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DISPONIBILIDADE DE 210Po NA UTILIZAÇÃO DO FOSFOGESSO 
NA AGRICULTURA 

 

GUILHERME HENRIQUE GROPPO 

 

RESUMO 

 

As indústrias de fertilizantes fosfatados no Brasil são responsáveis pela produção 

anual de 5,5x106 toneladas de um subproduto denominado fosfogesso (PG), que pode 

ser considerado como TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring 

Radioactive Material) e vem sendo estocado em pilhas à céu aberto ao lado das 

instalações produtoras. Com a presença de radionuclídeos no fosfogesso, faz-se 

necessário certa restrição para seu uso na agricultura. A Agência Regulatória 

Brasileira - CNEN estabeleceu limites de 1 Bq g-1 para 226Ra e 228Ra para o uso de 

fosfogesso na agricultura. No Brasil, esse resíduo vem sendo utilizado como 

condicionador de solo. Para a utilização segura do PG na agricultura é importante 

estimar qual poder de lixiviação dos radionuclídeos presente no mesmo. O objetivo do 

presente trabalho é avaliar a disponibilidade do 210Po na utilização do PG na 

agricultura como condicionador de solo. Para isso, foi realizado experimento com 

colunas em PVC preenchidas com amostras de solo argiloso, solo arenoso e PG. As 

colunas foram lixiviadas com água deionizada. A técnica usada para a determinação 

de 210Po nas amostras de solo, solo + PG e PG foi a espectrometria alfa que se 

adéqua para a medição da concentração de 210Po em amostras ambientais, além de 

apresentar alta eficiência e alta sensibilidade. Para que se pudesse avaliar a 

disponibilidade de 210Po, a concentração obtida no lixiviado foi comparada com a 

concentração total de 210Po nas amostras de solo, solo + fosfogesso e fosfogesso. Os 

resultados obtidos para concentração de atividade de 210Po nas amostras de solo 

argiloso foram aproximadamente 2,5 vezes maiores do que as amostras de solo 

arenoso. Para as amostras de fosfogesso os resultados para concentração de 

atividade de 210Po variaram de 155±11 a 346±7 Bq Kg-1. Conclui-se que mesmo com a 

adição do fosfogesso no solo, as amostras não apresentaram um aumento na 

concentração final do radionuclídeo estudado. Pode-se concluir que os radionuclídeos 

presentes no fosfogesso não estão disponíveis no lixiviado. 

 

 



 
 

 AVAILABILITY OF 210Po PRESENT IN PHOSPHOGYPSUM USED 
IN AGRICULTURE 

 

GUILHERME HENRIQUE GROPPO 

 

ABSTRACT 

 

The main phosphate industries in Brazil are responsible for the production of 5.5x106 

metric tons of a TENORM residue (phosphogypsum-PG) annually, which is stored in 

stacks. The presence of radionuclides puts restrictions on the use of phosphogypsum 

in building materials and in soil amendments. The Brazilian regulatory body (CNEN) 

ruled that phosphogypsum would only be permitted for use in agriculture or in the 

cement industry if the concentration of 226Ra and 228Ra does not exceed 1 Bq g-1. In 

Brazil, phosphogypsum has been widely used as soil amendment, to improve the soil 

fertility. To assure a safe utilization in agriculture, it is important to estimate the 

lixiviation of the radionuclides in phosphogypsum. The main objective of this study is to 

evaluate the availability of 210Po in the utilization of phosphogypsum in agriculture as 

soil amendment. For this purpose, an experiment was carried out, in which columns 

filled with sandy and clay Brazilian typical soils and phosphogypsum were percolated 

with water, to achieve a mild extraction of 210Po. The technique used for the 

determination of 210Po in the samples of soil, soil + phosphogypsum and 

phosphogypsum was alpha spectrometry which is suitable for the measurement of low 

activity of 210Po in environmental samples, since it presents high efficiency and 

sensibility. The concentration present in the leachate was compared with the total 

concentration of 210Po in soil, in the mixture soil + phosphogypsum and 

phosphogypsum, in order to evaluate the availability of 210Po. The results obtained for 

the activity concentrations of 210Po in the clay soil were approximately 2.5 times higher 

than the sand soil. The results obtained for the radionuclides concentration in the 

phosphogypsum varied from 155±11 to 346±7 Bq kg-1 for 210Po. However, the addition 

of phosphogypsum to the soils studied did not represent any increase in the final 

activity concentration.  The results obtained for the activity concentration of 210Po in the 

leachate were close to the detection limits of the methodologies adopted, giving 

evidence that, although the radionuclides are present in the PG, they are not available 

in the leachate. 
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1.  INTRODUÇÃO 

Com a exploração agrícola e o empobrecimento do solo, o uso de 

fertilizantes e condicionadores de solos são fundamentais para o fornecimento 

dos elementos essenciais para o cultivo. O uso de forma consciente nas 

produções agrícolas em busca de uma maior produtividade tem crescido nas 

atividades ligadas a agropecuária do Brasil. De acordo com Alcarde (1991), o 

uso de fertilizantes contribui para um aumento da produtividade de 30 a 60%, 

quando aplicados de forma correta no solo. 

Embora os fertilizantes e condicionadores de solo forneçam nutriente às 

plantações, podem conter elementos tais como metais e radionuclídeos que 

podem ser potencialmente tóxicos e perigosos ao ambiente. O aumento da 

presença de contaminantes no solo é, em parte, atribuído à aplicação de 

fertilizantes (Otero e col., 2005).  

Alguns metais são considerados micronutrientes para as plantas, como o 

Co, Cu, Fe, Mn, Zn, e o Ni, porém, dependendo dos níveis de suas 

concentrações se tornam potencialmente nocivos. 

Para que os fertilizantes possam ser utilizados de modo a atender a sua 

demanda na agricultura, sem que tragam impactos negativos ao ambiente, foi 

criado o modelo de gestão por John Elkington, conhecido como Tripé da 

Sustentabilidade (Silva e Halberstadt, 2012). Este modelo traz o conceito que a 

gestão do negócio não deve ter como base apenas as questões econômicas e 

financeiras, mas também, principalmente, as sociais e de meio ambiente, 

fortalecendo os laços das empresas com a sociedade e a natureza.  

O fosfogesso (PG), ou também denominado de gesso agrícola, subproduto 

da indústria de fertilizantes fosfatados é composto basicamente de sulfato de 

cálcio e vem sendo utilizado como condicionador de solo para correção de 

solos saturados com sódio, potássio ou alumínio (Mazzilli e col., 2000). 

Estudos mostram que a aplicação de fosfogesso pode melhorar a estrutura 

do solo e da área cultivável, reduzir a erosão do solo, aumentar os níveis de 

enxofre e P disponíveis (Abril e col., 2008) e melhorar a composição dos 

fertilizantes, devido à maior solubilidade em relação ao carbonato de cálcio que 
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é usualmente utilizado, além de apresentar a capacidade de retenção de 

metais potencialmente tóxicos nos solos. 

Esse subproduto, bem como os fertilizantes fosfatados, concentra os 

radionuclídeos das séries do U e Th e metais, presentes na rocha fosfatada 

usada como matéria prima (Saueia, 2006; Le Bourlegat, 2010) podendo vir a 

impactar o meio ambiente. 

Dentro deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo estudar o 

comportamento do 210Po na utilização do fosfogesso como insumo agrícola. 

 

1.1 Radioatividade ambiental 

A radiação natural é responsável pela maior parte da exposição à 

radiação (cerca de 70%) a que a população em geral está sujeita, estima-se 

que a dose anual média seja de 2,4 mSv (UNSCEAR, 2010).  

A radiação natural é constituída pela radiação cósmica, proveniente do 

espaço e de atividades solares, que é composta por radiações de alta energia 

que interagem com a atmosfera, e por radionuclídeos naturalmente presentes 

na crosta terrestre. 

As mais importantes fontes de radiação terrestre são as duas séries de 

elementos radioativos naturais provenientes do decaimento do 238U (figura 1.1) 

e 232Th (figura 1.2). A maior parte da radiação recebida pelo ser humano 

provém das fontes naturais, quer por exposição externa ou interna. A 

exposição externa é devida à radiação extraterrestre e aos radionuclídeos 

naturais existentes no ambiente enquanto que, a exposição interna é devida 

aos radionuclídeos presentes no corpo humano, decorrentes da incorporação 

via inalação ou ingestão de alimentos e água. A maior parte da irradiação 

interna é devida às fontes terrestres, provocada pelo 222Rn e seus 

descendentes (53%) e pelo demais radionuclídeos das series naturais do U e 

do Th (17%). O 210Po é incorporado principalmente pela ingestão de alimentos.   
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Concentrações elevadas desses radionuclídeos naturais são 

frequentemente encontradas em materiais geológicos, tais como rochas ígneas 

e minérios (Mazzilli e col., 2000). 

Atividades humanas que exploram tais recursos podem ocasionar um 

aumento significativo na concentração destes elementos, comumente definidos 

como TENORM “Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive 

Material” e um aumento potencial de exposição à radiação natural em produtos 

naturais, subprodutos e resíduos gerados. Nesse contexto podem se enquadrar 

as instalações minero industriais. Exemplo importante desta situação no Brasil 

são as indústrias de fertilizantes fosfatados, que utilizam como matéria prima o 

minério apatita, ao qual se encontram associados radionuclídeos das séries do 

urânio e tório. As indústrias de fertilizantes fosfatados em estudo são 

classificadas como categoria III, que são as instalações que apresentam 

atividade específica das substâncias radioativas sólidas naturais ou 

concentradas inferior a 10 Bq/g ou que 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 (CNEN-NN-4.01, 2005). 

Os radionuclídeos das séries do urânio e tório, de meia vida longa, 

apresentam alta radiotoxicidade. Estes radionuclídeos, originariamente 

presentes nas rochas, encontram-se dispersos e em equilíbrio nos vários 

compartimentos do meio ambiente (figura 1.3). 

A principal fonte de 210Po no ambiente é o gás 222Rn, que se difunde da 

crosta terrestre (rochas e solo) para a atmosfera. O rápido decaimento deste 

radionuclídeo (meia vida de 3,82 dias) dá origem a uma série de radionuclídeos 

de meia vida curta até formar o 210Pb com meia vida de 22,3 anos. O Pb 

formado na atmosfera é absorvido pelos aerossóis e retorna ao ambiente 

terrestre e aquático por deposição superficial ou pela ação da chuva e neve. O 

polônio filho imediato do 210Pb e que integra a série de decaimento do U-238, é 

um elemento químico de número atômico 84. O 210Po é o isótopo natural mais 

comum dentre os 29 isótopos conhecidos, com uma meia vida de 138,4 dias, 

sendo emissor alfa puro, com energia de 5,3 MeV. A atividade humana, como 

mineração de urânio, utilização de fertilizantes com fosfato, liberação de 
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fumaça de veículos automotores, também contribui como fonte de 210Pb e 210Po 

no ambiente.  

238U
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 Figura 1.1 – Série de decaimento do U-238 
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                                         Figura 1.2 – Série de decaimento do Th-232 
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 Figura 1.3 – Diagrama do comportamento dos radionuclídeos no ecossistema  

Fonte: Mazzilli e col., 2011. 

A emissão do gás 222Rn da superfície dos continentes para a atmosfera 

gera produtos filhos quimicamente reativos, que rapidamente se associam a 

particulados atmosféricos e retornam à superfície da Terra por "fallout". Como 

resultado da circulação atmosférica, ocorre nos oceanos e continentes, a 

distribuição dos radionuclídeos. 

A deposição na superfície das folhas e vegetais é potencialmente a 

maior fonte de contaminação na cadeia alimentar. A adsorção em plantas 

também pode ocorrer através do sistema radicular, onde a raiz esta ligada 

diretamente ao solo e seus nutrientes.  

Devido ao seu decaimento alfa e sua concentração com o nível trófico, o 

210Po é conhecido como um dos radionuclídeos com mais alto nível de 

radiotoxicidade e como uma das fontes mais importantes de doses internas 

recebidas por humanos, a partir da ingestão de alimentos (IAEA, 2003).  

Quando ingerido ou inalado, o polônio tende a se depositar no pulmão, 

fígado, rins e costelas. Sua meia vida biológica é de 50 dias (ICRP, 1993). O 
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polônio também pode estar presente nos ossos, devido ao decaimento do 

210Pb, pois quando o Pb é inalado ou ingerido, deposita-se preferencialmente 

nos tecidos ósseos. 

1.2 Fosfatos no Brasil 

 O principal objetivo das indústrias de fosfatos é a produção de 

fertilizantes de alta solubilidade em água e com teores elevados em P2O5, para 

serem utilizados na recuperação de solos desgastados e na transformação de 

solos inférteis em solos produtivos.  

A matéria prima destas indústrias é basicamente constituída pelos 

minérios de fosfato, também denominados de rocha fosfatada.  

 O concentrado de rocha obtido pode ser utilizado na produção de ácido 

fosfórico e de fertilizantes (figura 1.4). A produção de ácido fosfórico pelas 

indústrias de fertilizantes fosfatados pode ser feita por duas vias: via úmida e 

via seca, sendo que 90% das indústrias brasileiras de fertilizantes fosfatados 

utilizam a via úmida para sua produção. 
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Figura 1.4 - Processo de obtenção de concentrado de rocha 

No Brasil, a produção de rocha fosfática é realizada principalmente nos 

complexos de Tapira - MG, Araxá - MG, Catalão - GO e Cajati - SP, cujos 

teores de P2O5 na rocha estão em torno de 12%. Após a extração do minério 

ocorre sua concentração em usinas localizadas nos próprios complexos que 

elevam os teores a cerca de 35% de P2O5, produto esse a ser utilizado na 

produção de ácido fosfórico (DNPM, 2014).  

A Vale Fertilizantes é a maior empresa que atua no ramo de fertilizantes 

fosfatados com 70% da produção nacional em 2012. O concentrado de rocha 

da Vale é enviado para os municípios de, Uberaba - MG e Catalão – GO, onde 

é processado em fertilizantes. Já a Anglo/Copebrás é a segunda maior 

empresa com 20% da produção nacional, e suas instalações estão localizadas 

em Catalão. O estado de MG é responsável por 50% da produção nacional de 

concentrado e GO por 35% (DNPM, 2014). 

A produção de ácido fosfórico e fertilizante fosfatados no Brasil é 

baseada no tratamento drástico da rocha fosfática. O processo mais utilizado 

na produção de fertilizantes fosfatados é constituído pelo ataque do 

concentrado de rocha fosfatada com ácido sulfúrico concentrado e água, sendo 

que o principal produto desta reação química é o ácido fosfórico, que é utilizado 

como matéria prima na produção dos fertilizantes e tem-se como rejeito do 

processo um resíduo de sulfato de cálcio, denominado fosfogesso. É um 

resíduo industrial classificado como TENORM, sendo portanto sujeito às 

recomendações estabelecidas pela norma da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear – CNEN (CNEN-NN-4.01, 2005).  

Durante o ataque químico do concentrado de rocha, todas as espécies 

químicas presentes na reação, tanto as estáveis como as radioativas são 

redistribuídas entre o ácido fosfórico e o fosfogesso produzido. A separação 

tanto dos elementos estáveis quanto dos radionuclídeos se dá pela solubilidade 

e características químicas. Estudos realizados mostram que os radionuclídeos 

(226Ra, 228Ra, 232Th, 210Pb e 210Po) migram para o fosfogesso enquanto que o 

urânio migra para o ácido fosfórico (Mazzilli e col., 2000).  
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A produção de ácido fosfórico pode ser descrita como na EQ. 1  

 

Ca10(PO4)6 F2  + 10H2SO4  + 20H2O    6H3PO4  + 10CaSO4.2H2O + 2HF 

Equação 1 

 

Na figura 1.5 é apresentado um fluxograma da produção de ácido 

fosfórico por via úmida, incluindo a distribuição dos radionuclídeos naturais. 

 

Figura 1.5 – fluxograma do processo de obtenção de fertilizantes por via úmida 

incluindo a distribuição dos radionuclídeos naturais 

 

Durante o ataque químico da rocha podem ser formados diferentes 

compostos dependendo das condições e da estequiometria da reação (Saueia 

e Mazzilli, 2006) e variando estes fatores são produzidos os diversos tipos de 

fertilizantes de classe NPK. 

Dependendo das condições do processo e da relação estequiométrica 

da reação, pode ser produzido o fertilizante denominado superfosfato simples 
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(SSP), ou ainda o ácido fosfórico, que reagindo novamente com o concentrado 

fosfático, origina outro fertilizante denominado superfosfato triplo (TSP).  

Os fertilizantes minerais que contem amônia como o DAP são obtidos 

pela reação do ácido fosfórico com diferentes quantidades de NH3.  

 

1.3 Fosfogesso  

Embora o fosfogesso seja constituído basicamente por sulfato de cálcio 

di hidratado (CaSO4.2H2O), pode conter algumas impurezas que podem variar 

de acordo com a origem da rocha fosfática matriz utilizada no processo. Essas 

rochas transferem para o PG, durante a fabricação do ácido fosfórico, parte das 

impurezas insolúveis (ou solubilizadas no meio ácido), como metais pesados 

(Cd e Zn), os fluoretos e os radionuclídeos das séries naturais (SANTOS, 

2002). 

A produção mundial anual média de fosfogesso pode ser estimada em 

150 milhões de toneladas. Para cada tonelada de ácido fosfórico produzido por 

via úmida, são gerados cerca de 5 toneladas de fosfogesso. 

Em uma escala global, cerca de 15% da produção mundial são 

reciclados, 30% são jogados no mar e os restantes 55% requerem enormes 

áreas de armazenamento causando sérios problemas de impacto ambiental. 

O principal problema associado a este material diz respeito ao nível de 

radionuclídeos naturais da série do urânio e do tório presentes na rocha 

fosfatada usada como matéria prima, e que poderiam ter um impacto sobre o 

meio ambiente, já que vem sendo estocado em enormes pilhas, à céu aberto, 

junto às instalações produtoras (figura 1.6 e 1.7). 

Estudos que visam a reutilização do fosfogesso são extremamente 

relevantes do ponto de vista econômico, tecnológico e ambiental, sendo um 

resíduo estocado a uma taxa média anual de 5,5x106 toneladas, de baixo custo 

e seu aproveitamento evitaria um desgaste ambiental de grandes áreas, além 

disso, seu reaproveitamento contribuiria com a preservação das reservas de 

gesso natural.  
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Até o momento, vários países buscam novas alternativas para a 

comercialização do fosfogesso e sua utilização nas áreas da agricultura como 

condicionador de solo (Degirmenci e col., 2007), na construção civil como 

ligante na fabricação de cimento (Reijnders, 2007; Degirmenci, 2008), na 

cobertura de solo para aterros sanitários, entre outros e assim evitar que as 

enormes pilhas continuem estocadas ou que o PG seja simplesmente jogado 

em rios e oceanos. 

 O fosfogesso brasileiro já tem suas características radioquímica e 

microestrutural concluídas (Mazzilli e col., 2000) assim como estudos de 

impacto radiológico das pilhas de fosfogesso (Santos e col., 2006) e as 

implicações radiológicas do seu uso na agricultura (Oliveira, 2008, Mazzilli e 

col., 2012; Mazzilli & Saueia, 2012; Saueia e col., 2013). Porém existem 

poucos trabalhos que versam sobre o impacto ambiental, presença e 

disponibilidade de radionuclídeos no fosfogesso na sua utilização na agricultura 

brasileira. A tabela 1.1 mostra a caracterização macroelementar do fosfogesso 

brasileiro. 

 Atualmente parte do fosfogesso brasileiro tem sido estocado em pilhas 

ao ar livre e parte tem sido utilizado na agricultura como condicionador de solo. 

Dentre os radionuclídeos presentes no fosfogesso o 226Ra, 228Ra e o 

210Pb e o 210Po são de especial interesse devido sua maior solubilidade quando 

comparados a outros elementos presentes em sua composição, o que facilita a 

lixiviação destes elementos para o ambiente e podendo então se tornarem 

biodisponíveis e contaminarem o ambiente (Mazzilli e col., 2000). Outra 

característica importante é que esses elementos, quando ingeridos, podem ser 

prejudiciais a saúde. O Ra quando ingerido apresente um comportamento 

metabólico similar ao do cálcio, ou seja, 70% da quantidade incorporada se 

instala na composição dos ossos e os 30% restantes são distribuídos nos 

tecidos moles. No caso do Pb seu principal alvo para toxicidade é o sistema 

nervoso, sua exposição pode danificar seriamente os rins em adultos e 

crianças, podendo levar a morte (ATSDR, 2007).  
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Tabela 1.1 - Caracterização macroelementar do fosfogesso brasileiro 

Elemento e Compostos  Fosfogesso (%) 

S  16,6 

Ca  25,2 

P2O6 (total)  0,97 

P2O6 (H2O)  0,22 

Fe  0,29 

Al  <0,01 

K  <0,01 

SiO2  0,99 

SrO  0,033 

NbO  0,013 

Y2O6  0,012 

H2O  15,0 

Fonte Oliveira, 2008 

 

 

 

 

Figura 1.6 - Pilhas de fosfogesso estocadas ao ar livre em Cubatão – SP 

Fonte: www.google.com.br/maps 
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Figura 1.7- Pilhas de fosfogesso estocadas ao ar livre em Uberaba – MG 

Fonte: www.google.com.br/maps 

 

1.4 Aplicações do fosfogesso na agricultura 

Os fertilizantes são componentes essenciais para solo não virgens, sua 

adição o torna cada vez mais rico em macro e micronutrientes, aumentando 

seu tempo de produtividade agrícola. O uso dos fertilizantes tem por objetivo 

repor os nutrientes naturais do solo que podem ter sido perdidos pelo desgaste 

de outras safras e erosões.  

Os solos agricultáveis brasileiros são considerados ácidos, com pH entre 

4,3 e 6,2, pobres em cálcio e magnésio, com teores elevados de alumínio e 

baixa disponibilidade de fósforo para as plantas (Silva e col., 2009) 

Têm sido estudadas formas de se lidar, manipular ou reaproveitar esse 

subproduto. Uma das formas de reaproveitamento é o uso do fosfogesso na 

agricultura, utilizando-o como condicionador de solo, devido a sua capacidade 

de proporcionar melhorias ao sistema solo-planta.  

O PG pode ser utilizado como condicionador do solo devido a vários 

fatores, como sua alta solubilidade, 0,25 g/100g de água, cerca de 150 vezes 

maior que o calcário com 0,0014 g/100g, o que permite que penetre mais 

facilmente no perfil do solo, fornecendo cálcio em grande profundidade, 
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reduzindo a saturação de alumínio, aprofundando o sistema radicular e 

favorecendo a absorção de água e nutrientes. A figura 1.8 apresenta a 

diferença dos sistemas radiculares das plantas com e sem o uso do 

fosfogesso. 

 

 

  Figura 1.8 – Distribuição dos sistemas radiculares das plantas, com e sem uso do fosfogesso. 

Fonte: http://www.nutrion.com.br/Nutrion_Beneficios.asp 

 

 

 O uso do gesso possibilita o aumento dos teores de cálcio e a 

diminuição da saturação por alumínio, o que favorece o crescimento radicular, 

deixando as plantas mais resistentes a pragas, doenças e situações de déficit 

hídrico. 

    De acordo com Sousa e col., (1992) o fosfogesso na solução do solo 

passa pelo processo de dissociação, fazendo com que o Ca2+ e o SO4
2- 

participem das reações de troca iônica, conferindo ao fosfogesso propriedades 

de fertilizante. A troca de íons é uma importante propriedade, que permite ao 

solo reter diversos elementos em formas mais acessiveis para as plantas.  

No Brasil, o fosfogesso é utilizado como fonte de cálcio, enxofre, 

condicionador da subsuperfície e corretivo em casos de solo saturado com 

sódio, potássio ou alumínio. Contudo a Agência Regulatória Brasileira 

estabeleceu limites de 1 Bq g-1 para 226Ra assim como 228Ra para o uso de 

fosfogesso na agricultura, pois os aspectos de segurança e o impacto 
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ambiental de sua utilização, ainda não foram completamente estudados e 

estabelecidos (Resolução CNEN 147, 25 de março de 2013). Sendo assim, é 

necessária uma avaliação correta dos riscos sanitários e ambientais e dos 

fenômenos que controlam a mobilidade dos contaminantes nos solos e sua 

retenção pelas plantas.  
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2. OBJETIVO 

 

Este trabalho complementa uma série de pesquisas que vem sendo 

realizadas pelo Laboratório de Radiometria Ambiental do IPEN sobre o 

fosfogesso, subproduto gerado no processo de obtenção dos fertilizantes 

fosfatados e faz parte de um projeto de pesquisa patrocinado pela Fundação 

de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP - 2010-10587-0) cujo 

título é “Lixiviação de metais e radionuclídeos em colunas de solos tropicais 

condicionados com gesso agrícola”, desenvolvido em parceria entre o Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN e o Departamento de Ciência do 

Solo da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" – ESALQ.  

Neste projeto coube à ESALQ a coleta e caracterização dos solos 

estudados, e a adubação dos solos com fosfogesso procedente de duas 

instalações de produção de ácido fosfórico da Vale Fertilizantes, uma 

localizada em Cubatão (SP) e outra localizada em Uberaba (MG).  

O objetivo deste trabalho é estudar a disponibilidade do radionuclídeo 

210Po na utilização do PG na agricultura como condicionador de solo. Esse 

estudo foi desenvolvido em bancada, utilizando-se colunas feitas em PVC e 

preenchidas com amostras de solos (solo arenoso e solo argiloso), fosfogesso 

e solos condicionados com PG. Foram utilizadas duas dosagens de PG: uma 

recomendada e a outra com uma dose 10 vezes maior do que a recomendada. 

As colunas foram percoladas com água deionizada. 

A técnica utilizada para a detecção de polônio nas amostras de solo, 

solo + PG, PG e lixiviado foi à técnica de espectrometria alfa com um detector 

de barreira de superfície, que é amplamente usada para análise de amostras 

ambientais por apresentar uma excelente resolução de energia, boa eficiência 

e sensibilidade. 

A concentração presente no extraído foi comparada com a concentração 

total do 210Po no solo e na mistura solo + PG para avaliar a sua disponibilidade. 

É importante conhecer a concentração total do radionuclídeo presente nas 

amostras, a fim de se estabelecer a relação entre a fração total e a disponível.  
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1 Coleta das amostras de solo 

As amostras de dois tipos de solo, um de textura arenosa e outro de 

textura argilosa foram coletadas em abril de 2012, na região do município de 

Piracicaba – SP.  

Foram coletados 150 kg de cada tipo de solo, dos 25 aos 50 centímetros 

de profundidade, pois a deficiência de cálcio associada à toxidez de Alumínio e 

o pH, muitas vezes ocorre não só na camada arável, mas também na 

subsuperfície do solo. 

Os solos foram acondicionados em sacos e levados para as instalações 

do Grupo de Apoio à Pesquisa e Extensão (GAPE), dentro da Escola Superior 

de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), onde foram peneirados para retirar as 

raízes e sujeiras e ainda foram amostrados para realização das análises físico 

– químicas. As amostras foram enviadas para o Laboratório de Análise de Solo 

do Departamento de Ciência do Solo (LSO) da ESALQ. Na tabela 3.1 são 

apresentados os pontos de coleta para os dois tipos de solo em coordenadas 

geográficas. 

 

Tabela 3.1 - Coordenadas geográficas dos pontos de coleta dos dois tipos de 
solos. 

Solo Latitude Longitude 

Arenoso 22° 41' 34.23" S  47° 51' 15.72" O 

Argiloso  22° 43' 32.13" S  47° 34' 17.70" O 
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3.2 Caracterização do solo 

Os solos foram caracterizados quanto seus aspectos físicos e químicos. 

Segue na tabela 3.2 o resultado da análise física dos solos, pelo qual, 

comprova-se a sua textura arenosa e outra argilosa. 

Tabela 3.2 – Resultado da análise física (granulométrica e densimétrica) dos 
solos. 

Amostra 
Profundidade 

Granulometria 
Densidade 

Areia Total Silte Argila 

(cm) g.kg-3 g.cm-3 

Solo 
Arenoso 

25 - 50  837 14 150 1,12 

Solo 
Argiloso 

25 - 50  215 208 577 1,19 

 

  Para determinar a fertilidade dos solos, bem como detectar a 

necessidade de realizar-se uma correção química do mesmo, realizou-se a 

análise química das amostras, cujos resultados estão apresentados nas 

tabelas 3.3 parte 1 e 2. 

Tabela 3.3 – Resultado da análise química dos solos – parte 1. 

Amostra 

Profundidade pH M.O P S K Ca Mg H+Al Al 

(cm) (CaCl2) 
g.dm-

3 mg.dm-3 mmolc.dm-3 

Solo 
Arenoso 

25 - 50  3,8 13,0 3 14,6 0,5 7,0 1,4 42 2,6 

Solo 
Argiloso 

25 - 50  4,9 10,0 1 17,9 0,2 20,0 2,0 38 3,0 

M.O = Matéria orgânica 
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Tabela 3.3 – Resultado da análise química dos solos – parte 2. 

Amostra 
Profundidade SB CTC potencial CTC efetiva V 

(cm) mmolc.dm-3 % 

Solo 
Arenoso 

25 - 50  8,9 50,9 11,5 17 

Solo 
Argiloso 

25 - 50  22,2 60,2 25,2 37 

CTC = Capacidade de troca Catiônica; SB = Soma das bases trocáveis;               

V = Saturação por base.  

Segundo as análises relatamos que ambos os solos são distróficos, 

sendo as suas saturações por base (V%) menores que 50, havendo e 

justificando então a necessidade de se corrigir os solos  e para tal correção foi 

utulizado fosfogesso.  

                 

3.3 Preparo e Correção do solo 

Para a determinação das doses de fosfogesso a ser empregada na 

correção do solo, foi utilizado o cálculo apresentado na Equação 2. 

 

 NG =  (50  -  V1) x CTC    x 1,25         Equação 2 

                                           500 

 

Onde: 

NG = necessidade de fosfogesso para se elevar a saturação de bases para 

50% na camada de 25 a 50 cm (t/ha) 

V1 = saturação por bases atual do solo na camada de 25-50 cm (%) 

CTC  = capacidade de troca catiônica na camada de 25 a 50 cm (mmolc/dm3) 
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Com isso foram realizados os cálculos para cada tipo de solo e obteve-

se a seguinte dosagem (tabela 3.4). Os solos arenosos foram condicionados 

com a dose recomendada de 7,38 g de PG, assim como com uma dose 10 

vezes maior (73,8 g), já as amostras de solo argiloso foram condicionadas com 

a dose recomendada de 3,31 g de PG, assim como com uma dose 10 vezes 

maior (33,1 g). 

 

 

 

Tabela 3.4 - Necessidade de fosfogesso agrícola. 

Solo 
 

  

t.ha-1 
1 x dose 10 x dose 

g. repetição-1 

Arenoso 4,14 7,388 73,88 

Argiloso 1,98 3,319 33,19 

 

Baseados nos resultados dos cálculos foram pesados em uma balança 

de precisão todas as doses a serem aplicada em cada repetição.  Em seguida 

foram pesados os 5 kg de solo de cada repetição, recebendo assim cada 

tratamento a sua dose do fosfogesso, completando todos os tratamentos.  

   

Figura 3.1 - Processo de pesagem das doses de fosfogesso. 

            Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 3.2 - Aplicação do fosfogesso ao solo. 

            Fonte: Arquivo pessoal 

 

Após as doses recomendadas de PG serem adicionadas as amostras de 

solos, os sacos foram agitados de modo a conseguir misturar e homogeneizar 

a distribuição ao solo. 

 

   

Figuras 3.3 - Homogeneização do fosfogesso agrícola no solo. 

            Fonte: Arquivo pessoal 

Feita a correção e homogeneização do solo, os sacos foram lacrados e 

identificados com etiquetas de acordo com cada tipo de repetição e tratamento. 
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. 

Figuras 3.4 - Sacos lacrados com amostras de cada repetição. 

            Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 Os solos ficaram por 15 dias incubados, na casa de vegetação do 

Departamento de Ciência do Solo, da ESALQ e em seguida foram enviados 

para o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), em São Paulo-

SP, para a continuação do projeto. 

 

 

Figuras 3.5 - Identificação dos sacos com amostras de solo e PG. 

            Fonte: Arquivo pessoal 
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3.4 Preparo das colunas em PVC 

 

Para o preparo das colunas, foram utilizados canos de PVC medindo 60 

cm de comprimento e 14 cm de diâmetro, e uma tela de malha de aço acoplada 

em sua base. A parte interna das colunas foi revestida por duas camadas de 

tinta Epóxi (branca) no sentido vertical, além de camadas horizontais sob as 

camadas anteriores, feitas a mão com pincel, com a finalidade de maior 

aderência e a não formação de veios preferenciais pela passagem da água 

durante a percolação. Foi colocado papel de filtro, marca F. Maia (ref. 41) com 

aproximadamente 14 cm de diâmetro sobre a tela descrita anteriormente, além 

de uma camada de fibra de acrílico com altura próxima a três centímetros 

sobre o filtro de papel, com objetivo de melhor filtração de macro partículas do 

solo.  

As colunas foram preenchidas com os 5 kg das amostras de solo, solo + 

PG e PG, e fixas em um suporte específico sobre a bancada, e foram 

acoplados em sua parte inferior um reservatório coletor da solução percolada. 

As amostras foram feitas em duplicatas, num total de 24 colunas. As 

colunas foram classificadas de acordo com a tabela 3.5. 
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Tabela 3.5 – Classificação das colunas em PVC. 

               PG 
Fosfogesso Uberaba (PG Ube) 

Fosfogesso Cubatão (PG Cub) 

              Solos 
Solo Arenoso (Solo Are) 

Solo Argiloso (Solo Arg) 

                      Solo + PG 

Solo Are + PG Cub 1xdose 

Solo Are + PG Cub 10xdose 

Solo Are + PG Ube 1xdose 

Solo Are + PG Ube 10xdose 

Solo Arg + PG Cub 1xdose 

Solo Arg + PG Cub 10xdose 

Solo Arg + PG Ube 1xdose 

Solo Arg + PG Ube 10xdose 

 

 

 

3.5 Capacidade de Campo dos solos e lixiviação com água deionizada  

A capacidade de campo (CC) é a quantidade máxima de água que pode 

ser retida pelo solo, o que geralmente ocorre de dois a três dias depois de uma 

chuva ou irrigação em solos permeáveis.  

A CC pode ser determinada através do método direto (in situ) e pelo 

método indireto (no laboratório). A capacidade de campo das amostras de solo 

e PG foram obtidas experimentalmente. 

Foi retirada uma alíquota de 50 g de cada tipo de amostra de solo e PG, 

sendo colocadas em um funil analítico forrado de papel filtro dobrado, e 

adicionado água lentamente com ajuda de uma pipeta de plástico de 4 mL de 

forma uniforme sob sua superfície. Ao perceber a queda da primeira gota de 

água pelo funil, o experimento foi interrompido e a quantidade de água utilizada 

anotada. Esse valor obtido foi multiplicado por 100 para chegar à capacidade 

de campo das amostras integrais, que pesavam 5 kg. 
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Foram necessários 1400 mL de água deionizada para atingir a 

capacidade de campo nas colunas de solo arenoso, 2100 mL para o solo 

argiloso e 1000 mL para o PG. Após 24 horas, as colunas foram percoladas 

com 1000 mL de água e no dia seguinte com 1300 mL de água. O volume total 

percolado, de 2300 mL de água, esse volume corresponde ao índice 

pluviométrico mensal da região do estado de São Paulo. 

 

3.6 Determinação da concentração de 210Po nas amostras de solo, 

fosfogesso, mistura solo + fosfogesso e lixiviado 

 

A espectrometria alfa baseia-se na interação das emissões alfa de uma 

amostra com um meio detector, permitindo a determinação qualitativa e 

quantitativa dos radioisótopos presentes na amostra (Holm, 1984). O sistema 

utilizado para detecção de partículas alfa é constituído por um detector de 

barreira de superfície, bomba de vácuo, fonte de alta tensão, amplificador, 

analisador multicanal e um registrador. A partícula alfa interage com o detector 

emitindo pulsos que são amplificados e separados pelo analisador multicanal, 

que fornece as contagens por canal. O vácuo instalado na câmara permite que 

a partícula alfa percorra o caminho da fonte ao detector sem perder energia, 

uma vez que a partícula alfa possui massa e carga ela pode interagir com a 

matéria perdendo alcance (Knoll, 1989).  

A determinação de 210Po por espectrometria alfa em amostras de solo é 

amplamente utilizada, como pode ser constatado em outros estudos realizados 

por Vrecek e col. (2004) e Mazzilli e col. (2012).  

Para a determinação do 210Po foi utilizado o método desenvolvido pela 

Agência Internacional de Energia Atômica “A procedure for the sequential 

determination of polonium-210, lead-210, radium-226, thorium and uranium 

isotopes in phosphogypsum by liquid scintillation counting and alpha 

spectrometry” (IAEA/AQ/34, 2014). O procedimento adotado para a 

determinação das amostras de solo, PG, solo + PG e lixiviado é detalhado a 

seguir. 
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Para abertura das amostras de solo, solo + PG e PG foi utilizado o 

método EPA 3050B, através de digestão em microondas. Inicialmente foram 

pesados 0.5 grama de cada amostra, e em seguida foram adicionados 10 mL 

de HNO3
 65% e HF concentrado para tal digestão. 

A temperatura necessária para digestão foi de 180 a 190° C por 15 

minutos e mais 10 minutos a 200 ° C. Após o termino da digestão 300 μL de 

traçador radioativo 209Po com atividade conhecida, foram adicionados às 

amostras para posterior determinação do rendimento químico.  

A um volume de 50 mL das soluções contendo solo, solo+PG, PG e 

lixiviado foram adicionados 300 L de traçador radioativo de 209Po, com 

atividade conhecida de 1,7251 Bq kg-1. O 210Po foi separado dos radionuclídeos 

presentes nas amostras (238U, 226Ra, 210Pb, 232Th e 228Ra), pela passagem da 

solução por uma coluna de vidro preenchida com 3 g da resina Sr-spec da 

EICHRON, previamente condicionada com a passagem de 100 mL de HCl 2M. 

Nessas condições 210Pb e 210Po ficaram retidos na resina, enquanto que os 

demais foram eluídos. 

  A solução foi percolada a uma vazão controlada com cerca de duas 

gotas a cada 30 segundos. O 210Po retido na resina foi eluído pela passagem 

de 60 mL de HNO3 6M com vazão também controlada de duas gostas a cada 

30 segundos. Ao termino da eluição, a solução foi evaporada em chapa 

aquecedora, com temperatura controlada de até 90°C. À amostra seca foi 

adicionado 1 mL de HCl concentrado e em seguida a amostra foi novamente 

aquecida até secura. Este processo foi repetido duas vezes, então foram 

adicionados 10 mL de HCl 0,5 M, 5 mL de cloridrato de hidroxilamina 20%, 5 

mL de citrato de sódio 25%,   200 μL de Bi+3 (50 mg de Bi+3 por mL) e o pH da 

amostra ajustado para 1,5 utilizando-se HCl 8 M. Em seguida, as soluções 

foram depositadas espontaneamente em disco de prata utilizando-se para tal 

uma célula de deposição de teflon. A atividade foi medida em detector de 

barreira de superfície Alpha Analyst da Canberra, por 80.000 segundos. 

 Na figura 3.6 é apresentado um diagrama de forma simplificada do 

procedimento radioquímico utilizado para a determinação de 210Po nas 

amostras de solo e lixiviado. 
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Figura 3.6 – Diagrama do processo radioquímico adotado para determinação 

de 210Po.  
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Figura 3.8 – Esquema da cela de deposição 

   Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 3.9 – Espectrômetro alfa de barreira de superfície. 

 

3.6.1 Determinação da concentração de 210Po 

 

A concentração de 210Po foi obtida utilizando-se a metodologia descrita 

no item 3.8, por meio da espectrometria alfa das amostras, segundo a 

equação.  

 

  
     

             
   

 

 

Onde: 

C  = concentração de 210Po (Bq.kg-1)  

Rn = taxa de contagem na região do isótopo (cps) 

Rb = taxa de contagem do branco na região considerada (cps) 

Ef = eficiência de contagem do detetor (cps.dps-1) 

Rq = rendimento químico (%) 

Q  = quantidade de amostra (kg)   

 

3.6.2 Determinações da eficiência da contagem alfa 

Para a determinação da eficiência da contagem do detector alfa foi 

utilizada uma fonte calibrada de 241Am com atividade conhecida de 5,55 kBq 

fornecida pela Amersham International. A eficiência é dada pela equação. 

    
  
  

 

Onde: 

    Eficiência de contagem (cps dps-1) 
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    Contagem da fonte (cps) 

    Atividade da Fonte (Bq) 

A eficiência foi determinada por meio de uma fonte calibrada pelo 

período de 300 segundos na câmara. 

Cada câmara teve a atividade contada por 300 segundos, sendo os 

resultados obtidos, apresentados na tabela 3.7. 

 

Tabela 3.7 – Eficiência das câmaras do detetor alfa 

Câmara Canal Contagem total Eficiência 

1A 810 350528 22,9% 

1B 810 361040 23,6% 

2A 808 412529 26,9% 

2B 812 356101 23,2% 

3A 808 344910 22,5% 

3B 808 356943 23,3% 

4A 812 356343 23,2% 

4B 813 355742 23,2% 

 

3.6.3 Determinação do rendimento químico do processo 

No início de cada análise é adicionada uma determinada quantidade de 

traçador 209Po com atividade conhecida. A partir do conhecimento da 

concentração do traçador, bem como da eficiência e do tempo de contagem, é 

possível obter o rendimento do processo radioquímico utilizado por meio da 

equação: 
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Onde: 

RQ = rendimento químico do processo 

C   = taxa de contagem da amostra (cps) 

Rb = taxa de contagem do branco do processo (cps) 

A   = atividade do traçador 209Po (Bq) 

Ef  = eficiência do detetor (cps.dps-1) 

 

3.6.4 Atividade mínima detectável 

 

Para o calculo da Atividade mínima detectável das análises realizadas por 

espectrometria alfa, foi aplicado o mesmo procedimento radioquímico, 

substituindo-se as amostras por água deionizada obtida pelo sistema Milli-Q. 

 A equação utilizada para o cálculo do LID foi a seguinte: 

  

    
          

            
 

 

Onde: 

AMD = Atividade Mínima detectável (Bq L-1) 

BG = número de contagens da radiação de fundo  

Ef   = eficiência da contagem 

Rq  = rendimento químico 

m   = massa  

t     = tempo de contagem  

4,66 = valor que corresponde a um risco pré-determinado de que existe um 

certo nível de atividade na amostra, quando na realidade não existe atividade 

presenta na amostra quando na realidade existe, considerando-se um nível de 

confiança de 95%. 
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 O valor médio encontrado para a atividade mínima detectável por 

espectrometria alfa para o 210Po foi de 4,32 10-3 Bq L-1 

3.6.5 Estudo da Reprodutibilidade e Exatidão do Método 

 A determinação da precisão e exatidão do método foi realizada 

utilizando-se dois materiais de referência contendo 210Po, uma fornecida pelo 

Agência Internacional de Energia Atômica, IAEA 385 – Irish sea sediment com 

atividade de 32,9 Bq kg-1 e solução padrão fornecida pelo Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria - IRD, com atividade de 1,43±0,21 Bq kg-1. Foram 

analisadas seis amostras do primeiro padrão e duas amostras do segundo 

padrão, de acordo com o procedimento descrito no item 3.8. Os valores 

encontrados nas análises dos materiais de referência citadas são apresentados 

na Tabela 3.8.   

Tabela 3.8 - Concentração de 210Po em materiais de referência certificados. 

Amostra 
de 

Referência 

Concentração 
210

Po 
(Bq kg

-1
) 

Rendimento químico 
(%) 

IAEA 385 – Irish sea 
sediment 

33,8 ± 3,3 70,6 

33,9 ± 3,4 77,7 

33,3 ± 2,5 74,4 

32,1 ± 2,8 73,6 

33,2 ± 2,9 73,2 

34,2 ± 4,2 72,5 

   
Média 33, 4± 0,7 73,6 

Valor certificado 32,9  

Intervalo de confiança 31,2 – 35,3  

   

IRD – Solução Padrão 

1,59 ± 0,09 62,2 

1,76 ± 0,11 72,9 

   
Média 1,68 ± 0,10 67,5 

Valor certificado 1,43 ± 0,21  
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 Quando utilizados os valores de concentração de 210Po encontrados na 

amostra de referência IAEA – 385, O resultado obtido para o desvio padrão 

relativo e para o erro relativo da análise da amostra de referência IAEA – 385 

irish sea sediment foi de 2,2 % e 1,5 %, respectivamente. Para a solução 

padrão do IRD, o resultado obtido para o desvio padrão relativo foi de 7,6 % e 

para o erro relativo foi de 12,5 %. Os resultados obtidos mostram que a 

metodologia utilizada foi satisfatória e reprodutível.  

 A figura 3.7 mostra um espectro alfa obtido nas análises de um material  

de referencia fornecido pelo IRD. 

 

Figura 3.7 – Imagem obtida pelo espectrômetro alfa de barreira de superfície 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na tabela 4.1 são apresentados os resultados obtidos para a 

concentração de polônio nas amostras de solo, solo + PG e PG, e os 

respectivos rendimentos químicos. Os rendimentos químicos de recuperação 

de polônio para estas análises variaram entre 31 a 73%, mostrando que a 

metodologia escolhida é satisfatória. Todas as amostras foram analisadas em 

triplicata. Na Tabela 4.2 são apresentados os valores médios obtidos para a 

concentração de polônio nas mesmas amostras. Mazzilli e col., (2012) 

determinaram a concentração de 210Po em amostras de solo arenoso e solo 

argiloso e obtiveram valores com a mesma ordem de grandeza. 

Verifica-se que as amostras de PG das duas procedências 

apresentaram concentrações diferentes, além de valores bem maiores se 

comparados com os valores obtidos nas amostras de solo (Tabela 4.2). Foi 

possível identificar que a concentração de 210Po na amostra de PG de Cubatão 

é aproximadamente 2,5 vezes maior do que a concentração do PG de 

Uberaba. Esta diferença nos valores de concentração de polônio pode ser 

explicada considerando-se as características da matéria prima utilizada nas 

duas instalações, pois a rocha fosfática utilizada na instalação de Cubatão - SP 

é proveniente da cidade de Catalão no estado de Goiás, enquanto que a rocha 

fosfática utilizada em Uberaba - MG tem sua origem em Uberaba (Mazzilli e 

col., 2005).  
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Tabela 4.1 – Concentração de 210Po nas amostras de solo, solo + PG e PG. 

Amostra 
Atividade Po-210 

(Bq kg
-1

) 

Rendimento 
Químico  

(%) 

PG Uberaba 

142±7 45 

162±11 52 

160±10 60 

PG Cubatão 

341±18 65 

344±18 56 

354±18 32 

Solo Arenoso 

14±1 36 

15±2 57 

14±2 55 

Solo Are + PG Cub dose 

17±1 31 

14±2 59 

18±2 37 

Solo Are + PG Cub 10xdose 

19±2 60 

18±2 52 

20±2 61 

Solo Are + PG Ube dose 

15±2 47 

15±2 54 

17±3 63 

Solo Are + PG Ube 10xdose 

19±3 73 

18±2 55 

20±3 64 

Solo Argiloso 

37±3 65 

40±7 63 

38±4 37 

Solo Arg + PG Cub dose 

30±9 38 

34±3 45 

34±4 48 

Solo Arg + PG Cub 10xdose 

44±4 64 

37±4 71 

44±4 65 

Solo Arg + PG Ube dose 

42±4 74 

37±3 54 

38±3 48 

Solo Arg + PG Ube 10xdose 

43±3 57 

38±3 62 

41±3 70 
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Tabela 4.2 – Concentração média de 210Po nas amostras de solo, solo + PG e 

PG. 

Amostras 
Concentração de 
Atividade 

210
Po 

(Bq kg
-1

) 

PG Uberaba 155±11 

PG Cubatão 346±7 

Solo Arenoso 
 
 

14±1 

Solo Are + PG Cub dose  16±2 

Solo Are + PG Cub 10xdose  19±1 

Solo Are + PG Ube dose  16±1 

Solo Are + PG Ube 10xdose 19±1 

Média Solo Are 16±2 

Solo Argiloso 38±2 

Solo Arg + PG Cub dose  33±2 

Solo Arg + PG Cub 10xdose 42±4 

Solo Arg + PG Ube dose  39±3 

Solo Arg + PG Ube 10xdose 41±3 

Média Solo Arg 38±3 

 

Os valores de concentração obtidos nas amostras de solo arenoso e 

suas respectivas misturas de solo + fosfogesso foram próximos, assim como as 

amostras de solo argiloso. Desta forma, testes estatísticos foram realizados 

para verificar se os valores obtidos para as amostras de solo e solo + PG eram 

iguais. Para confirmar se as amostras analisadas obedeciam a uma distribuição 

normal, foi aplicado o teste Shapiro-Wilk pela baixa quantidade de amostras 

(n=5). A partir da confirmação de uma distribuição normal dos resultados, 
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também foi aplicado o teste ANOVA que verifica o grau de semelhança entre a 

variância da amostra de solo pura em relação a das misturas de solo + PG. O 

teste ANOVA demonstrou que embora os valores não sejam estatisticamente 

iguais, a semelhança entre eles é significativa, ou seja, são valores muito 

próximos.  

Percebe-se então que a adição do PG às amostras de solo arenoso e 

solo argiloso, mesmo em concentrações 10 vezes a dose recomendada não 

acarreta diferenças significativas na concentração do 210Po.  

Os resultados obtidos para a concentração de 210Po nas amostras de 

solo argiloso são aproximadamente 2,5 vezes maiores do que os concentração 

do solo arenoso. O solo argiloso apresentou uma média de 38±3 Bq kg-1, 

enquanto as amostras de solo arenoso apresentaram uma média de 16±2 Bq 

kg-1. Esses valores maiores no solo argiloso eram esperados, uma vez que 

este solo apresenta maior capacidade de troca iônica (Van Raij, 1988), que é a 

capacidade que o solo tem de reter íons.  

Na tabela 4.3 são apresentados os valore obtidos para a concentração 

de Po nas amostras lixiviadas e seus respectivos rendimentos químicos. Os 

rendimentos químicos para estas análises variaram entre 31 a 88%, mostrando 

que a metodologia escolhida é satisfatória 
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Tabela 4.3 – Concentração de 210Po nas amostras de lixiviado do solo, solo + 

PG e PG. 

Amostras 
Atividade Po-210 

(Bq L
-1

) 
Rendimento químico 

(%) 

PG Uberaba 

0,22±0,02 42 
 

54 0,18±0,02 

PG Cubatão 

0,05±0,01 35  
 

 52  0,06±0,01 

Solo Arenoso 

0,02±0,01 38  
 

88 0,02±0,01 

Solo Are + PG Cub dose 

0,03±0,01 40 
 

 55 0,03±0,01 

Solo Are + PG Cub 10xdose 

0,04±0,01 45  
 

65 0,05±0,01 

Solo Are + PG Ube dose 

0,05±,0,01 30  
 

43 0,04±0,01 

Solo Are + PG Ube 10xdose 

0,01±0,01 52 
 

 75 0,05±0,01 

Solo Argiloso 

0,04±0,01 30  
 

62 0,02±0,01 

Solo Arg + PG Cub dose 

0,05±0,02 31 
 

 40 0,02±0,01 

Solo Arg + PG Cub 10xdose 

0,04±0,01 34  
 

45 0,04±0,01 

Solo Arg + PG Ube dose 

0,02±0,01 40 
 

71 0,03±0,01 

Solo Arg + PG Ube 10xdose 

0,03±0,01 49 
 

54 0,03±0,01 
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Na tabela 4.4 são apresentados os valores médios obtidos para a 

concentração de 210Po no lixiviado, assim como os valores obtidos para a 

fração disponível. A fração disponível foi calculada pela razão entre a 

concentração dos radionuclídeos no lixiviado (Bq L-1) sobre a concentração 

total obtida nas amostras de solo, solo + PG e PG (Bq kg-1). 

Em relação aos resultados obtidos para as amostras lixiviadas do solo 

argiloso, solo arenoso, solo arenoso + PG e solo argiloso + PG, as 

concentrações de 210Po foram muito baixas. Também foi possível observar que 

a adição do fosfogesso ao solo não aumentou a concentração de 210Po no 

lixiviado.  

Os valores obtidos para o lixiviado nas amostras de solo e nas amostras 

adubadas com PG foram muito próximos, mesmo levando em consideração 

aquelas que utilizaram uma dose 10 vezes maior. Tal observação pode ser 

constatada tanto para o solo argiloso como para o solo arenoso. 

 

Tabela 4.4 – Concentração média de 210Po nas amostras lixiviadas e fração 

disponível. 

Amostras 
210

Po no Lixiviado 
 (Bq L

-1
) 

Fração disponível 
 (%) 

PG Uberaba 0,20±0,02 0,05% 

PG Cubatão 0,05±0,01 0,01% 

Solo Arenoso 
 
 

0,02±0,01 0,06% 

Solo Are + PG Cub dose  0,03±0,01 0,09% 

Solo Are + PG Cub 10xdose  0,04±0,01 0,10% 

Solo Are + PG Ube dose  0,04±0,01 0,12% 

Solo Are + PG Ube 10xdose 0,03±0,01 0,07% 

Média Solo Are 0,03±0,01 0,08% 
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Tabela 4.4 – Concentração média de 210Po nas amostras lixiviadas e fração 

disponível (continuação). 

Amostras 
210

Po no Lixiviado 
 (Bq L

-1
) 

Fração disponível 
 (%) 

Solo Argiloso 0,03±0,01 0,04% 

Solo Arg + PG Cub dose  0,03±0,01 0,05% 

Solo Arg + PG Cub 10xdose 0,04±0,01 0,04% 

Solo Arg + PG Ube dose  0,02±0,01 0,02% 

Solo Arg + PG Ube 10xdose 0,03±0,01 0,03% 

Média Solo Arg 0,03±0,01 0,03% 

 

A fração disponível para o radionuclídeo 210Po no PG para todas as 

amostras foi menor que 0,1%, isso evidencia que 210Po não está disponível 

para a água, ou seja, o aumento da atividade desse radionuclídeo pela adição 

do PG para corrigir os solos é desprezível. 

Outra constatação importante foi que os resultados obtidos para a fração 

disponível nas amostras de solo arenoso e solo arenoso + PG foram 

aproximadamente o dobro dos valores encontrados para as analises das 

amostras de solo argiloso, uma explicação para este resultado, deve-se ao fato 

da macroporosidade do solo arenoso, uma vez que esta porosidade está ligada 

diretamente a maior capacidade de drenagem do solo e a menor capacidade 

de retenção de água e nutrientes, então se teve uma lixiviação maior dos 

radionuclídeos nas amostras de solo arenoso. 
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5.  CONCLUSÕES  

 

A metodologia utilizada para determinar a concentração total de 210Po 

nas amostras abertas em microondas mostrou-se adequada, apresentando um 

resultado satisfatório para o erro relativo e desvio padrão. O método utilizado 

para a determinação da concentração de 210Po nas amostras lixiviadas 

baseada na separação dos isótopos pela passagem na resina Sr-spec também 

mostrou-se adequada, com resultados precisos e exatos. 

Pelos valores encontrados nas atividades das amostras abertas em 

microondas também foi possível verificar que o solo argiloso possui maior 

capacidade de reter os radionuclídeos presentes do que o solo arenoso. A 

concentração do solo argiloso é cerca de 2,5 vezes maior do que o solo 

arenoso. 

Em relação aos resultados das amostras lixiviadas de solo e solo + PG 

apresentaram concentrações muito baixas e próximas aos do AMD. O solo 

arenoso embora apresentasse uma concentração menor em relação ao solo 

argiloso, obteve uma maior quantidade de radionuclídeos na água de lixiviação, 

tal fato constata a característica do solo arenoso de menos capacidade de 

retenção de nutrientes e elementos químicos.  

Os valores de concentração de atividade do 210Po, nas amostras de PG 

de Cubatão e de Uberaba, são diferentes e refletem as características da 

matéria prima (rocha fosfática) utilizada nos processos industriais.  

É possível notar que mesmo sendo utilizados diferentes valores de 

dosagem de PG para os solos, esta quantidade não teve interferência nos 

valores obtidos para a fração disponível do 210Po.  

Finalmente, a fração disponível do 210Po foi extremamente baixa nas 

amostras analisadas, ou seja, isso evidencia que a utilização de PG como 

gesso agrícola para a correção de solo na agricultura mesmo em quantidades 

que excedam 10 vezes o necessário para atingir a saturação do solo, não 

contribui para o aumento da disponibilidade do radionuclídeo estudado no 

lixiviado. 
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