
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: ESTUDO DA VARIAÇÃO DA TOXICIDADE DO FOSFOGESSO  UTILIZANDO ELUTRIAÇÕES
SUCESSIVAS
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ECOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MARIANE LU SILVERIO ARAUJOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ALDO RAMOS SANTOSORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): FABIO HERMES PUSCEDDU, FERNANDO SAUZI CORTEZCOLABORADOR(ES): 



RESUMO 
 

O fosfogesso é um subproduto originado a partir da produção de um dos 

fundamentais insumos da indústria de fertilizantes: o ácido fosfórico (H3PO4), 

produzido em uma proporção aproximada de 1:5 toneladas de ácido para o resíduo. 

A indústria de fertilizantes fosfatados é presente em diversos lugares do mundo, e 

seus produtos são de suma importância para a agricultura. Contudo devida a vasta 

produção de resíduo acarretou em um problema ambiental denominado 

“PROBLEMA DO FOSFOGESSO”. Este fato serviu como subsídio para que 

pesquisas fossem iniciadas para a minimização deste impacto, analisando descarte 

e possível reutilização do subproduto formado, visando à sustentabilidade gerada na 

produção do ácido fosfórico. No Brasil, em média são produzidos cerca de 5 milhões 

de toneladas anuais, com um estoque estimado em 150 milhões de toneladas. 

Atualmente uma das grandes preocupações ambientais é a gestão de resíduos 

gerados nos processos industriais. Este estudo tem como meta avaliar os efeitos 

biológicos adversos do sobrenadante obtido através de sucessivas elutriações do 

fosfogesso, em organismos aquáticos, sendo este o microcrustáceo, Daphnia similis 

por sua alta viabilidade de cultivo em laboratório, alta reprodutibilidade e 

sensibilidade adequada para o teste. Com base no protocolo OECD (1998) analisar-

se-á o efeito crônico nos organismos, a longa duração. Com o objetivo de avaliar a 

toxicidade do fosfogesso, analisando criticamente os resultados para se necessário 

realizar operação unitária industrial para zerar seu teor tóxico. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O composto químico fosfogesso é um subproduto da obtenção de ácido 

fosfórico, matéria prima para a produção de fertilizantes fosfatados. Sua geração é 

em proporções de 4 a 6 vezes maior que a do próprio ácido fosfórico, sendo assim 

considerado um grande passivo ambiental para as empresas produtoras de 

fertilizantes (Canut, 2006). 

Na reação de obtenção, o fosfato de cálcio reage com ácido sulfúrico e água 

formando o ácido fosfórico e o sulfato de cálcio insolúvel ( Ca SO 4 . 2 H2O, sulfato 

de cálcio dihidratado com ácido sulfúrico impregnado), demostrada na Equação (1) 

 

      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, 

minerais de alumínio e ferro (Rutherford,1994) e radionuclídeos, dependendo da 

origem da matéria prima (Mazzili et al, 2000; Santos, 2002), aparentando possuir um 

nível tóxico a ser estudado. 

Hoje no Brasil não há norma específica que regularize o armazenamento do 

fosfogesso, sendo comum armazená-lo em pilhas elevadas ao ar livre no próprio 

local de produção, exposto aos fenômenos naturais, tais como: chuva e vento, que 

podem ser considerados agentes promissores de impactos ambientes.   

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).  

Os ensaios ecotoxicológicos integram dois conceitos fundamentais: a ecologia 

que está relacionada aos seres vivos e o ambiente e a toxicologia que estuda os 

efeitos adversos de substâncias em um determinado organismo. São ciências 

distintas, contudo ligadas aos problemas de poluição ambiental (Zagatto,2008). 

 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). 

 Utilizando como ferramenta ensaios ecotoxicológicos e a fundamentação 

teórica que apresenta o fosfogesso como um poluidor ambiental em nível radiológico 

e químico, este trabalho tem o objetivo de complementar uma pesquisa já realizada 



por Silva (2013) que analisou o efeito agudo (mortalidade do organismo teste) no 

sobrenadante proveniente do elutriato do fosfogesso, concluindo que o composto 

contém nível tóxico. Futuramente com os resultados obtidos pretende-se projetar 

operação unitária em escala de bancada, a fim de se neutralizar a toxicidade do 

fosfogesso para ampliar a larga escala. 

 
2. OBJETIVO 

 

2.1. Objetivo geral 
 

•  Analisar os efeitos biológicos adversos provenientes do fosfogesso por meio 

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

tóxica. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

•  Analisar o efeito crônico do sobrenadante oriundo do elutriato do fosfogesso 

por meio de ensaios de toxicidade com organismo teste: Daphnia similis;  

•  Analisar a diminuição da carga tóxica do fosfogesso após ser submetido a 

sucessivas elutriações. 

 

3. METODOLOGIA 

 A pesquisa a ser realizada é baseada no protocolo da OECD (1998), onde o 

teste alvo é o ensaio de toxicidade em longo prazo (21 dias), que avalia o efeito 

crônico (reprodutivo) do organismo D. similis, exposto ao sobrenadante do elutriato 

do fosfogesso, tendo por finalidade analisar o teor tóxico do composto.  

 A D. Similis é um microcrustáceo, também conhecido como pulga d’água, 

gerado por partenogênese. Não sendo de presença natural no Brasil, este 

organismo é o mais comum utilizado para teste toxicológico, pois é bastante sensível 

a poluentes e facilmente cultivado em laboratório. Suas condições ideais de cultivo 

estão descrita na NBR 12713/2009, são elas: 

• Cultivo em água doce com dureza entre 40 ~ 48 mg CaCO3/L;  



•  Água de cultivo com pH ajustado entre 7,0 ~ 7,6. 

Os ensaios consistirão na exposição de neonatas (entre 6h e 24h de idade) de 

D. similis ao sobrenadante, obtido através de métodos descritos na NBR 

15350/2012. Para se formar o elutriato, o fosfogesso passa por agitação durante 30 

minutos com água seguindo a proporção de 1:4 de fosfogesso/água, em volume. 

Posteriormente, o elutriato permanece em descanso por 1 hora para decantação. 

 Será avaliada a reprodução após um período de 21 dias de exposição. Os 

organismos serão expostos a cinco diferentes concentrações (inicialmente: 25%, 

12.5%, 6,25%, 3,125% e 1,56%) do composto e a um controle de água (100%), em 

um total de 10 réplicas por concentração. Durante o período de exposição, será 

realizada a manutenção do experimento a cada dois dias, com troca da solução-

teste e alimentação diária com solução de algas da espécie Pseudokirchneriella 

subcaptata na concentração de 1x105 células/mL. A cada manutenção do ensaio, as 

neonatas geradas serão contadas e registradas. 

Para garantir que os organismos utilizados nos experimentos estejam aptos à 

realização dos ensaios, serão realizados testes de sensibilidade com D. similis. A 

metodologia utilizada para os testes de sensibilidade é baseada na NBR 12713 

(2009), utilizando o cloreto de potássio como substância de referência. O método 

consiste em expor fêmeas jovens de D. similis a diferentes concentrações do cloreto 

de potássio e um controle por um período de 48h. Os testes serão realizados em 

tubos de ensaio aferidos para 10 mL, com 4 réplicas para cada concentração e 5 

organismos em cada tubo. Os resultados obtidos são analisados após os dados 

serem adicionados ao programa estatístico Trimmed Spearman-Karber. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento do projeto tem por base o protocolo da OECD (1998) e a 

norma técnica NBR 15320/2012, que possuem todos os requisitos fundamentais 

para a realização da parte experimental deste trabalho.         

 A princípio foi necessário peneirar o fosfogesso para remover grumos, pelotas 

e diminuir a granulometria do mesmo para melhor aproveitamento ao elutriá-lo. A 

elutriação é realizada com o impelidor mecânico e ocorre de acordo com a NBR 

15320/2012, parte significativa no sucesso do trabalho, que tem por finalidade 

analisar a diminuição da toxicidade do fosfogesso após ser submetido a sucessivas 



elutriações.  O produto permaneceu em repouso por 1 hora, após ser agitado por 30 

minutos. O elutriato permaneceu armazenado em vidros âmbar (125mL) com 

refrigeração de -20°C, sendo descongelado a cada dia de manutenção.   

 

Figura 1: peneiração do fosfogesso                Figura 2 : Fosfogesso peneirado 

 

 

  Figura 3: elutriação do fosfogesso               Figura 4: fosfogesso elutriado 



O primeiro teste realizou-se apenas uma elutriação do fosfogesso. O teste é 

caracterizado por conter 5 concentrações distintas que variou entre 25% e 1,56% e 

mais um controle de água (100%), divididos em 10 réplicas, sendo o sobrenadante 

do elutriato utilizado nas diluições. A manutenção aconteceu em 10 dos 21 dias que 

decorreu a realização do teste, onde observou-se a natalidade dos organismos 

testes e suas possíveis alterações. Nestes dias ocorreram as análises físico-

químicas inicial e final em uma das 10 réplicas das 6 concentrações.  

 O segundo teste foi realizado com duas elutriações mantendo o mesmo 

padrão do primeiro, contudo os dados obtidos não foram satisfatórios sendo inviável 

considerar suas informações. A hipótese sugerida ao erro são os organismos testes, 

pois o teste de sensibilidade que ocorre em paralelo ao crônico apresentou 

resultados que influenciam na sensibilidade dos organismos.   

 O terceiro e quarto teste realizaram-se com duas e três elutriações do 

fosfogesso sucessivamente. O teste conteve 5 concentrações: 100%, 50%, 

25%,12,5% e 6,25% e mais um controle de água (100%), divididos em 10 réplicas. O 

padrão do primeiro teste permaneceu até o ultimo só ocorrendo alteração nas 

concentrações. 

5. RESULTADOS 

Os dados obtidos foram lançados no programa estatístico Toxstat que analisa 

os efeitos observados e não observados através do método do teste T com ajuste de 

Bonferroni, os resultados obtidos são: 

TESTE CENO CEO 

1 x Elutriação 12,5% 25% 

2 x Elutriações 25% 50% 

3 x Elutriações 50% 100% 



Legenda: CENO – Concentração mais alta em que não se obtém efeitos 

significativos em relação ao controle; CEO – Concentração mais baixa em que são 

observados efeitos. 

 Os resultados foram observados por homogeneidade e variância, estando 

coerentes nos três testes realizados, os quais indicou resultados normais e 

homogêneos.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir dos resultados obtidos é possível concluir que houve diminuição 

significativa da toxicidade do fosfogesso ao ser submetido as sucessivas elutriações, 

partindo de uma elutriação com efeito significativo na concentração de 25%, 

alcançando na terceira elutriação a concentração de 100%, deixando claro que 

foram alcançados os objetivos previamente esperados. 

  A partir dos resultados pode-se sugerir a realização de projetar operação 

unitária em escala de bancada, visando neutralizar a toxicidade do fosfogesso para 

ampliar a larga escala, com o intuito de diminuir os impactos gerados ao meio 

ambiente, buscando de forma sustentável contribuir para a solução deste passivo 

ambiental. 
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