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ESTUDO DA VARIAÇÃO DA TOXICIDADE DO FOSFOGESSO 

UTILIZANDO ELUTRIAÇÕES SUCESSIVAS 

 

1.  RESUMO 

 

O ácido fosfórico é um insumo fundamental da indústria de fertilizantes. O 

processo de fabricação de ácido fosfórico gera, para cada tonelada deste ácido, de 

4,5 a 5,5 toneladas de um resíduo denominado fosfogesso. A produção de 

fertilizantes fosfatados atua em uma escala global e é de fundamental importância 

para a agricultura mundial e brasileira; por outro lado, isso gera um problema 

ambiental conhecido como o “problema do fosfogesso”. Diante desta situação a 

comunidade científica vem buscando soluções para a destinação e reutilização 

desse resíduo objetivando a sustentabilidade da produção de ácido fosfórico. No 

Brasil, em média são produzidos cerca de 5 milhões de toneladas anuais, com um 

estoque estimado em 150 milhões de toneladas. Um aspecto ainda pouco estudado 

está relacionado aos possíveis impactos ambientais provenientes da gestão 

inadequada deste resíduo. Diante deste contexto, o presente estudo visou avaliar os 

efeitos biológicos adversos do sobrenadante obtido através de sucessivas 

elutriações do fosfogesso, em organismos aquáticos. Utilizou-se, como organismo 

teste, o microcrustáceo do gênero Daphnia similis por sua alta viabilidade de cultivo 

em laboratório, alta reprodutibilidade e sensibilidade adequada para o teste. Seguiu-

se a metodologia explicitada pela ABNT NBR 12713/2009 para testes que avaliam o 

efeito agudo nos organismos, de curta duração. Verificou-se a mortalidade causada 

pelo sobrenadante do fosfogesso nos organismos por tubo de ensaio, inserindo 5 

em cada tubo, estes que continham diferentes concentrações de sobrenadante e 

água. Sucessivamente, realizou-se a elutriação com a mesma amostra de 

fosfogesso e obtiveram-se resultados satisfatórios na diminuição da sua carga 

tóxica. Pode-se concluir que tal resíduo, se armazenado de forma incorreta, pode 

apresentar riscos ao meio ambiente e que pode se tornar necessário uma operação 

unitária industrial que proponha a eliminação de sua toxicidade. 

 

Palavras-chave: fosfogesso, elutriação, ecotoxicologia, mortalidade, 

sustentabilidade. 
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2.  INTRODUÇÃO 

O fosfogesso é um subproduto da indústria de fertilizantes fosfatados gerado 

durante a produção de ácido fosfórico pela reação do concentrado de rocha fosfática 

com ácido sulfúrico. Na produção de ácido fosfórico, este é o processo mais utilizado 

por razões econômicas e por logísticas industriais (Villaverde, 2008). 

Ele é composto majoritariamente de ácido fosfórico e sulfato de cálcio 

dihidratado com ácido sulfúrico impregnado. Na equação (1) pode-se demonstrar a 

reação global da produção de ácido fosfórico, resultando como subproduto, o sulfato 

de cálcio insolúvel (CaSO 4 . 2 H2O): 

 

Ca3 (PO4)2 + 3 H2SO4 + 6 H2O → 3 (Ca SO 4 . 2 H2O) + 2 H3PO4             (1)                    

 

Este resíduo contém impurezas, tais como: quartzo, fluoretos, fosfatos matéria 

orgânica e minerais de alumínio e ferro (Rutherford,1994) e radionuclídeos 

dependendo da origem da matéria prima (Mazzili et al, 2000; Santos, 2002), 

demonstrando ter um teor tóxico a ser estudado. 

No Brasil, atualmente, não há norma específica que regulamente o 

armazenamento do fosfogesso e, na maioria das vezes, esse resíduo fica em 

grandes pilhas ao ar livre no próprio local de produção (Villaverde, 2008), sendo 

submetido a chuvas e ao arraste eólico, podendo causar impactos ambientais de 

proporções desconhecidas. Estudos mundiais mostram que 1/3 do fosfogesso 

produzido é descartado em lagoas de sedimentação (Lysandrou e Pashalidis, 2008). 

O fosfogesso e as soluções utilizadas no processo de fabricação de ácido 

fosfórico têm o potencial de poluir o meio ambiente, não só do ponto de vista 

radiológico, mas também químico (Hull e Bernett, 1996). Uma das principais vias de 

contaminação ambiental seria a poluição de águas subterrâneas pela acidez, 

elementos traços e radionuclídeos via contato do percolado aquoso que penetra a 

pilha de fosfogesso com o lençol freático. Embora existam métodos para a remoção 

dos radionuclídeos presentes no fosfogesso, esses processos se tornaram inviáveis 

economicamente (UNSCEAR, 1993) 

A Ecotoxicologia estuda os contaminantes e seus efeitos na biosfera, incluindo 

os seres humanos, visando dimensionar o tamanho do impacto das atividades 

humanas no meio ambiente (Newman & Unger, 2003) e pode ser considerada como 

um dos novos campos da ciência, que se preocupa em entender como os 
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ecossistemas metabolizam, transformam, degradam, eliminam, acumulam e sofrem 

ação da toxicidade de produtos químicos que nele penetram. 

Os ensaios de ecotoxicidade são uma importante ferramenta de controle 

ambiental que fornece parâmetros do impacto de estressores ambientais (COONEY, 

1995) e permitem avaliar os efeitos biológicos de efluentes, substâncias químicas e 

amostras ambientais.  

 

3.  OBJETIVO 

3.1 - Objetivo geral 

 

 Avaliar os efeitos biológicos adversos provenientes do fosfogesso por meio de 

ensaios de toxicidade com organismos aquáticos e a possível redução da carga 

tóxica. 

 

3.2 - Objetivos específicos 

 

 Avaliar o efeito agudo do sobrenadante proveniente do elutriato do fosfogesso 

por meio de ensaios de toxicidade com D. similis.  

 Avaliar a redução da carga tóxica do fosfogesso após sucessivas elutriações. 

 

4.  METODOLOGIA 

 No presente estudo, serão realizados ensaios de toxicidade para avaliação de 

efeito deletério (48 horas) com o sobrenadante proveniente do elutriato do 

fosfogesso, com o organismo Daphnia Similis a fim de analisar e quantificar a 

toxicidade causada pelo composto.  

4.1 - Organismo Teste 

Os microcrustáceos Daphnia similis (Figura 1) , obtidos por partenogênese e 

cultivados em condições estabelecidas normativamente, devem atender aos 

seguintes requisitos para utilização nos ensaios de toxicidade:  

- Organismo jovem entre 6h e 24 h de idade, obtido a partir de fêmea com 

idade entre 7 e 28 dias; 
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Figura 1 - Organismo Daphnia Similis 

 

4.2 - Cultivo e Manutenção em Laboratório 

Seguindo à risca as normas técnicas de cultivo e manutenção antes citadas e 

para não comprometer a saúde e a sensibilidade dos microcrustáceos, estes foram: 

- Cultivados em água doce com dureza entre 40 ~ 48 mg CaCO3/L;  

- Tiveram sua água de cultivo com pH ajustado entre 7,0 ~ 7,6. 

 

4.3 - Procedimento de ensaio  

Os ensaios de toxicidade para avaliação de efeito agudo foram realizados de 

acordo com a NBR 12713/2009. Este método de ensaio consiste na exposição de 

neonatas de D. similis por 48 horas ao elutriato do fosfogesso (sobrenadante), este 

que é obtido por um método específico e normatizado (NBR 15350/2012). O elutriato 

do fosfogesso foi obtido através da agitação por 30 minutos do resíduo com água 

seguindo a proporção de 1:4 de fosfogesso/água, em volume. Posteriormente, o 

elutriato permaneceu em descanso por 1 hora, para decantação. 

Após este período, o sobrenadante fora retirado e diluído em diferentes 

concentrações-teste de 100% (amostra bruta); 50%; 25%; 12,5%; 6,25% e mais um 

controle de água de diluição. As soluções-teste foram distribuídas em tubos de 

ensaio com 4 réplicas por concentração, onde foram adicionados 5 organismos em 

cada tubo, totalizando 20 organismos por concentração. O ensaio foi acondicionado 

em câmara de germinação com temperatura de 20° C ± 2 e fotoperíodo de 16/8 

horas (luz/escuro) por um período de 48 horas de exposição sem alimentação. Ao 

término do período de exposição, fora realizada a leitura do ensaio, com a análise 

dos organismos mortos e imóveis em cada réplica de todas as concentrações. Entre 
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cada teste, durante o processo de leitura e finalização, foram medidas as 

propriedades físico-químicas das diluições nos tubos; Oxigênio dissolvido, pH e 

Condutividade. Além disso, o líquido sobrenadante foi retirado por meio de um sifão, 

a fim de evitar a perda de massa como pode ser demonstrado na Figuras 2 e 3. 

 

       

Fig.  2 – Sifonamento do sobrenadante           Fig. 3 – sifonamento do sobrenadante 

 

Em paralelo aos ensaios de toxicidade com fosfogesso, foram realizados 

ensaios de sensibilidade com substância de referência (Cloreto de Potássio) nos 

mesmos moldes do ensaio definitivo, a fim de garantir a confiabilidade dos dados 

gerados.  

  

4.4 - Análise dos resultados 

O teste é considerado válido quando a mortalidade no controle não exceder a 

20% dos organismos expostos. O cálculo da Concentração Efetiva Mediana que 

causa mortalidade ou imobilidade em 50% dos organismos expostos (CE50, 48h) foi 

realizado por meio do programa estatístico Trimmed Spearman-Karber. 
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5.  DESENVOLVIMENTO 

De acordo com a norma NBR 15350/2012 que contém o procedimento para 

elutriação de sedimentos, foram realizados 4 ensaios com a mesma amostra. 

Na Figura 4, o fosfogesso está sendo submetido à mistura pelo impelidor 

mecânico na proporção 1:4 de sedimento para água. Após 30 minutos de agitação, o 

béquer com a solução de fosfogesso descansou por 1 hora, a fim de se atingir a 

sedimentação apropriada para o ensaio. Posteriormente, o sobrenadante foi utilizado 

para as diluições em porcentagem de fator 2 (100%; 50%; 25%; 12,5%; 6,25%) 

como é possível visualizar na Figura 5.  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Elutriação do Fosfogesso               Figura 5 - Tubos de ensaio e replicatas 

 

6.  RESULTADOS 

Os cálculos utilizados para determinar a CE50 do fosfogesso, foram feitos pelo 

método estatístico de Trimmed Spearman-Karber. Na Tabela 1, apresenta-se o 

decaimento da mortalidade dos organismos ao longo das sucessivas elutriações, 

podendo concluir que entre cada lavagem, a toxicidade do fosfogesso também 

decaiu, demonstrando a eficácia que sucessivas lavagens podem fazer no sentido 

pró-ambiental com o composto. Somente na primeira e na segunda lavagem houve 

mortalidade maior ou igual a 50% dos organismos, e os valores obtidos estão 

apresentados nas tabelas 2 e 3. Intervalo de confiança de 95%.  
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Tabela 1 - Mortalidade de organismos em cada lavagem e em suas 

 respectivas diluições 

Lavagens x Concentrações 

Mortalidade 

Concentrações (%) Lavagem 1 Lavagem 2 Lavagem 3 Lavagem 4 

C 0 0 0 0 

6,25 1 0 0 0 

12,5 1 0 0 0 

25 6 0 0 0 

50 20 0 0 0 

100 20 18 5 0 

 

Tabela 2 - Concentração de efeito observado, Ensaio 1. 

Spearman-Karber Ensaio 1 

Concentração (%) Organismos Expostos Mortalidade 

0 20 0 

6,25 20 1 

12,50 20 1 

25,00 20 6 

50,00 20 20 

100,00 20 20 

CE50: 28,65 % 

 

Tabela 3 - Concentração de efeito observado, Ensaio 2. 

Spearman-Karber Ensaio 2 

Concentração (%) Organismos Expostos Mortalidade 

0 20 0 

6,25 20 0 

12,50 20 0 

25,00 20 0 

50,00 20 0 

100,00 20 18 

CE50: 73,49 % 
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Observou-se que nos testes realizados, os valores das análises físico-químicas 

(pH, OD e Condutividade) se mostraram próximos aos parâmetros de cultivo 

concluindo-se que não foram estas propriedades que causaram a mortalidade dos 

organismos, e sim provenientes de outros traços de componentes tóxicos presentes 

no fosfogesso. 

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se pode observar nos resultados demonstrados anteriormente entre a 

primeira e a segunda lavagem, as sucessivas elutriações demonstraram um 

decaimento significativo da toxicidade do fosfogesso, visto que os ensaios que 

aferiam a sensibilidade dos organismos estavam entre os limites estabelecidos na 

carta-controle do Laboratório de Ecotoxicologia. Visando a continuidade deste 

projeto, recomenda-se: 

 Realizar ensaios crônicos com Daphnia Similis para verificar os danos que 

o fosfogesso pode causar à vida aquática pela exposição em longo prazo. 

 Projetar operação unitária em escala de bancada, a fim de se neutralizar a 

toxicidade do fosfogesso para ampliar para larga escala. 

Fig. 5 - Diferença da coloração entre uma lavagem (dir.) e quatro lavagens (esq.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                  

8.  FONTES CONSULTADAS 

 

ARMAN, A.; SEALS, RK. A preliminary assessment utilization alternatives for 

phosphogypsum; in the third international symposium on  phosphogypsum, 

Orlando, FL, FIPR Pub No 01-060-083 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 12713. 

Toxicidade Aguda – Método de Ensaio com Daphnia spp. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 15350. 

Toxicidade Crônica de Curta Duração – Método de Ensaio com ouriço-do-

mar.1987. 

 

COONEY, J.D. Sediment Tests. In: RAND, G.M. Fundamentals of aquatic 

toxicology. Effects, environmental fate and risk assessment. Washington USA: 

Taylor & Francis. 1995. 

 

HULL, C.D.; BURNETT, W.C. Radiochemistry of Florida phosphogysum. Journal 

of Environmental Radioactivity, v.32, No 3, p. 213-238, 1996 

 

LYSANDROU, M.; PASHALIDIS, I. Uranium chemistry in stack solutions and 

leachates of phosphogypsum disposed at a coastal area in Cyprus. Journal of 

Environmental radioactivity, v.99, p. 359-366, (2008) 

 

MAZZILLI, B. et al. Radiochemical Characterization of Brazilian Phosphogypsum. 

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY 49 (2000) 113 – 122. 

 

NEWMANN, M.C. & UNGER, M. A. Fundamentals of Ecotoxicology. 2nd. Lewis 

Publishers. 2003. 

 

RUTHERFORD, P. M. et al . Environmental impacts of phosphogypsum. The 

Science of the Total Environmental . 149 (1994) p.1-38 

 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                  

SANTOS, A. R. Análise Termoeconômica do Processo de Transformação 

Química do Fosfogesso em Torta Carbonatada ou Torta Hidróxido. 2001. 

Dissertação de mestrado EFEI - MG - Itajubá 

 

UNSCEAR – United Nations Scientific Comitee on the Effects of Atomic Radiation, 

The 2000 Report to the General Assembly with scientific Annexes. New York: 

United Nations, 2000. 

 

VILLAVERDE, F. L. Avaliação Da Exposição Externa Em Residência construída 

com fosfogesso (2008) p. 10 – 15 

 
 
 
 
 
 
 
 


