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1. RESUMO 

A produção de fosfogesso proveniente das indústrias de fertilizante é um passivo 

ambiental que ocorre em função da produção do ácido fosfórico pela reação da rocha 

fosfática com ácido sulfúrico. O descarte e armazenamento deste produto deve ser feito em 

aterros previamente preparados, que geram alto custo de armazenamento e perigo de 

poluição ambiental em função da ação dos ventos e da chuva. Sendo assim, pesquisadores 

e empresas procuram alternativas viáveis para a utilização deste produto. Este trabalho tem 

como objetivo estudar a utilização do fosfogesso como substituto das alvenarias de uma 

edificação considerando suas propriedades físicas com o propósito de verificar se existirá 

alívio das cargas permanentes aplicadas, melhora do conforto térmico e da redução de 

energia consumida pelos aparelhos de climatização, redução da poluição sonora interna 

trazendo melhor conforto aos ocupantes, facilidade na divisão dos ambientes por se tratar 

de um material leve e elevação do grau de resistência ao fogo da edificação.   

2. INTRODUÇÃO  

Visando a sustentabilidade do planeta e a diminuição da utilização de recursos 

naturais iniciou-se estudos para a utilização de materiais que descartados na natureza 

podem ser reutilizados na construção civil. O fosfogesso é um subproduto da indústria de 

fertilizantes fosfatados, gerado durante a produção do ácido fosfórico pela reação da rocha 

fosfática com ácido sulfúrico. No Brasil, por razões econômicas e de adaptação do processo 

industrial, este é o processo mais utilizado na produção de ácido fosfórico. Com estimativa 

da geração de 4,5 a 5,5 toneladas de fosfogesso para cada tonelada de ácido fosfórico 

produzido. Relativamente pouco do subproduto é utilizado, a produção anual mundial É de 

aproximadamente 150 milhões de toneladas, o que causa severos impactos ambientais. 

Por ter como propriedades resistência ao fogo, isolamento acústico e térmico, será 

apresentado neste trabalho uma nova aplicação deste elemento em paredes de edificações 

com o objetivo de reduzir as cargas permanentes e gerar maior conforto para os ocupantes. 

O propósito é desenvolver um componente que será usado como substituto de tijolos e 

blocos na construção de paredes de uma edificação. Considerando as propriedades físicas 

do fosfogesso existe a possibilidade de redução do barulho externo que atravessa a parede 

e redução da troca de calor com o ambiente externo, diminuindo, com isto, os gastos de 

energia com aparelhos de climatização. Além disso, sua refratariedade e resistência ao 

calor podem evitar a propagação de incêndios. A partir dos estudos e pesquisas serão 

construídos corpos de provas em duas partes com geometria similar e inversa para que 



quando unidas se torne uma placa resistente para os ensaios de isolamento térmico, 

acústico e resistência ao impacto conforme normas. 

3. OBJETIVOS  

 O propósito é desenvolver um componente que será usado como substituto de tijolos 

e blocos na construção de paredes de uma edificação. Considerando as propriedades 

físicas do fosfogesso existe a possibilidade de redução do barulho externo que atravessa a 

parede e redução da troca de calor com o ambiente externo, diminuindo, com isto, os gastos 

de energia com ar condicionados. Além disso, sua refratariedade e resistência ao calor 

podem evitar a propagação de incêndios. Por fim, visando a sustentabilidade do planeta, a 

utilização do fosfogesso na construção civil, pode reduzir recursos naturais. 

4. METODOLOGIA 

 Para determinação da viabilidade térmica e acústica de placas divisórias em 

fosfogesso esta será projetada e ensaiada em diversas análises. O resultado será 

comparado aos materiais já existentes no mercado da construção civil. O protótipo será 

fabricado no Laboratório de Operações Unitárias da Universidade Santa Cecília 

(UNISANTA) em duas partes iguais e de forma espelhada que quando unidas terão o 

formato final de uma placa para serem utilizadas com dimensões de 15 x 15 cm com 

esp.10cm com alvéolos internos. Este terá em sua composição fosfogesso como material 

principal e fibras sintéticas para agregar maior rigidez ao modelo. O fosfogesso sera obtido 

através da empresa VALE Fertilizantes, este deverá ser peneirado para ter melhor 

granulação e secado em estufa com temperatura constante para melhor trabalhabilidade 

do material. Após preparo do fosfogesso o material sera misturado com fibras sintéticas, 

colocado em formas metálicas e prensado para obter sua forma final. 

5. DESENVOLVIMENTO  

 Construídos os corpos de prova estes serão submetidos a ensaios de compressão, 

verificação da resistência ao fogo, isolamento térmico e níveis de ruídos conforme ABNT. 

Como o elemento fosfogesso sera utilizado em substituição a alvenaria de vedação este 

devera obedecer a norma nos mesmos requisitos que os blocos cerâmicos de vedação. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 Para determinação de resistência a compressão, o protótipo passará pelo ensaio de 

compressão através de uma prensa hidráulica simulando uma carga distribuída. O protótipo 

deverá obedecer a resistência mínima de 1,5MPa atribuída pela NBR 7171 sem oferecer 

deformações excessivas, fissuras e colapso da peça. Para a determinação da resistência 

ao fogo o elemento deve obedecer a norma NBR 10636 que visa a determinação da 



resistência térmica em paredes e divisórias, sempre observando o tempo pelo qual o 

protótipo ficará exposto ao calor. O protótipo deverá ser colocado em um forno com 

aumento de temperatura constante e controlado, analisando-se o mesmo manter-se íntegro 

em sua estabilidade quando não poderá haver colapso e fissuras e analisado perante a 

estanqueidade, caracterizando-se ao impedir que chamas e gases quentes passe para o 

lado oposto do protótipo. Este sera considerado satisfatório enquanto na face não exposta 

ao fogo atingir temperaturas menores que 140°C e quando esta face atingir esta 

temperatura o tempo deverá ser computado e a partir deste sera classificado seu grau de 

resistência ao fogo. 

Para conforto dos ocupantes este elemento deve apresentar uma resistência sonora 

mínima que sera avaliado pelo ensaio da NBR 10152 que tem como objetivo fixar níveis de 

ruídos em ambientes diversos que não prejudiquem a saúde dos ocupantes. segundo a 

norma NBR 10152 existem níveis sonoros pré-estabelecidos de cada tipo de ambiente, 

estes níveis são denominados decibéis que é o nível de pressão sonora em db variando de 

35 – 45 e a curva de avaliação de ruído em NC variando entre 30 – 40. 

7. FONTES CONSULTADAS. 

AQUINO, P. E. A produção de ácido fosfórico e a geração de fosfogesso. In: Desafios 

Tecnológicos para o Reaproveitamento do Fosfogesso, 1., 2005. Belo Horizonte. Anais 

eletrônicos... Belo Horizonte: UFMG, 2005.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS NBR 7171: Bloco cerâmico para 

alvenaria. Rio de Janeiro, p. 8. 1992.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS NBR 10636: Paredes divisórias sem função 

estrutural- Determinação da resistência ao fogo. Rio de Janeiro, p. 7. 1989. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS NBR 10152: Níveis de ruído para conforto 

acústico. Rio de Janeiro, p. 4. 2017. 

MAZZILLI, P. B£RBARA. Desafios tecnológicos para o reaproveitamento do 

fosfogesso: A radioatividade do fosfogesso. Instituto de pesquisas energéticas e 

nucleares. Laboratório de radiometria ambiental. São Paulo. 2005  

SANTOS, A. J. G. Avaliação do impacto radiológico ambiental do fosfogesso 

brasileiro e lixiviação de 226Ra e 210Pb. Tese (Doutorado) - Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares. São Paulo, 2002. 

VILLAVERDE, L. FREDDY. Avaliação da exposição externa em residência construída 

com fosfogesso. Instituto de pesquisas energéticas e nucleares. Universidade de São 

Paulo. São Paulo, 2008.  


