se transloca, localizando-se, sobretudo na parede celular da 

superfície das raízes, sendo difícil distinguir o assimilado do aderido. Isso ocorre, no 

caso do Pb, por haver a formação de complexos insolúveis com a parede celular. 

Além disso, as concentrações encontradas na parte aérea podem ser explicadas 

devido a uma característica particular deste elemento que se deposita nas folhas na 

forma de aerossol. 

Com relação ao Zn, segundo Kabata-Pendias e Pendias (1992), a 

concentração crítica nas plantas para o Zn2+ situa-se na faixa de 1 – 400 mg kg-1, e a 

partir desses valores o elemento se torna tóxico às plantas. De acordo com 

McNichols e Beckett (1985), concentrações acima de 400 mg kg-1 podem ocasionar 

toxidade em muitas espécies, diminuindo no mínimo a produção em 10%. Logo, de 

acordo com essas concentrações, todos os teores encontrados tanto na parte aérea 

como nas raízes das espécies avaliadas podem ser consideradas muito abaixo das 

tóxicas.  

O zinco pode ser absorvido pelas raízes na forma de Zn e Zn2+ hidratados, 

íons complexos e ligados a quelatos, sendo que o Zn associado aos óxidos de Fe e 

Mn é mais disponível às plantas. As raízes contêm muito mais Zn do que a parte 

aérea, mas com excesso de Zn o mesmo é translocado das raízes e acumulados na 

parte aérea das plantas, nos cloroplastos, membrana celular e fluído dos vacúolos. 

Segundo Moraghan e Mascagni Jr. (1991), a disponibilidade do zinco é muito 

influenciada pelo pH, e acima de 5,5 ocorre a adsorção do Zn pelos óxidos de Al, Fe 

e Mn. Os resultados deste trabalho indicam que os teores de Zn estão abaixo dos 

limites considerados normais em todas as espécies estudadas. Provavelmente, este 

fato está associado à baixa concentração do Zn no fosfogesso, substrato sobre o 

qual estas plantas crescem. Entretanto, as espécies vegetais estudadas 

apresentaram comportamentos diferentes para este elemento, algumas 

apresentaram maiores concentrações nas raízes (Blechnum e Eupatorium) enquanto 
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as demais obtiveram maiores concentrações nas folhas (Baccharis, Cromolaena e 

Pteridaceae). 
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Tabela 43. Concentração de metais pesados na raiz, caule e folha das plantas que crescem sobre o 
fosfogesso. Determinados por ICP OES. 

Amostra 
Fe Mg Ca Na K Al Zn Mn Cu Pb Co V 

_______________ mg kg
-1

 __________________ ________________mg kg
-1

 __________________ 

Raiz Baccharis 13925 1001 65143 1228 1140 896 26,364 137,07 18,847 11,036 5,505 17,05 

Folha Baccharis 3329 1857 66188 10699 12424 527 31,392 135,72 23,366 6,666 2,777 12,10 

Caule Baccharis 913 1081 48987 8305 5801 115 29,6 29,6 11,603 5,646 1,176 2,82 

Raiz Blechnum 21435 3161 95982 3912 3686 2441 30,977 152,44 43,65 27,047 7,212 49,71 

Folha Blechnum 1860 230 15783 6980 2329 100 14,333 12,32 6,18 4,451 1,164 3,008 

Caule Blechnum 731 704 13140 1778 785 16 12,594 5,115 5,544 3,55 1,091 1,448 

Raiz Cromolaena 1063 3512 56354 19857 6725 76 9,178 12,56 9,006 4,101 1,387 2,409 

Folha Cromolaena 3754 2736 116664 9714 4215 951 26,468 107,43 15,231 9,715 2,328 18,27 

Caule Cromolaena 598 2505 56654 14658 2766 74 34,094 78,202 17,584 4,219 1,164 2,404 

Raiz Eupatorium 2237   737 34151 3260 6445 131 22,580 30,151 7,384 4,999 1,815 3,411 

Folha Eupatorium 849 894 98190 4668 2887 38 12,808 155 3,091 3,6 1,279 1,80 

Caule Eupatorium 345 476 21435 2765 1782 21 9 23 2 3 1 1 

Raiz Pteridaceae 3765 984 40879 1834 2542 265 17 65 11 6 3 6 

Folha Pteridaceae 4444 1558 55253 1960 4037 383 19,774 72,525 9,116 6,565 2,912 8,69 

Caule Pteridaceae 2744 740 31989 1742 1258 157 16,437 21,459 13,435 5,637 1,982 4,397 

Também foram determinados os teores de Cd, porém estes se encontravam abaixo do limite de detecção. 
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No geral, observa-se em relação aos metais pesados de interesse avaliados 

neste estudo, que as concentrações dos mesmos na biomassa das plantas variaram 

bastante, fato que corrobora com a literatura. Segundo Jurado (1989), é interessante 

ressaltar que a distribuição de metais nas plantas modifica-se em função da espécie 

vegetal, do metal analisado e da concentração metal no substrato. 

Segundo Jurado (1989), elementos como Mn e Zn distribuem-se mais ou 

menos uniforme entre as raízes, folhas e caules. Os elementos Co e Cu, 

usualmente, ocorrem em maiores concentrações nas raízes, e em quantidades de 

moderadas a altas na parte aérea. Já o Pb e V ocorrem principalmente nas raízes, 

com quantidades muito pequenas na parte aérea. Essas características também 

foram observadas neste trabalho, porém somente para algumas espécies.  

Na Baccharis Cf. Spicata, levando em consideração os níveis tóxicos 

propostos por Ross (1994), encontramos concentrações de Zn, Co, Cu, Mn, V e Pb 

muito abaixo dos limites considerados normais em plantas, uma vez que os 

resultados mostram diferenças na ordem de grandeza entre o estudo atual e os 

valores de Ross (1994).  

Comparando os teores de Pb, V, Co e Mn nas diferentes partes da planta 

encontramos as maiores concentrações destes elementos nas raízes, por outro lado, 

para o Zn e o Cu as concentrações observadas nas folhas foram maiores que na 

raiz e no caule. Esses resultados foram semelhantes aos encontrados por Soares et 

al. (2001) que estudando espécies arbóreas concluiu que as plantas apresentaram 

teores foliares de Zn elevados. 

Para as espécies Blechnum serrulatum Rich e Eupatorium asteraceae, assim 

como na Baccharis Cf. Spicata, as concentrações dos metais de interesse estiveram 

muito abaixo dos níveis considerados normais. Entretanto, quando comparamos a 

distribuição de Pb, Co, Mn, V, Zn e Cu nas diferentes partes da planta observamos 

que as raízes apresentaram as maiores concentrações para todos os elementos 

avaliados. 

Já na Chromolaena aff. Odorata, os níveis de metais absorvidos pela plantas 

também estiveram abaixo dos níveis considerados normais. Porém, as maiores 

concentrações dos metais avaliados foram encontradas nas folhas. 

E finalmente na Pteridaceae Pityrogramma, também tivemos valores de 

metais abaixo dos níveis considerados normais para espécies vegetais. Todavia, a 

distribuição dos metais nas diferentes partes desta planta foi bem peculiar, variando 
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bastante, para o Zn, Mn, Pb e V as maiores concentrações foram encontradas nas 

folhas, para o Cu os maiores teores se apresentaram no caule e para o Co, os 

maiores níveis apareceram nas raízes. 

 

 

7.1.3 Estimativa do fator de transferência 

 

   

O fator de transferência avalia a transferência dos metais pesados e 

radionuclídeos naturais do fosfogesso para os vegetais. Quando se visa à escolha 

de plantas fitoextratoras torna-se essencial que o FT seja o maior possível, 

indicando alta transferência dos metais e radionuclídeos do resíduo para planta e, 

consequentemente, a possibilidade da retirada destes elementos do sistema.  

A literatura demonstra que para o mesmo tipo de solo, para a mesma espécie 

vegetal e para um mesmo elemento, os valores de FT variam, inclusive em ordem de 

magnitude (TWINING et al., 2004; AMARAL, 2005; CHEN et al., 2005; GREEN et al., 

2005). Essa grande variabilidade indica que existe uma pequena relação entre a 

concentração de um elemento no solo e na planta, e a razão para tal variabilidade 

de FT é óbvia. Os fatores que influenciam a absorção dos elementos pelas raízes 

somam-se a um número de processos relacionados à química, biologia e física do 

solo, à heterogeinidade do solo, à hidrogeologia e a fisiologia vegetal, e às 

atividades humanas, como a agricultura (HANLON, 1991). No entanto, embora 

questionável, o FT é até o presente, o parâmetro utilizado para estimar a 

transferência de um elemento para planta (RIBEIRO, 2004). 

Neste trabalho, o FT foi calculado em mg kg-1 para macronutrientes, 

micronutrientes e metais pesados. Por outro lado, seguindo as recomendações da 

União Internacional de Radioecologistas (IUR, 1989), esse parâmetro foi obtido em 

Bq kg-1 para os radionuclídeos avaliados (Tabela 44). 
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Tabela 44. Fatores de transferência sistema fosfogesso-planta. 

Elemento Baccharis Blechnum Cromolaena Eupatorium Pteridaceae 

Fe 15,51409 20,51751 4,624253 2,929974 9,353544 

Mg 3,81686 3,745155 8,481589 2,041667 3,180233 

Ca 0,10453 0,072407 0,13314 0,089143 0,074271 

Na 1,082852 0,67812 2,367213 0,572308 0,296296 

K 4,287137 1,505424 3,034315 2,460483 1,735001 

Zn 0,00416 0,00276 0,00332 0,00211 0,00253 

Mn 0,00252 0,00142 0,00165 0,00173 0,00130 

Cu 0,02360 0,02429 0,01834 0,00547 0,01472 

Pb 0,00156 0,00234 0,00120 0,00077 0,00121 

Co 0,00946 0,00947 0,00488 0,00409 0,00789 

Al 1,873325 3,114495 1,341048 0,231425 0,980512 

V 0,00728 0,01234 0,00526 0,00141 0,00435 

238U 7,638889 11,11111 21,97222 1,611111 20,47222 

232Th 2,122137 3,496183 5,320611 0,709924 4,938931 

226Ra 1,252632 1,831579 1,789474 0,242105 2,136842 

228Ra 1,082873 1,685083 1,19337 0,276243 1,38674 

210Pb 1,056701 1,07732 0,974227 0,85824 0,958763 

40K 18,69697 25,88889 6,313131 8,858586 12,18182 

 

 

Os elementos como Mg, Ca e K classificados como macronutrientes, 

apresentaram um alto FT, entretanto para o Ca esse valor ficou abaixo da faixa 

relatada por Vera Tome et al. (2003): 1,83 – 8,86. Para os micronutrientes Zn, Fe, 

Mn, Cu e Co os valores obtidos não foram tão elevados, com exceção do Fe que 

dentre os nutrientes avaliados foi o que apresentou maior FT. Para os metais Al, Pb, 

Na e V os valores de FT variaram bastante, uma vez que Al e Na apresentaram 

valores elevados quando comparados com o Pb e o V. 

Os valores encontrados neste trabalho, em geral, foram menores que os 

encontrados em muitos trabalhos relatados na literatura, principalmente para o Pb: 

Gabos (2008) e Santos et al. (2007), trabalhando com Pb em feijão-de-porco e nabo, 

respectivamente, encontraram valores de 0,23 e 0,3 em média. Para os elementos 

Fe, Mg, Na, K e Al a maioria dos fatores aqui encontrados podem ser considerados 
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muito altos se comparado com o valor 1,7 para Pb, encontrado para mostarda 

indiana (Brassica juncea), considerada excelente extratora (HENRY, 2000). Os 

baixos valores de FT para Pb, Zn, Co, Cu, V e Mn podem estar associados aos 

baixos teores deste elementos no substrato sobre o qual as plantas crescem, isto é, 

no fosfogesso. Por outro lado, o baixo FT observado para Ca provavelmente está 

relacionado com baixa disponibilidade deste elemento na fração solúvel e trocável.  

Os FT determinados para os radionuclídeos naturais foram bastante 

elevados, principalmente para 238U e 40K. Os valores encontrados para 210Pb foram 

os menores quando comparados com os demais isótopos. Entretanto, apesar dos 

elevados valores obtidos não existem muitos trabalhos que se comparem na 

literatura. 

Os valores dos fatores de transferência variam na faixa de 0,24 – 2,13 para 

226Ra e 0,28 – 1,68 para 228Ra, os quais encontram-se acima dos limites da faixa 

recomendada pela IUR (1999), e são superiores àqueles valores médios 0,001 

encontrados por Radhakrishna et al. (1996) e  Wasserman et al. (2002). Entretanto, 

valores de FT em plantas nativas oriundas de minas de urânio para 226Ra variaram 

entre 0,07-0,15 (IBRAHIM; WHICKER, 1992). 

Os valores de FT obtidos para 238U variaram de 1,61-21,97. Valores muito 

menores foram reportados por Ibrahim e Whicker (1992) que estudaram plantas 

nativas em minas de urânio (0,04-0,81). Outros resultados também foram muito 

abaixo dos encontrados neste trabalho, como os de IUR (1994) que estudaram 

urânio em gramíneas e obtiveram uma faixa de 0,0023-0,23. A espécie Eupatorium 

apresentou o menor valor de FT para este elemento e a espécie Cromolaena o 

maior FT. 

Para 232Th a faixa de FT variou entre 0,71 e 5,33. Em geral os valores de FT 

obtidos para 232Th em estudos da absorção de tório por plantas em torno do 

depósito de tório apresentaram valores entre 0,04-0,07 (ZARARSIZ et al., 1997). No 

trabalho do IUR (1994), que estudou tório em gramíneas, relatou valores de FT para 

232Th entre 0,0011-0,11. 

Considerando os elevados valores de FT encontrados para os radionuclídeos 

naturais, pode-se classificar as plantas avaliadas neste trabalho como excelentes 

extratoras dos mesmos.  
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A aplicação da análise dos componentes principais nas amostras tratadas 

com o fator de transferência esta apresentado na Figura 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Análise dos componentes principais dos fatores de transferência. 

 

Nesses resultados o fator 1 contribui com 48, 37% da variância, sendo 

composto pelos elementos Fe, Cu , Pb, Co, Al, V, 228Ra, 210Pb e 40K. O fator 2 

agrupa os elementos: Mg, Ca e Na, reponsáveis por 25,77% da variância. Os 

elementos agrupados no fator 1 são, em sua maioria, elementos não essenciais ao 

desenvolvimento vegetal. Já os elementos agrupados no fator 2 são aqueles que, 

como visto anteriormente, são macronutrientes e geralmente apresentam uma 

distribuição regular nas plantas.  

Foi realizada a análise de agrupamento em todo conjunto de variáveis para os 

fatores de transferência, apresentados na Figura 48.   
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Figura 48. Dendograma das variáveis analisadas a partir do fator de transferência. 

 

O resultado obtido mostra a formação de dois grandes grupos distintos. Pode-

se verificar que o grupo 1 inclui elementos que participam diretamente do 

metabolismo das plantas e este grupo se subdivide em 2 subgrupos: um que inclui 

os macronutrientes e outro formado por micronutrientes. Além disso, os valores de 

FT obeservados neste grupo são intermediários. 

O grupo 2 também se subdivide em 2 subgrupos, um que envolve a maioria 

dos radionuclídeos naturais (238U, 232Th, 226Ra e 228Ra) mostrando a similaridade do 

comportamento destes elementos entre si. O outro subgrupo inclui o metais pesados 

e os isótopos 40K e 210Pb. Essa distribuição obtida a partir do fator de transferência 

demonstra que a funcionalidade dos elementos dentro da planta foi um determinante 

na formação de grupos de similaridade. 

A análise de agrupamento também foi aplicada as espécies vegetais 

estudadas (Figura 49), com o objetivo de avaliar o potencial das espécies na 

fitorremediação. 
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Figura 49. Dendograma das espécies vegetais avaliadas pelo fator de transferência. 

 

Os resultados da análise de agrupamento mostram que houve a formação de 

1 grupo, porém a espécie Eupatorium não está incluída nele. Este fato pode ser 

explicado pelos baixos fatores de transferência encontrados nesta espécie. O grupo 

formado se divide em dois subgrupos um formado pela Pteridaceae e Cromolaena 

que apresentaram os maiores FT para: 238U e 232Th, e apesar de apresentar 

elevados FT para Fe e 40K, estes foram menores que os obtidos nas espécies do 

outro subgrupo. O subgrupo formado pela Baccharis e Blechnum tem os maiores FT 

para os elementos Fe, Al e 40K. Outros radionuclídeos 238U e 232Th também 

apresentaram elevados FT, embora menores que aqueles encontrados na 

Pteridaceae e na Cromolaena. 

Diante dessas informações pode-se verificar que as espécies Pteridaceae, 

Cromolaena, Baccharis e Blechnum apresentam um elevado potencial fitoextrator 

para 238U, 232Th, 40K e Fe. O Al só apresenta elevado FT para as espécies Baccharis 

e Blechnum. 
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7.1.4 Estimativa do índice de translocação 

 

 

A partir do índice de translocação é possível determinar a eficiência de 

remoção dos elementos analisados e o tempo, em anos, necessário para a remoção 

desses elementos do solo. A capacidade de translocar os metais e os radionuclídeos 

adsorvidos da raiz para a parte aérea é demonstrado através do Índice de 

Translocação (IT), e quanto maior o valor deste índice, maior a quantidade 

translocada para a parte aérea. Esse e outros cálculos podem ser realizados na 

tentativa de expressar o potencial das plantas em fitorremediar o solo, que pode ser 

medido usando alguns índices específicos (TAVARES, 2009). 

Na Tabela 45 são apresentados os índices de translocação das espécies 

vegetais que crescem sobre as pilhas de fosfogesso. 

 

Tabela 45. Índices de translocação no sistema fosfogesso-planta 

Elemento Baccharis Blechnum Cromolaena Eupatorium Pteridaceae 

Fe 23,35 10,78 80,37 34,80 65,63 

Mg 74,59 18,21 59,88 65,02 70,02 

Ca 63,87 23,16 75,46 77,79 68,09 

Na 93,93 69,12 55,10 69,51 66,87 

K 94,11 45,79 50,93 42,01 67,56 

Zn 69,82 46,50 86,84 49,13 68,05 

Mn 54,67 10,26 93,66 85,51 59,12 

Cu 64,98 21,17 78,47 40,81 67,21 

Pb 52,73 22,83 77,26 56,90 67,04 

Co 41,80 23,82 71,57 55,67 62,00 

Al 41,74 4,54 93,10 31,05 67,08 

V 46,67 8,23 89,56 45,08 68,56 

238U 15,27 4,50 6,70 48,28 15,06 

232Th 18,35 8,08 10,04 53,76 18,70 

226Ra 22,69 23,56 19,41 82,61 34,48 

228Ra 40,31 45,90 25,00 78,00 47,81 

210Pb 4,88 5,50 8,73 6,91 11,83 

40K 86,39 88,61 85,60 74,12 94,86 
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Verifica-se que o IT variou de acordo com o elemento analisado nas espécies 

vegetais amostradas. Os maiores índices de translocação foram observados para o 

40K e os menores para o 210Pb. Muitos autores observaram uma enorme variação 

entre as espécies em relação à capacidade de absorver e translocar Zn, Cd e Pb, 

contudo as espécies menos afetadas pelo excesso de metais foram aquelas que 

concentraram a maior parte destes nas raizes. Os tratamentos com índice de 

translocação acima de 70% são considerados bons para uma planta fitoextratora, e 

índices acima de 90% são considerados ótimos para seleção de plantas 

fitorremediadoras, uma vez que essa técnica visa à retirada do elemento no solo, 

como foi verificado por Marques et al. (2000). 

Com base nos IT podemos avaliar que os elementos Na e Zn apresentaram 

índices ótimo e bom, respectivamente, para espécie Baccharis, classificando-a como 

fitoextratora destes. 

Já as espécies Blechnum e Pteridaceae apesar de resistente ao fosfogesso 

não apresentam potencial fitoextrator para nenhum dos elementos avaliados. 

Entretanto, a Cromolaena por sua vez apresentou um bom potencial fitoextrator para 

Fe, Zn, Cu, Pb, Co e V e um ótimo potencial para Mn e Al. A espécie Eupatorium 

demonstrou um bom potencial extrator para Mn, 226Ra e 228Ra. 

Com os resultados obtidos na análise dos componentes principais verifica-se 

quais os parâmetros caracterizados neste estudo que melhor determinam o índice 

de translocação. As porcentagens de contribuição de cada fator para a variância são 

apresentadas na Figura 50. Os dois primeiros fatores juntos explicam 80,63% da 

variância. 

A variabilidade dessas amostras representada pelo fator 1 mostra a 

associação entre os elementos Fe, Mg, Ca, Zn, Mn, Cu, Pb, Co, Al e V. No fator 2 é 

mostrada um relação negativa entre os elementos 238U, 232Th, 226Ra e 228R com o 

40K, indicando que estes elementos se concentram em diferentes partes da planta, 

ou seja o 40K nas folhas devido sua função no controle da abertura dos estômatos e 

os demais se concentram principalmente na raiz. 

Posteriormente foi realizada a análise de agrupamento empregada a todo 

conjunto de variáveis relacionadas ao índice de translocação (Figura 51). 
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Figura 50. Análise dos componentes principais dos índices de translocação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Dendograma das variáveis analisadas a partir do índice da 

translocação. 

 

A partir dos resultados obtidos são formados dois grupos distintos. Verifica-se 

que os radionuclídeos naturais formam um compartimento muito bem 

individualizado. O grupo 2 divide-se em dois subgrupos, sendo 1 formado pelos 

elementos que menos interferiram na variância (210Pb, K, Na) e pelo 40K mostrando 

que estes elementos quando influenciam o IT o fazem de forma diferente. O outro 
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subgrupo é composto pelas demais variáveis macronutrientes, micronutrientes e 

metais pesados; este grupo reflete, em sua maioria, os elementos essenciais ao 

desenvolvimento das plantas. Destacam-se ainda neste subgrupo a maior 

proximidade dos macronutrientes e dos micronutrientes entre si.  

Aplicando-se a análise de agrupamento considerando as espécies vegetais 

avaliadas temos a Figura 52.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Dendograma das espécies vegetais avaliadas pelo índice de 

translocação. 

 

Os resultados obtidos indicam que houve a formação de dois grupos, sendo 

um formado pela espécie Blechnum que apresentou os menores ITs, inclusive para 

os elementos essenciais. O outro grupo é formado pelas demais espécies 

estudadas, sendo que a Cromolaena e a Pteridaceae apresentam maior similaridade 

entre si e os maiores índices de translocação, seguidas pela Baccharis e pela 

Eupatorium respectivamente. A maior diferença demonstrada pela Eupatorium em 

relação às outras espécies foi a característica de maior translocação dos 

radionuclídeos naturais, a exceção 210Pb.  
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8 CONCLUSÕES 

  

De acordo com a Norma ABNT 10004:2004, o fosfogesso é classificado como 

um resíduo Classe II A, não perigoso, porém solúvel.  

De acordo com a Norma 4.01 da CNEN, o fosfogesso é classificado como um 

resíduo pertencente a Categoria III, com atividade menor que 10 Bq g-1. 

As amostras de fosfogesso analisadas apresentaram concentrações de 

atividade de 226Ra e 228Ra superiores aos valores determinados no solo da área de 

referência. 

O fosfogesso estudado na Pilha 1 apresentou maior concentração de 

atividade de 228Ra, em relação ao 226Ra, devido ao fato da rocha fosfática ser de 

origem ígnea. O contrário ocorreu na Pilha 2 por ser formada por uma rocha 

fosfática de origem sedimentar. 

Provavelmente as concentrações muito baixas de 226Ra e 228Ra nos solos das 

áreas vizinhas as pilhas estão associadas ao tipo de solo da região que é 

classificado como um Neossolo Quartzarênico, solo com baixo teor de argila.  

Comparando-se as atividades obtidas neste trabalho com os valores médios 

para rochas comuns, carbonatos, solo e crosta continental superior, verifica-se que o 

U apresenta concentrações relativamente similares às amostras de fosfogesso 

analisadas. A atividade média de 226Ra  nas pilhas de resíduo apresentam valores 

acima daqueles registrados para os níveis naturais. O Th apresenta níveis acima 

dos naturais nas amostras da pilha 1, enquanto na pilha 2 os níveis são da mesma 

ordem que os naturais.  

Comparando os valores de atividade média encontrados para o fosfogesso 

neste trabalho com os valores da literatura nacional e internacional, obtivemos 

valores bem abaixo dos encontrados por diversos autores como Mazzilli et al. 

(2000), Jacomino (2008) e Borrego (2007), dentre outros. Isso acontece devido aos 

5
8
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diferentes tipos de rochas fosfáticas utilizadas na produção e ao tipo processamento 

industrial dos materiais. 

O 210Pb foi o único radionuclídeo que não seguiu o comportamento 

apresentado na liretura, tendo valores de atividade média bem acima dos valores de 

226Ra, que de forma geral são próximos como citam outros autores. Provavelmente 

este fato está associado ao decaimento do 222Rn e ao fato da pilha ser antiga e não 

receber mais resíduos desde a década de 90. 

A distribuição dos radionuclídeos ao longo dos perfis das pilhas de fosfogesso 

indica que o comportamento foi bastante heterogêneo, não havendo indicação de 

que ocorre lixiviação nas pilhas.  

Na Pilha 2 ocorre maior heterogeneidade na distribuição dos radionuclídeos 

ao longo do perfil. Estes resultados eram esperados, uma vez que, esta pilha foi 

formada por  rochas fosfáticas de diferentes origens (ígnea e sedimentar) e oriundas 

de diferentes Países (EUA, Marrocos e Brasil). 

Um comportamento em comum ocorre nas duas pilhas é a maior atividade do 

210Pb ao longo de todos os pontos.  

As fortes correlações positivas encontradas entre os isótopos de Ra neste 

trabalho, já foram relatadas na literatura. Por outro lado a correlação encontrada 

entre o 232Th e o 210Pb obtida pode ser explicada em função da mobilidade destes 

elementos, que formam compostos pouco solúveis e de baixa mobilidade. 

De forma geral, os metais pesados avaliados nas pilhas de fosfogesso 

apresentaram concentrações menores que as da área de referência e que os 

valores estabelecidos pela CETESB para solos contaminados, indicando que do 

ponto de vista ambiental os metais não representam um problema para o 

fosfogesso. 

A concentração das TRs, determinadas no solo da Área de Referência, de 

modo geral foi menor que os valores determinados por Krauskopf (1979) para o 

folhelho, exceto para o Eu e Yb. Entretanto, os valores no fosfogesso foram bem 

superiores aos determinados por este autor. 

A construção do gráfico de normalização das TRs veio a corroborar com a 

informação da empresa, indicando que as pilhas de fosfogesso 1 e 2 foram 

formadas por materiais de diferentes origens ígnea e sedimentar respectivamente.  
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A falta de similaridade na distribuição das TRs nas pilhas de fosfogesso com 

a profundidade sugere que a composição química do fosfogesso depende da 

natureza do minério fosfático, do tipo de processo por via úmida utilizado, da 

eficiência da área de produção, da idade da pilha e de quaisquer contaminantes que 

possam ser introduzidos no fosfogesso. 

No fosfogesso as concentrações de Sm, Eu e Sc estão acima da faixa de 

variação citada na literatura, indicando que estes elementos podem causar 

problemas ambientais pela utilização do resíduo. Na pilha 1 o Ce também está 

elevado e na pilha 2, o Yb e o Cr também apresentaram este comportamento. 

As concentrações de radionuclídeos naturais na água foram maiores nas 

águas superficiais quando comparados com os valores destes nos poços. 

Os poços de Imbituba não apresentaram aumento na atividade mesmo 

quando comparados com poços sobre influência de fosfogesso em Cubatão e 

também com poços de referência desta cidade. 

Já os valores de radioisótopos nas águas superficiais em Imbituba foram 

maiores que os encontrados na maioria dos trabalhos citados em literatura. 

Entretanto, quando comparados com limites máximos permitidos em águas esses 

valores estiveram bem abaixo.  

Os cálculos de incorporação anual por ingestão das águas amostradas nos 

poços nas áreas das pilhas de Imbituba, estão abaixo de 1/50 no limite de 

incorporação anual específico recomendado. 

Os solos escolhidos para o experimento foram analisados quanto à sua 

fertilidade. A análise destes dados revelou que os três solos amostrados são salinos 

e possuem um nível bom de fertilidade. Isto pôde ser comprovado pela alta 

concentração de nutrientes disponíveis (Ca, Mg e K), bem como pelo alto valor da 

CTC. A maior parte do complexo de troca encontra-se ocupado por íons Ca2+, Mg2+, 

Na+ e K+, os quais limitam o desenvolvimento das plantas, uma vez que impedem a 

absorção de outros nutrientes. A classe granulométrica predominante em todos os 

solos analisados foi o silte, fato de extrema importância uma vez a granulometria 

controla o complexo de troca. 

A concentração de atividade do 226Ra em média foi 95 Bq kg-1, esse valor está 

bem abaixo do limite recomendado pela Agência Ambiental Americana (EPA, 1988), 

para o uso de fosfogesso na agricultura, cujo valor é 370 Bq kg-1. 
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Com os solos salinos foram realizados experimentos em casa de vegetação, 

sendo que a aplicação do fosfogesso não promoveu grandes mudanças na melhoria 

das características químicas do solo. 

Os solos salinos utilizados apresentaram atividade média para todos os 

radionuclídeos avaliados abaixo da média global para solos, provavelmente devido 

ao material de origem que formou os mesmos. A atividade nos três solos estudados 

para os radioisótopos foi relativamente similar. 

Os experimentos indicaram que a disponibilidade dos isótopos de Ra e Pb 

nos solos salinos tratados com fosfogesso foi baixa, pois a maior concentração dos 

mesmos está associada à fração residual.  

A aplicação das diferentes doses de fosfogesso não chegou a alterar de 

forma significativa a atividade média dos radionuclídeos nesses solos.  

Nas plantas de alface as concentrações de macronutrientes, micronutrientes e 

metais pesados não interferiram no crescimento vegetal, fato comprovado pelos 

testes estatísticos. Apesar de que para alguns elementos as concentrações foram 

maiores que o teor usual. 

Nas alfaces as atividades médias determinadas para 226Ra, 228Ra e 210Pb 

estiveram próximas aos valores encontrados por Jacomino (2008). Por outro lado, a 

aplicação de doses crescentes de fosfogesso nos solos cultivados não promoveu 

alterações significativas na absorção destes isótopos pelas alfaces. 

As atividades obtidas nas folhas e nos caules para os isótopos 238U, 232Th e 

226Ra, tiveram os valores próximos aos demostrados na área não afetada. Porém  

nas raízes as atividades destes isótopos foram muito maiores que aqueles da área 

não afetada. 

Nas espécies vegetais avaliadas os resultados confirmam os dados obtidos 

por outros autores, uma vez que o 228Ra apresentou maiores atividades em relação 

ao 226Ra em todas as plantas e nos órgãos vegetais avaliados. 

A menor faixa de variação do 40K ocorreu na espécie Cromolaena que variou 

de 9 a 218 Bq.kg-1, demonstrando que esta foi a única espécie que apresentou 

valores semelhantes aos encontrados na literatura. 

Nas espécies vegetais aqui avaliadas foi observado que os maiores valores 

de atividade do 210Pb foram encontrados nas raízes e estes valores variam em 

ordem de grandeza para as demais partes da planta, folha e caule. 
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Para metais pesados e micronutrientes as concentrações encontradas em 

todas as espécies coletadas em Imbituba apresentaram valores abaixo do nível 

tóxico de acordo com Ross (1994). 

Os valores obtidos de FT para o chumbo foram menores que os encontrados 

em muitos trabalhos citados na literatura mundial. 

Os fatores de transferência determinados para os radionuclídeos naturais 

foram bastante elevados, principalmente para 238U e 40K. Os valores encontrados 

para 210Pb foram os menores quando comparados com os demais radionuclídeos. 

Os valores dos fatores de transferência variam na faixa de 0,24 – 2,13 para 

226Ra e 0,28 – 1,68 para 228Ra, os quais encontram-se acima dos limites da faixa 

recomendada pela IUR (1999). 

Considerando os elevados valores de FT calculados para os radionuclídeos 

naturais, pode-se classificar as plantas avaliadas neste trabalho como excelentes 

extratoras dos mesmos.  

As espécies Pteridaceae, Cromolaena, Baccharis e Blechnum apresentaram 

um elevado potencial fitoextrator para 238U, 232Th, 40K e Fe. 

Os maiores índices de translocação foram observados para o 40K e os 

menores para o 210Pb. 
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Anexo A – Teste de Lixiviação 

 Procedimento para obtenção da solução de extração: 

- Pesou-se 5 g da amostra do resíduo com o tamanho das partículas menor que 9 

mm de diâmetro e transferir para um béquer; 

- adicionar 96,5 mL de água deionizada, cobrir com vidro de relógio e agitar 

vigorosamente por 5 minutos em agitador magnético; 

- medir o pH. Se for menor que 5 utilizar a solução de extração n01 (5,7 mL de ácido 

acético glacial e adicionar 64,3 mL de NaOH 1,0N. Completar o volume a 1L. O pH 

deve estar em torno de 4,93±0,0,5); 

- se o pH for > 5,0, adicionar 3,5 mL de HCI 1 N, homogeneizar a solução, cobrir 

com vidro de relógio, aquecer a 50°C durante 10 min; 

- esfriar a solução e medir o pH. Se o pH for ≤ 5,0, utilizar a solução de extração nº 1 

e se for > 5,0 a solução de extração nº 2 ( 5,7 mL de ácido acético glacial a água 

preparada conforme 4.2.1 e completar para o volume de 1 L. O pH desta solução 

deve ser 2,88 ± 0,05). 
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Anexo B – Teste de Solubilidade 

- Secar a amostra a temperatura de até 42°C, utilizando uma estufa com circulação 

forçada de ar e exaustão ou estufa a vácuo, e determinar a percentagem de 

umidade. 

- Colocar uma amostra representativa de 250 g (base seca) do resíduo em frasco de 

1 500 mL. 

- Adicionar 1 000 mL de água destilada, desionizada e isenta de orgânicos, se a 

amostra foi submetida ao processo de secagem, e agitar a amostra em baixa 

velocidade, por 5 minutos. 

- Cobrir o frasco com filme de PVC e deixar em repouso por 7 dias, em temperatura 

até 25°C. 

- Filtrar a solução com aparelho de filtração guarnecido com membrana filtrante com 

0,45 μm de porosidade. 

-  Definir o filtrado obtido como sendo o extrato solubilizado. 

- Determinar o pH após a obtenção do extrato solubilizado. 

- Retirar alíquotas e preservá-las de acordo com os parâmetros a analisar, conforme 

estabelecido no Standard methods for the examination of water and wastewater ou 

USEPA - SW 846 - Test methods for evaluating solid waste; Physical/Chemical 

methods. 
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Anexo C. Georeferenciamento dos pontos de coleta nas Pilhas 1 e 2. 

Pilha 1 Coordenadas 
Geográficas 

Pilha 2 Coordenadas  

Geográficas 

P1 28° 12`35,3"S 

48° 40`33,7"O 

P’1 28° 13,942'S 

48° 39,751'O 

P2 28° 12`35,6"S 

48° 40`34,8"O 

P’2 28° 13,905'S 

48° 39,840'O 

P3 28° 12`36,2"S 

48° 40`37,0"O 

P’3 28° 13,883'S 

48° 39,852'O 

P4 28° 12`37,8"S 

48° 40`38,2"O 

P’4 28° 13,852'S 

48° 39,858'O 

P5 28° 12`39,0"S 

48° 40`36,9"O 

P’5 28° 13,826'S 

48° 39,770'O 

P6 28° 12`39,6"S 

48° 40`35,9"O 

P’6 28° 13,904'S 

48° 39,826'O 

P7 28° 12`38,4"S 

48° 40`33,9"O 

P’7 28° 13,927'S 

48° 39,748'O 

P8 28° 12`36,9"S 

48° 40`34,1"O 

P’8 28° 13,885'S 

48° 39,902'O 

P9 28° 12`37,0"S 

48° 40`35,4"O 

- - 
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Anexo D. Normalização dos ETRs pelo VMC.  

 

 

Anexo E. Normalização dos ETRs pelo VMC. Tirando a influência do Sb. 
 


