MODELAGEM GEOQUÍMICA DO 226Ra NAS PILHAS DE FOSFOGESSO

Camila Rosa Bezerra

Dissertação

de

Mestrado

apresentada

ao

Programa de Pós-graduação em Engenharia
Civil, COPPE, da Universidade Federal do Rio
de

Janeiro,

como

parte

dos

requisitos

necessários à obtenção do título de Mestre em
Engenharia Civil.
Orientadores: Maria Claudia Barbosa
Martinus Theodorus van Genuchten

Rio de Janeiro
Julho de 2011

MODELAGEM GEOQUÍMICA DO 226Ra NAS PILHAS DE FOSFOGESSO

Camila Rosa Bezerra
DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO
LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA (COPPE)
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM
CIÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL.
Examinada por:
________________________________________________
Prof.a Maria Claudia Barbosa, D.Sc.
________________________________________________
Prof. Martinus Theodorus van Genuchten, Ph.D.
________________________________________________
Prof. Márcio de Souza Almeida, Ph.D.
________________________________________________
Prof. Su Jian, D.Sc.
________________________________________________
Dr.a Elizabeth May Braga Dulley Pontedeiro, D.Sc.

RIO DE JANEIRO – RJ, BRASIL
JULHO DE 2011

Bezerra, Camila Rosa
Modelagem Geoquímica do

226

Ra nas Pilhas de

Fosfogesso / Camila Rosa Bezerra – Rio de Janeiro:
UFRJ/COPPE, 2011.
XVIII, 123 p.: il.; 29,7 cm.
Orientadores: Maria Claudia Barbosa
Martinus Theodorus van Genuchten
Dissertação (mestrado) – UFRJ/ COPPE/ Programa de
Engenharia Civil, 2011.
Referências Bibliográficas: p. 99 - 105
1.

Transporte

de

contaminantes.

2.

Rádio.

3.

Modelagem. I. van Genuchten, Martinus Theodorus, et al. II.
Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Programa
de Engenharia Civil. III. Título

iii

“Viver da melhor forma possível é o
desafio imediato.
Viver bem – desfrutando dos
recursos que a natureza e a inteligência
proporcionam - para bem viver –
realizações internas com o desenvolvimento
ético adequado, que proporcionam bemestar interior –; eis a razão por que lutar.
...Nunca percas a Esperança...
...Somente nos acontece o que será de
melhor para nós....
Por que a lei de Deus é de amor.
E o amor tudo pode, tudo faz.”
Joanna de Ângelis

iv

Agradecimentos
Primeiramente, agradeço a Deus pela vida.
Aos queridos orientadores, Prof.a Maria Claudia Barbosa e Prof. Martinus
Theodorus van Genuchten, pela segurança, auxílio, amizade e presença de espírito.
Ao Coordenador da Área de Meio Ambiente do Programa de Engenharia
Civil/UFRJ/COPPE, Prof. Otto Rotunno Filho, por toda inspiração desde que tive a
pretensão de iniciar este mestrado.
À Dra. Elizabeth May Pontedeiro pela prestimosa ajuda com os dados de
Fosfogesso, por toda atenção e paciência, e pela hospitalidade durante o curso de
verão na Holanda.
À Maria Helena Taddei e Vanusa Jacomino, pelas informações e dados dos
radioisótopos analisados em laboratório. E ao Serviço de Tecnologia Mineral do
CDTN/CNEN pela análise do material.
Ao Prof. Su Jian do PEN/UFRJ/COPPE e sua aluna Camila Braga pela
disposição e boa vontade em ajudar.
Ao Dr. Diederik Jacques do SCK-CEN (Bélgica) pela orientação na aplicação
do módulo geoquímico PHREEQC usado em conjunto como módulo HYDRUS-1D e
todos os demais experts nos assuntos de modelagem, os quais tive a oportunidade de
conhecer pessoalmente: Dr. Dirk Mallants; Dr. Marcel Schaaps; Dr. Jirk Simunek...
Ao Prof. Bertolino do CETEM, ao IEN (Instituto de Engenharia Nuclear) nas
pessoas de Edna Ruas, Vanessa e Luiz Mantovano; e à Embrapa Solos na pessoa de
Silvio Tavares pela ajuda nas análises.
Aos colegas e professores do LTTC, por toda ajuda e apoio: Prof. Renato
Cotta, Evanise, Roberta, Paulo Veiga, Júlio, Paulinho, Ivana, Apoena...
Aos queridos técnicos de laboratório: M.Glória, Luizão, Carlinhos, Serginho,
pela ajuda e carinho. E ao pessoal da secretaria acadêmica do PEC, em especial:
Jairinho, Ana Cristina, Mallet, Rita e Bete; e as secretárias da Geotecnia.
A Case van Genuchten e Benjamin Ebbers, companheiros de curso de verão,
pela ajuda na discussão e entendimento dos dados geoquímicos.
Às amizades conquistadas, em especial: Shirlei, Pablito, Kary, Mário,
Francesco, Michelle e demais companheiros de mestrado da área de Meio Ambiente.
À amiga Márcia Batalha, e seu marido Jeziel, pela boa amizade e parceria
nos trabalhos. E aos amigos de sempre: Marina, Conceição e César Costa, Thaísa....
Ao meu pai e minha mãe pela tolerância e qualidade de verdadeiros pais e
aos meus irmãos Júnior e Max, sem os quais eu não seria quem sou.
Ao meu amor, Fabio Coelho e a sua estimada família.

v

Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos
necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)

MODELAGEM GEOQUÍMICA DO 226Ra NAS PILHAS DE FOSFOGESSO

Camila Rosa Bezerra
Julho / 2011

Orientadores: Maria Claudia Barbosa
Martinus Theodorus van Genuchten

Programa: Engenharia Civil

Este estudo analisa o comportamento e transporte multicomponente de
contaminantes radioativos contidos em pilhas de fosfogesso localizadas em duas
diferentes regiões do Brasil (Unidade A em São Paulo e Unidade B em Minas Gerais).
O objetivo principal consiste em entender e avaliar o destino do radionuclídeo

226

Ra

contido no fosfogesso, um subproduto da indústria de fertilizantes. O estudo considera
escoamento de fluido no regime transiente através da pilha de fosfogesso, assim como
vários processos geoquímicos que incluem a sorção/desorção e interação entre
cátions e ânions no sistema. Primeiramente uma abordagem relativamente tradicional
é usada para estimar as taxas de escoamento de água utilizando o pacote de
programas HYDRUS-1D. A seguir, são realizadas simulações com o código
multicomponente HP1. Os resultados foram obtidos assumindo escoamento
variavelmente saturado transiente em longo prazo. Uma análise de sensibilidade foi
ainda realizada com o intuito de avaliar os efeitos das diferentes condições inicial e de
contorno (incluindo taxas de precipitação) nas pilhas de fosfogesso que podem afetar
o transporte do 226Ra.

vi

Abstract of Dissertation presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.)

GEOCHEMICAL MODELING OF 226Ra IN PHOSPHOGYPSUM PILES

Camila Rosa Bezerra
July / 2011

Advisors: Maria Claudia Barbosa
Martinus Theodorus van Genuchten

Department:

Civil Engineering

This study analyzes the fate and multicomponent transport of radioactive
contaminants contained in phosphogypsum piles located in two different parts of Brazil
(Unit A in Sao Paulo and Unit B in Minas Gerais). A major objective is to understand
and evaluate the transport of the radionuclide

226

Ra present in phosphogypsum, a by-

product of the fertilizer industry. The study considers transient fluid flow through the
phosphogypsum stacks, as well as a number of geochemical processes including
sorption/desorption and interaction between anions and cations in the system. First a
relatively traditional modeling approach is used to estimate water flow rates using the
HYDRUS-1D software package. Next simulations are carried out using the
multicomponent HP1 code. Results are obtained assuming long-term transient
variably-saturated flow. A sensitivity analysis is further performed to show the effect of
assuming different initial and boundary conditions (including precipitation rates) of the
phosphogypsum piles that may affect the transport 226Ra.

vii

ÍNDICE
Lista de Figuras.........................................................................................................

xi

Lista de Tabelas........................................................................................................

xv

Nomenclatura.............................................................................................................

xvii

1

INTRODUÇÃO

1.1 -

Motivação...................................................................................................... 1

1.2 -

Objetivo......................................................................................................... 4

1.3 -

Organização do Trabalho.............................................................................

2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 -

Fosfogesso: produção e impactos ambientais.............................................

2.2 -

Pilhas de fosfogesso: disposição e lixiviação............................................... 10

2.2.1 -

Disposição.................................................................................................... 10

2.2.2 -

Lixiviação nas pilhas.................................................................................... 12

2.3 -

Comportamento do 226Ra no fosfogesso...................................................... 14

2.4 -

Fosfogesso: desafios x soluções.................................................................. 17

2.5 -

Considerações relevantes............................................................................ 19

2.6 -

Modelagem numérica como ferramenta de investigação............................ 20

3

METODOLOGIA

3.1 -

Parte experimental....................................................................................... 24

3.1.1 -

Experimentos para determinação de parâmetros físico-químicos................ 24

3.1.2 -

Experimentos para caracterização química e mineralógica......................... 25

3.1.3 -

Ensaios de coluna........................................................................................ 26

3.2 -

Modelagem computacional........................................................................... 28

3.2.1 -

Modelagem para determinação de parâmetros de transporte..................... 29

3.2.2 -

Modelagem através do módulo HP1 (HYDRUS-1D + PHREEQC).............. 31

viii

4

6

4

RESULTADOS E DISCUSSÕES PARA OS PARÂMETROS EXPERIMENTAIS

4.1 -

Resultados da Caracterização Física..........................................................

38

4.1.2 -

Granulometria e Densidade Real dos Grãos............................................... 38

4.1.3 -

Condutividade Hidráulica............................................................................. 39

4.2 -

Resultados das análises de Composição química e Mineralógica............... 40

4.2.1 -

pH................................................................................................................. 40

4.2.2 -

Composição Mineralógica............................................................................ 40

4.3 -

Resultados dos Ensaios de coluna............................................................... 43

4.3.1 -

Ensaios de coluna......................................................................................... 43

4.3.2 -

Modelagem através do código CXTFIT2.....................................................

5

PROCEDIMENTO E FORMATAÇÃO DOS DADOS

5.1 -

Condição inicial do Modelo Hidráulico......................................................... 48

5.2 -

Condição de Contorno (CC)......................................................................... 50

5.2.1 -

CC do Modelo Hidráulico............................................................................. 50

5.2.2 -

CC do Modelo Geoquímico.......................................................................... 51

5.3 -

Modelo Geoquímico..................................................................................... 52

5.3.1 -

Primeira etapa............................................................................................... 53

5.3.2 -

Segunda etapa............................................................................................. 56

5.3.3 -

Complexação de Superfície......................................................................... 58

5.4 -

Análise de Sensibilidade para a Unidade B................................................. 61

5.4.1 -

Análise de Sensibilidade para a Solução 3001............................................ 61

5.4.2 -

Análise de Sensibilidade para a Solução 1001............................................ 62

5.4.3 -

Análise de Sensibilidade para o percentual de óxidos................................. 63

5.4.4 -

Análise de Sensibilidade para o pH inicial.................................................... 63

6

RESULTADOS E DISCUSSÕES PARA A MODELAGEM DO PROBLEMA

6.1 -

Dados Meteorológicos.................................................................................. 64

6.1.2 -

Resultados da Análise de Sensibilidade para a Condutividade Hidráulica

44

no Modelo Hidráulico.................................................................................... 67
6.2 -

Simulação do problema das pilhas das Unidades A e B no código
HYDRUS/HP1............................................................................................... 67

6.2.1 -

Resultado da simulação da pilha da Unidade B........................................... 68

ix

6.2.2 -

Resultados da Análise de Sensibilidade para a Solução 3001 no Modelo
Geoquímico................................................................................................... 79

6.2.3 -

Resultados da Análise de Sensibilidade para a Solução 1001 no Modelo
Geoquímico................................................................................................... 80

6.2.4 -

Resultados da Análise de Sensibilidade para o percentual de óxidos......... 84

6.2.5 -

Resultados da Análise de Sensibilidade para o pH inicial............................ 87

6.3 -

Resultado da simulação da pilha da Unidade A........................................... 90

7

CONCLUSÕES

95

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

99

ANEXOS
I-

DETERMINAÇÃO DA GRANULOMETRIA REALIZADA NO LAB. DE
GEOTECNIA/COPPE/UFRJ......................................................................... 106

II -

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE FOSFOGESSO DAS UNIDADES A E B POR
DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X REALIZADA PELO CETEM.....................

III -

107

IDENTIFICAÇÃO DAS FASES CRISTALINAS DO FOSFOGESSO DAS
UNIDADES A E B POR DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X REALIZADA
PELO CDTN/CNEN...................................................................................... 108

IV -

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE FOSFOGESSO DAS UNIDADES A E B
POR FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X REALIZADA PELO IEN/CNEN....... 109

V-

EQUIPAMENTO “COLUMN LEACHING” DA SOIL MEASUREMENT
SYSTEMS………………………………………………………………………... 111

VI -

CÁLCULO

DA

CONCENTRAÇÃO

DE

BROMETO

PARA

A

COMPOSIÇÃO DA CHUVA DA UNIDADE B............................................... 112
VII -

SIMULAÇÃO NO PHREEQC DA SOLUÇÃO 1001 DA UNIDADE B EM
EQUILIBRIO DE FASES COM A FASE MINERAL BASSANITA................. 114

VIII -

SIMULAÇÃO NO PHREEQC DA SOLUÇÃO 1001 DA UNIDADE A EM
EQUILIBRIO DE FASES COM A FASE MINERAL BASSANITA................. 118

XIX -

RESULTADO

DO

TESTE

DE

SENSIBILIDADE

PARA

A

CONDUTIVIDADE HIDRAÚLICA DAS UNIDADES A E B........................... 123

x

LISTA DE FIGURAS
Figura 2.1 -

Fluxograma simplificado da produção de fertilizantes...............

6

Figura 2.2 -

Armazenamento de Fosfogesso................................................

17

Figura 3.1 -

Desenho esquemático do sistema “Column Leaching”,
indicando as posições do coletor de fração, da câmara a
vácuo, da coluna (C) e da bomba de seringa............................

Figura 4.6 -

Gráfico da curva de concentração relativa C/Co versus o
tempo para o fosfogesso da Unidade B....................................

Figura 4.7 -

47

Dados de precipitação diária (mm/d) para a série de 10 anos
da Unidade A.............................................................................

Figura 6.1.b -

46

Gráfico da curva de concentração versus o número de
volume de poros (T) para o fosfogesso da Unidade A..............

Figura 6.1.a -

46

Gráfico da curva de concentração relativa C/Co versus o
tempo para o fosfogesso da Unidade A....................................

Figura 4.9 -

45

Gráfico da curva de concentração versus o número de
volume de poros (T) para o fosfogesso da Unidade B..............

Figura 4.8 -

27

65

Dados de precipitação diária (mm/d) para a série de 9 anos
da Unidade B.............................................................................

65

Figura 6.2.a -

Fluxo de água acumulado à base do perfil da Unidade A.........

65

Figura 6.2.b -

Variação da carga de pressão hidráulica (h) ao longo do
tempo no perfil da Unidade A, à superfície...............................

Figura 6.2.c -

66

Variação da carga de pressão hidráulica (h) ao longo do
tempo no perfil da Unidade A, à 150 cm de prof.......................

66

Figura 6.3.a -

Fluxo de água acumulado à base do perfil da Unidade B.........

66

Figura 6.3.b -

Variação da carga de pressão hidráulica (h) ao longo do
tempo no perfil da Unidade B, à 150 cm de prof.......................

Figura 6.4 -

66

Gráfico da concentração de 226Ra total adsorvido em mol/g de
fosfogesso ao longo do perfil da Unidade B, para 9 anos de
simulação..................................................................................

Figura 6.5 -

Gráfico do Kd de

69

226

Ra total adsorvido (cm3/g) no fosfogesso

da Unidade B ao longo do perfil, para 9 anos de simulação.....

xi

69

Figura 6.6 -

Gráfico do Kd de

226

Ra total adsorvido (cm3/g) no fosfogesso

da Unidade B ao longo do perfil para 9 anos de simulação,
nas profundidades de 51 e 300 cm...........................................
Figura 6.7 -

Gráfico da variação do pH ao longo do perfil da Unidade B,
para 9 anos de simulação.........................................................

Figura 6.8 -

71

Gráfico da variação do pH ao longo do perfil da Unidade B
para 27 anos de simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm....

Figura 6.10 -

71

Gráfico da variação do pH ao longo do perfil da Unidade B,
para 27 anos de simulação.......................................................

Figura 6.9 -

70

Gráfico da variação do Kd do

72

226

Ra total adsorvido (cm3/g) ao

fosfogesso da Unidade B para 27 anos de simulação, nas
profundidades de 51 e 300 cm..................................................
Figura 6.11 -

Gráfico da variação do

226

72

Ra total adsorvido ao fosfogesso

em mol/g de fosfogesso da Unidade B para 27 anos de
simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm..........................
Figura 6.12 -

226

Gráfico da variação do

73

Ra total (mol/L) presente em

solução do fosfogesso da Unidade B para 27 anos de simulação,
nas profundidades de 51 e 300 cm..............................................
Figura 6.13 -

74

Gráfico da variação da espécie RaOH+ (mol/L) presente em
solução do fosfogesso da Unidade B para 27 anos de
simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm.........................

Figura 6.14 -

Gráfico da variação do

75

226

Ra total adsorvido aos sítio fortes,

em mol por grama de fosfogesso da Unidade B para 27 anos
de simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm....................
Figura 6.15 -

Gráfico da variação do

75

226

Ra total adsorvido aos sítio fracos,

em mol por grama de fosfogesso da Unidade B para 27 anos
de simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm....................
Figura 6.16 -

76

Gráfico da variação da espécie Ra+2 (mol/L) presente em
solução do fosfogesso da Unidade B para 27 anos de
simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm.........................

Figura 6.17 -

77

Gráfico da variação da espécie RaCl+ (mol/L) presente em
solução do fosfogesso da Unidade B para 27 anos de
simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm........................

xii

77

Figura 6.18 -

Gráfico da variação da espécie RaSO4 (mol/L) presente em
solução do fosfogesso da Unidade B para 27 anos de
simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm.........................

Figura 6.19 -

Gráfico da variação do

226

78

Ra total adsorvido, em mol por

grama de fosfogesso da Unidade B, ao longo do perfil para 9
anos de simulação referente a inclusão (1,800E-1 mol/L) de
fluoreto, conforme Caso 2 da análise de sensibilidade para a
solução 1001.............................................................................
Figura 6.20 -

Gráfico do Kd de

80

226

Ra total adsorvido (cm3/g) no fosfogesso

da Unidade B ao longo do perfil, para 9 anos de simulação
referente a inclusão (1,800E-1 mol/L) de fluoreto, conforme
Caso 2 da análise de sensibilidade para a solução 1001.........
Figura 6.21 -

Gráfico da concentração da espécie RaCl+ (mol/L) ao longo
do perfil da Unidade B, na condição inicial de simulação.........

Figura 6.22 -

81

82

Gráfico da concentração da espécie RaCl+ (mol/L) ao longo
do perfil da Unidade B, na condição referente ao Caso 3 do
teste de sensibilidade................................................................

Figura 6.23 -

Gráfico da variação da capacidade de sorção de

82

226

Ra pelos

sítios fracos (Hfo_w) e fortes (Hfo_s) em relação à concentração
de fosfato (P) e fluoreto (F) em mol/L........................................
Figura 6.24 -

Gráfico da variação do

226

83

Ra total adsorvido, em mol por

grama de fosfogesso da Unidade B, ao longo do perfil para 9
anos de simulação referente ao aumento de 2,2 vezes da
capacidade de superfície.............................................................
Figura 6.25 -

Gráfico da variação do

226

85

Ra total adsorvido, em mol por

grama de fosfogesso da Unidade B, ao longo do perfil para 9
anos; conforme simulação inicial......................................................
Figura 6.26 -

Gráfico do Kd de

85

226

Ra total adsorvido (cm3/g) no fosfogesso

da Unidade B ao longo do perfil, para 9 anos de simulação,
referente ao aumento de 2,2 vezes da capacidade de superfície.....
Figura 6.27 -

Gráfico do Kd de

86

226

Ra total adsorvido (cm3/g) no fosfogesso

da Unidade B ao longo do perfil, para 9 anos de simulação,
conforme simulação inicial.................................................................

xiii

86

Figura 6.28 -

Gráfico da variação do

226

Ra total adsorvido (mol/g de

fosfogesso) em relação ao aumento do pH da condição inicial
da simulação da pilha da Unidade B.........................................
Figura 6.29 -

Gráfico da variação do pH ao longo do perfil da Unidade B,
para 50 anos de simulação com pH inicial de 4,5.....................

Figura 6.30 -

87

Gráfico do Kd de

88

226

Ra total adsorvido (cm3/g) ao fosfogesso

da Unidade B ao longo do perfil, para 50 anos de simulação
com pH inicial de 4,5.................................................................
Figura 6.31 -

88

Gráfico da concentração de 226Ra total adsorvido em mol/g de
fosfogesso ao longo do perfil da Unidade B, para 50 anos de
simulação com pH inicial de 4,5................................................

Figura 6.32 -

89

226

Gráfico da variação do

Ra total adsorvido em mol por

grama de fosfogesso da Unidade B, para 50 anos de simulação
com

pH

inicial

de

4,5,

na

profundidades

de

300

cm.................................................................................................
Figura 6.33 -

Gráfico da variação do pH ao longo do perfil da Unidade A,
para 10 anos de simulação.......................................................

Figura 6.34 -

90

Gráfico da variação do pH ao longo do perfil da Unidade A,
para 10 anos de simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm....

Figura 6.35 -

89

Gráfico da variação do

226

91

Ra total (mol/L) presente em

solução do fosfogesso da Unidade A, para 10 anos de
simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm.........................
Figura 6.36 -

Gráfico da variação do

226

92

Ra total adsorvido ao fosfogesso

em mol/g de fosfogesso da Unidade A, para 10 anos de
simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm..........................
Figura 6.37 -

93

Gráfico da variação da espécie RaOH+ (mol/L) presente em
solução do fosfogesso da Unidade A para 10 anos de
simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm.........................

Figura 6.38 -

93

Gráfico da variação da espécie RaCl+ (mol/L) presente em
solução do fosfogesso da Unidade A para 10 anos de simulação,
nas profundidades de 51 e 300 cm..............................................

xiv

94

LISTA DE TABELAS
Tabela 2.1 -

Percentuais de extração médios de

226

Ra (modificado de

Santos, 2002)............................................................................
Tabela 3.1 -

Organização e divisão das etapas da metodologia: em parte
experimental e computacional...................................................

Tabela 4.1 -

Identificação

da

fase

cristalina

do

fosfogesso

Porcentagem

dos

óxidos

totais

do

fosfogesso

42

Resumo das condições de ensaio e parâmetros medidos nos
corpos de prova após os ensaios de coluna.............................

Tabela 5.1 -

41

das

Unidades A e B..................................................................
Tabela 4.5 -

40

das

Unidades A e B..................................................................
Tabela 4.4 -

38

Volume do percolado a cada hora e condutividade hidráulica
saturada (Ks) do fosfogesso das Unidades A e B......................

Tabela 4.3 -

23

Porcentagem granulométrica das amostras de fosfogesso das
Unidades A e B, para as frações argila, silte e areia.................

Tabela 4.2 -

16

44

Parâmetros hidráulicos do fosfogesso para o modelo de van
Genuchten-Mualem e densidade aparente seca para as
Unidades A e B..........................................................................

49

Tabela 5.2 -

Resumo dos dados meteorológicos para as Unidades A e B...

50

Tabela 5.3 -

Dados de entrada da composição química da água da chuva,
Solução 3001, das respectivas regiões que representam as
Unidades A e B..........................................................................

Tabela 5.4 -

52

Primeira etapa: Definição da composição e dados de entrada
da “Solução 1001”, para a condição inicial da fase aquosa
para as Unidades A e B.............................................................

Tabela 5.5 -

Primeira etapa: Dados de entrada do Modelo Geoquímico
para as Unidades A e B.....................................................

Tabela 5.6 -

54

55

Segunda etapa: Definição da composição e dados de entrada
da “Solução 1001”, para a condição inicial da fase aquosa
para as Unidades A e B.............................................................

xv

57

Tabela 5.7 -

Segunda etapa: Continuação da definição da composição e
dados de entrada da “Solução 1001”, para a condição inicial da
fase aquosa para as Unidades A e B..........................................

Tabela 5.8 -

Representação da expressão de cálculo da capacidade de
superfície a partir da fase mineral goethita................................

Tabela 5.9 -

57

60

Apresentação do cálculo da capacidade (CS) de superfície de
complexação para os sítios fracos e fortes e calculo da CS*
considerando o aumento da densidade de sítios em dez
vezes..........................................................................................

Tabela 5.10 -

60

Representação das composições da Solução 3001 para
os casos 1-5 referentes à análise de sensibilidade para
Unidade B..........................................................................

Tabela 5.11 -

61

Representação das composições da Solução 1001 para os
casos 1 - 4 referentes à análise de sensibilidade para
Unidade B..................................................................................

xvi

62

NOMENCLATURA
Letras Latinas

A

Equação estequiométrica das espécies químicas

C

concentração [ML-3]

C0

concentração prescrita [ML-3]

D

coeficiente de dispersão [L2T-1]

Dd

coeficiente de difusão [L2T-1]

DL

dispersividade longitudinal [L]

E

taxa de infiltração (+) ou evapotranspiração (-) [LT-1]

h

carga de pressão hidráulica [L]

h0

carga de pressão hidráulica prescrita [L]

hA

carga de pressão hidráulica crítica [L]

K

condutividade hidráulica [LT-1]

Kd

coeficiente de distribuição [L3M-1]

Ki

constante de equilíbrio para reações [-]

KS

condutividade hidráulica saturada [LT-1]

l

coeficiente empírico para expressão de van Genuchten [-]

L

profundidade do perfil de solo [L] ou espessura do corpo de prova[L]

m

coeficiente empírico para expressão de van Genuchten [-]

n

coeficiente empírico para expressão de van Genuchten [-]

Nm

número de equações para espécies primárias [-]

NS

número de equações para espécies secundárias [-]

p

coeficiente empírico [-]

P

número de Peclet [-]

q

velocidade de fluxo de água [LT-1]

q0

velocidade de fluxo de água prescrito [LT-1]

R

fator de retardamento [-]

S

termo geral para fonte [L3L-3T-1]

Se

saturação efetiva [L3L-3]

t

tempo [T]

T

número de volume de poros [-]

x

coordenada espacial [L]

xvii

Letras Gregas
α

coeficiente empírico para expressão de van Genuchten [L-1]

γ

coeficiente de atividade da espécie química [-]

β

coeficiente de partição da fase líquida em regiões móvel e imóvel [-]

µ

coeficiente de decaimento [T-1]

ν

coeficiente estequiométrico de reação [-]

θ

conteúdo volumétrico de água no solo [L3L-3]

θm

conteúdo gravimétrico de água no solo [MM-]

θr

conteúdo volumétrico residual de água no solo [L3L-3]

θS

conteúdo volumétrico saturado de água no solo [L3L-3]

ρb

massa específica aparente seca do solo [ML-3]

ρs

massa específica das partículas do solo [ML-3]

ρn

massa específica total do solo [ML-3]

τ

fator de tortuosidade [-]

ω

coeficiente de transferência de massa [-]

Subscrito

i

índice para espécies secundárias

j

índice para espécies primárias

xviii

CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO
1.1 - Motivação
O globo terrestre possui recursos naturais limitados, os quais vêm sendo
extensivamente utilizados desde o período da Revolução Industrial. A importante
exploração dos recursos minerais, gerando insumos para a movimentação da
economia dos países e para o bem estar da população, provoca também diversos
impactos ambientais.
No Brasil, o setor mineral faz uso intensivo de recursos naturais nãorenováveis. Porém, dentro da nova concepção de desenvolvimento sustentável, as
atividades antrópicas que são necessárias para a evolução da sociedade e as
atividades industriais devem ser realizadas de forma eficiente, tanto para a ecologia
quanto para a economia. Com a adoção de medidas preventivas e corretivas, incluindo
re-uso de resíduos das atividades industriais e ferramentas/instrumentos de proteção,
o impacto ao ambiente poderá ser minimizado.
Os possíveis problemas ao meio ambiente ocasionados pelas indústrias
mineradoras (extração/processamento) podem abranger desde a produção e
estocagem de grandes volumes de resíduos até a geração de efluentes com riscos de
lixiviação das pilhas de estocagem destes, comprometendo a integridade das águas
subterrâneas e superficiais e dos solos.
Na indústria brasileira, um importante segmento é o da produção de
fertilizantes N, P,K. Com o crescimento do país em termos de número de habitantes e
conseqüente aumento da demanda por alimentos, o setor agrícola faz uso cada vez
maior de fertilizantes de modo a garantir maior produtividade da colheita.
O Brasil ocupa a sexta posição na produção de fertilizantes com cerca de
6,185 milhões de toneladas, contribuindo com 4% do total mundial, e conta com
reservas de 319 milhões de toneladas. Embora as reservas brasileiras estejam
distribuídas por todo o território nacional, os maiores depósitos medidos encontram-se
principalmente em Minas Gerais (67%), Goiás (14%), Santa Catarina (9,6%) e São
Paulo (6%) (DNPM, 2008).
Na indústria química, os minérios de fósforo mais empregados são a apatita e
o fosforito (Rutherford et al., 1994). Em todos os produtos de fertilizantes fosfatados, a
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matéria-prima principal é o minério de apatita, encontrado em rochas fosfatadas
enriquecidas de P2O5 (Saueia & Mazzilli, 2006). A exploração, processamento e
síntese destes fertilizantes fosfatados se desenvolvem a partir da mineração,
beneficiamento e tratamento químico dos minerais fosfáticos.
O processo mais usado para a produção de fertilizante fosfatado no Brasil é o
ataque químico da rocha fosfatada com ácido sulfúrico concentrado e água. Assim, os
principais produtos são o ácido fosfórico, o superfosfato simples (SSP), o superfosfato
triplo (TSP) e o diamônio fosfato (DAP) (Saueia & Mazzilli, 2006). Este processo
resulta na produção de quantidades substanciais de sulfato de cálcio hidratado como
subproduto, conhecido como fosfogesso (Mazzilli et al. 2000). Entretanto, o fosfogesso
contém elevados níveis de impurezas, originadas principalmente das rochas
fosfatadas, tais como metais pesados e radionuclídeos, cuja migração constitui um
potencial de risco.
Os radionuclídeos naturais das séries do Urânio e Tório podem ocorrer
inicialmente como integrantes na composição de minerais e rochas, em equilíbrio
secular com os radioisótopos de decaimento, e são distribuídos nos compartimentos
ambientais. A atividade humana pode alterar a concentração e a distribuição destes
radionuclídeos nos diversos compartimentos do ecossistema (Santos, 2002). Durante
o processo de produção dos fertilizantes fosfatados, o equilíbrio secular dos
radioisótopos presentes naturalmente nas rochas fosfatadas, normalmente os da série
do urânio (238U) e do tório (232Th), é rompido e os radionuclídeos redistribuídos entre o
fertilizante e o fosfogesso, migrando de forma seletiva de acordo com a solubilidade e
características químicas de cada elemento. Assim, aproximadamente 86% do
70% do

232

Th tendem a se concentrar no fertilizante, enquanto que 80% do

238

226

Ue

Ra e

seus descendentes migram preferencialmente para o fosfogesso (Mazzilli et al., 2000).
Por estas características, desde o início da produção de fertilizantes, o
fosfogesso tem sido estocado em extensas pilhas próximas às indústrias, que
permanecem expostas às intempéries ambientais como precipitação, e podem permitir
o processo de lixiviação de elementos do fosfogesso, com possibilidade de
escoamento através do solo e alcance das águas subterrâneas. Portanto, se faz
importante a estocagem regular deste resíduo em pilhas, sua fiscalização, bem como
o monitoramento e previsão dos possíveis impactos ambientais.
Estão sendo realizados esforços no sentido de reduzir as áreas ocupadas
pela estocagem de fosfogesso e seu impacto causado ao meio ambiente através da
busca de alternativas para sua utilização. Este material apresenta características
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semelhantes ao gesso natural, sendo também conhecido como “gesso químico”;
assim, sua utilização em substituição ao gesso natural pode também diminuir a
exploração de outros recursos naturais. Como já ocorre em outros países e também
no Brasil, o fosfogesso tem então sido utilizado como corretivo do solo, em certas
quantidades, no lugar do gesso natural (EMBRAPA, 2005); em aterros sanitários; e
entre outras alternativas, aproveitado na produção de argamassa e cimento,
pavimentação de estradas e produção de componentes na construção civil.
Apesar destas medidas estarem sendo estudadas e/ou adotadas para reduzir
o passivo de fosfogesso, ainda assim alguns problemas têm sido enfrentados, entre
eles a distância entre as indústrias geradoras e os potenciais consumidores, que
implica custos de transporte; e a falta de definições científicas e tecnológicas mais
claras e consolidadas sobre os limites impostos à sua utilização pela presença dos
contaminantes, em especial em relação à emissão de radioatividade (Dias & Lajolo,
2010) e na avaliação dos riscos referentes à migração de radionuclídeos decorrente
do uso do fosfogesso aplicado ao solo.
No que concerne à discussão de utilização do fosfogesso, a grande questão
está no fato deste subproduto ter sido incluído na categoria de rejeito, de acordo com
a ABNT1, NBR 10.004; assim, uma das chaves da resolução do problema de utilização
é provar que o fosfogesso pode passar para a categoria de resíduo.
A IAEA2 estabelece como limite de isenção de controle regulatório para
materiais do tipo NORM (Naturally Occuring Radioactive Materials) o valor de 1 Bq/g que se refere à concentração por massa seca do resíduo; entretanto, a USEPA3
(1992) utiliza o valor limitante de concentração no fosfogesso de 0,3 Bq/g de

226

Ra ,

para fins de seu uso na agricultura. Desta forma, o material estocado nas imensas
pilhas da Flórida não pode ser utilizado, e conseqüentemente, existe a necessidade de
ser estabilizado, promovendo o envelopamento das pilhas. Os custos associados a
estes processos são bastante altos e as indústrias têm se mobilizado para fazer com
que a USEPA adote os mesmos níveis da IAEA, tornando possível o uso do material.
Além disso, os órgãos regulatórios estão cada vez mais exigentes com
relação aos passivos ambientais gerados pela produção industrial, acarretando em
fiscalizações e obrigações cada vez mais rigorosas em relação à aquisição das
licenças ambientais. No caso onde existe população próxima às pilhas de fosfogesso,

- Associação Brasileira de Normas Técnicas
- International Atomic Energy Agency
3
- U.S. Environmental Protection Agency
1

2

3

existe o risco adicional de emissão e dispersão de particulados, fazendo-se necessária
a implantação de um programa de monitoração ambiental.
Dentro deste contexto, o uso de códigos computacionais que modelem a
complexidade destes sistemas é de grande valia para avaliação de riscos a longo
prazo e constitui importante ferramenta para tratar diversos problemas referentes a
transporte de contaminantes, incluindo aqueles que tratam de meios porosos com
características físicas e químicas heterogêneas.
1.2 – Objetivo
Este estudo teve como objetivo avaliar e compreender o comportamento do
radionuclídeo rádio (226Ra) presente no fosfogesso em termos de sorção/dessorção
considerando o fluxo de água e a interação geoquímica com os cátions e ânions
presentes no material, através da simulação de duas pilhas de fosfogesso localizadas
em duas regiões distintas no Brasil (Unidades A - SP e B - MG).
Pretende-se assim, através de análises de sensibilidade para diferentes
condições iniciais e de contorno do fosfogesso da pilha da Unidade B, entender a
mobilidade do

226

Ra na pilha de fosfogesso temporal e espacialmente, de forma a

contribuir na previsão e prevenção de contaminação ambiental na disposição das
pilhas de fosfogesso.
1.3 – Organização do Trabalho
O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica a respeito do fosfogesso,
abordando sua produção e impactos gerados ao meio ambiente, seu modo de
disposição em pilhas, bem como os estudos existentes de lixiviação relacionados e o
comportamento do radionuclídeo 226Ra.
O capítulo 3 descreve a metodologia experimental e computacional utilizada
para realização deste trabalho. Na parte experimental é realizada a caracterização de
duas amostras de fosfogesso de diferentes pilhas, uma localizada em São Paulo e
outra em Minas Gerais, apresentando a metodologia da caracterização físico-química
e mineralógica, além do procedimento e preparo das amostras nos ensaios de coluna
para obtenção de parâmetros de transporte e físico-químico do fosfogesso. Na parte
computacional são apresentados os códigos CXTFIT2 e CFITIM, utilizados para a
plotagem das curvas de concentração relativa versus tempo ou volume de poros
apresentados, e o código HP1 (Jacques & Simunek, 2010) utilizado para modelagem
das pilhas, este último descrito e detalhado.
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O capítulo 4 trata dos resultados e discussão da parte experimental deste
estudo, uma vez que os parâmetros e dados de caracterização investigados são
utilizados como dados de entrada no código HP1, que possui acoplados os modelos
de escoamento de água em meio variavelmente saturado (HYDRUS-1D) e de
modelagem geoquímica (PHREEQC).
O capitulo 5 contempla a solução do problema proposto para as duas pilhas e
o detalhamento de todos os procedimentos adotados para a realização das
simulações propostas.
No capítulo 6 são apresentados os resultados e discussão da modelagem
computacional realizada no HP1 para o estudo do radionuclídeo no perfil das pilhas
tratadas. Primeiramente, são analisadas as propriedades hidráulicas do solo e o
escoamento de água, e em seguida o comportamento e transporte do rádio nas pilhas
de fosfogesso.
O capítulo 7 aborda as conclusões e sugestões para futuros trabalhos.
No final da dissertação são listadas as referências bibliográficas e
apresentados os anexos com fotos dos experimentos, gráficos e cálculos
complementares.
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CAPÍTULO 2
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 – Fosfogesso: produção e impactos ambientais
No Brasil, os fertilizantes fosfatados são produzidos por uma reação úmida de
rocha ígnea fosfatada com ácido sulfúrico concentrado resultando como produtos
finais: ácido fosfórico e sulfato de cálcio dihidratado (fosfogesso CaSO4.2H2O) como
subproduto (Saueia & Mazzilli, 2006), além do ácido fluorídrico como rejeito. O
processo químico da produção comercial do ácido fosfórico tem permanecido
relativamente o mesmo nos últimos 30 anos e resulta na produção de quantidades
substanciais de fosfogesso, de acordo com a reação (Mazzilli et. al., 2000):
Ca10(PO4)6F2 + 10H2SO4 + 20H2O → 10CaSO4.2H2O + 6H3PO4 + 2HF
(Apatita + Ácido Sulfúrico + Água → Fosfogesso + Ácido Fosfórico + Ácido Fluorídrico)
O ácido fosfórico é a matéria-prima para a produção de fertilizantes
fosfatados (Fig.2.1): superfosfato simples (SSP), superfosfato triplo (TSP), fosfato
monoamônico (MAP) e fosfato de diamônio (DAP).

Figura 2.1 – Fluxograma simplificado da produção de fertilizantes. Fonte: Fernandes
et. al., 2004.
Atualmente, o Brasil ocupa a sexta posição na produção mundial de
fosfóricos, contribuindo com 4% do total mundial e produzindo 6,727 milhões de
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toneladas ao ano, e conta com reservas de 337 milhões de toneladas (DNPM, 2009).
No país, as indústrias de fertilizante fosfatado produzem em média 5,4 milhões de
toneladas de fosfogesso ao ano, gerando um depósito de aproximadamente 69
milhões de toneladas (Mazzilli et. al., 2000). A produção mundial anual de fosfogesso
pode ser estimada em 150 milhões de toneladas. Desse total, cerca de 12 milhões de
toneladas são provenientes do Brasil (Mazzilli et al., 2000). A maior parte desta
produção gerada encontra-se nos estados de Minas Gerais e São Paulo, mais
especificamente nas regiões onde estão localizados os municípios de Uberaba e
Cubatão, respectivamente (Siqueira, 2009).
Durante o processo de produção a reação entre a rocha fosfática e o ácido
sulfúrico pode ser obtida através de três diferentes processos (Canut, 2006):
- processo di-hidratado;
- processo hemidratado;
- processo hemi di-hidratado.
O processo di-hidratado é largamente utilizado em todo o mundo e é
atualmente o processo mais empregado no Brasil e requer um custo de capital
relativamente baixo, mas, ao mesmo tempo, é o processo que produz o fosfogesso
com maior teor de impurezas (Chang & Mantell, 1990 apud Canut, 2006).
Desta forma, dependendo do processo utilizado para produção de fertilizante
e conseqüentemente geração de resíduo, o fosfogesso poderá conter basicamente
três diferentes formas mineralógicas de “gesso”, de acordo com a desidratação da
gipsita (CaSO4 . 2H2O): sendo a forma di-hidratada, a Gipsita (CaSO4 . 2H2O); a forma
hemi-hidratada, Bassanita (CaS04 . 0,5H2O); e a forma Anidrita (CaS04), com perda
por desidratação das moléculas de água.
O tipo de minério determina a natureza do fertilizante e do fosfogesso gerado,
bem como as características químicas e mineralógicas do fosfogesso. Como o urânio
e sua série de decaimento estão associados a este minério, a extração e o
processamento da rocha fosfatada, bem como o uso de seus subprodutos, podem ser
uma fonte de radionuclídeos no meio ambiente (Guimond, 1990 apud Saueia, 1998;
Santos, 2002).
A diferença entre as rochas de origem ígnea e sedimentares deve ser levada
em consideração, uma vez que os elementos em sua composição influenciarão
diretamente na qualidade do fosfogesso estocado. No Brasil, a maior parte dos
minérios fosfatados utilizados na produção de fertilizantes é de origem ígnea, que
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apresentam em sua composição menores teores de radioisótopos, entre outros
elementos, quando comparados às rochas de origem sedimentar dos EUA, Europa e
Marrocos (Lapido-Loureiro et al., 2008).
No Brasil, cerca de 95% da capacidade nominal de produção de
concentrados apatíticos resulta de minérios associados a complexos alcalinocarbonatíticos cuja composição mineralógica é muito variável, até dentro da própria
jazida (Lapido-Loureiro et al., 2008).
A apatita é a principal fonte de matéria prima usada na produção destes
fertilizantes devido ao componente fósforo, porém, esta rocha fosfatada apresenta em
sua composição radionuclídeos das séries naturais U (urânio) e Th (tório) (Saueia &
Mazzilli, 2006). Durante o ataque químico da rocha fosfática, o equilíbrio secular do U
e Th e seus produtos de decaimento é rompido, e os radionuclídeos são redistribuídos
para produtos intermédios, finais, subprodutos e resíduos, passando a se comportar
de acordo com sua solubilidade e propriedades químicas (Saueia et. al. 2009).
A desintegração de isótopos naturais de número atômico elevado, dando
origem a outro isótopo também radioativo e assim sucessivamente, até alcançar uma
forma isotópica estável, constitui uma série de decaimento radioativo ou série
radioativa natural. Na natureza são encontradas três séries de desintegração de
isótopos naturais, que se iniciam com o
(série do tório) e com o

235

238

U (série do urânio natural), com o

232

Th

U (série do actínio-urânio) (Pontedeiro, 2006). E estas três

séries naturais terminam em isótopos estáveis do chumbo, respectivamente,

206

Pb,

207

Pb e 208Pb.
No trabalho de Bolívar et al. (1996) (apud Siqueira, 2009), no qual foram

avaliados os fluxos e a distribuição de radionuclídeos naturais na produção de ácido
fosfórico do complexo de Huelva, na região Sudeste da Espanha, foi constatado que
no processamento da rocha fosfática, 80% dos isótopos de urânio contidos no minério
associaram-se com o ácido fosfórico, enquanto 80% do

226

Ra e

210

Po associaram-se

ao fosfogesso. Do ponto de vista de impacto radiológico ambiental, os radionuclídeos
mais importantes são 238U, 232Th, 226Ra, 228Ra, 210Pb e 210Po.
No Brasil, um estudo cujo objetivo foi determinar as concentrações dos
radionuclídeos das séries naturais no fosfogesso produzido demonstrou que
210

Pb e

226

Ra,

210

Po e os isótopos de tório fracionaram preferencialmente para o fosfogesso

(Mazzilli et al., 1999). Os autores verificaram que, em relação ao total presente na
rocha de origem, estavam presentes 100% do 210Pb, 90% do 226Ra, 80% do
230

Th, e 78% do

210

232

Th e do

Po; sendo as faixas de concentrações encontradas para o
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226

Ra,

210

Pb,

210

Po e

232

Th, respectivamente, (22-695) Bq/kg, (47-894) Bq/kg, (53-677) Bq/kg

e (7-175) Bq/kg.
Embora o fosfogesso seja basicamente sulfato de cálcio dihidratado, ele
contém elevados níveis de impurezas originadas principalmente das rochas fosfatadas
utilizadas como matéria-prima, tais como fosfatos, fluoretos e sulfatos, radionuclídeos
que ocorrem naturalmente, metais pesados, ETR (elementos terras raras) e outros
elementos traço (Tayibi et. al., 2009). Assim, todo material é estocado em pilhas pelo
fato destas impurezas constituírem um obstáculo à sua utilização. Os possíveis
impactos e riscos ambientais associados à disposição do fosfogesso em pilhas são: a
lixiviação e o escoamento superficial de elementos tóxicos que podem resultar na
contaminação dos meios hídricos, a exposição dos trabalhadores devido à irradiação
gama direta da pilha e à inalação do gás radônio,

222

Rn, bem como a exposição dos

indivíduos do público em decorrência da inalação de aerossóis atmosféricos
originados pelo processo de erosão eólica das pilhas (Fernandes et. al., 2004).
Silva (2001) observou baixos valores de lixiviação dessas espécies estudando
elementos tóxicos - estabelecidos pela ABNT, e radionuclídeos naturais - em
consonância com a USEPA, em pilhas de fosfogesso no Brasil. E para a taxa de
exalação de

222

Rn obteve valores bastante inferiores ao máximo estabelecido (740

mBq/m2s) pela USEPA para as pilhas desativadas dos Estados Unidos (Silva, 2001;
Oliveira, 2008).
Alguns estudos, como os de Saueia & Mazzilli (2006) e Saueia et. al. (2009),
foram realizados com o objetivo de avaliar os fluxos de radionuclídeos naturais e
desequilíbrio radioativo envolvidos no processo industrial brasileiro de produção de
ácido fosfórico para determinar o conteúdo de radioatividade em diversos fertilizantes
industriais produzidos por estas indústrias. Nestes trabalhos foram analisadas as
características radiológicas das rochas fosfatadas, fosfogesso e fertilizantes fosfatados
e constatou-se que as amostras de fertilizantes, que são produzidos diretamente de
ácido fosfórico, MAP e DAP, apresentaram baixas concentrações (medidas em Bq/kg)
de radionuclídeos

226

Ra,

228

Ra e

210

Pb em suas composições. Porém, para os

radionuclídeos U e Th foram observadas concentrações mais significativas em MAP e
DAP. Já os fertilizantes SSP e TSP, obtidos por reações de ácido fosfórico com rochas
fosfatadas em diferentes proporções, apresentaram concentrações mais altas para
todos os radionuclídeos estudados (234U, 238U, 230Th, 232Th, 228Th, 226Ra e 210Po).
No trabalho de Saueia & Mazzilli (2006) os resultados mostraram que os
níveis de radioatividade presente tanto nos fertilizantes quanto no fosfogesso são da
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mesma ordem de grandeza e que as doses devido à aplicação de fosfogesso por 10,
50 e 100 anos ficaram abaixo de 1 mSv/ano, concluindo que o impacto radiológico da
sua utilização é desprezível.
Dentro deste contexto, os autores dos trabalhos referidos acima concluíram
que os níveis de radioatividade apresentados pelos fertilizantes são da mesma ordem
de magnitude daqueles encontrados no fosfogesso, levantando a questão de sua
disposição final.
2.2 – Pilhas de fosfogesso: disposição e lixiviação
2.2.1 - Disposição
A USEPA (United States Enviromental Protection Agency) regulamentou, em
1990, que todo o fosfogesso produzido nos Estados Unidos fosse estocado em pilhas
ou minas (USEPA, 1992). Nos vários países produtores de fertilizante, a maior parte
do fosfogesso produzido é armazenada em pilhas ao ar livre.
No Brasil, atualmente existem três empresas principais produzindo ácido
fosfórico, conseqüentemente com geração de fosfogesso: a FOSFÉRTIL, com
unidades em Uberaba, MG e Cubatão, SP; a COPEBRAS LTDA, com unidades em
Cubatão, SP e Catalão, GO; e a BUNGE com unidades em Cajati, SP e Araxá, MG.
Existe ainda um depósito de fosfogesso em Imbituba, SC, pertencente à ENGESUL, já
com a fabricação de ácido fosfórico paralisada, gerenciando seu depósito até hoje e
comercializando o fosfogesso (Pinto, 2007). Para efeito deste estudo, foram
analisados e utilizados o fosfogesso de duas unidades de produção de fertilizantes,
quais sejam, a Unidade A (SP) e a Unidade B (MG).
O modo de disposição do fosfogesso dependerá das disponibilidades e dos
custos das áreas apropriadas, da localização da fábrica de ácido fosfórico e da
legislação ambiental local. A disposição em formato de pilhas em áreas próximas às
fábricas é a forma mais comum de depósito de fosfogesso, na qual existem vias de
disposição “a seco” e “a úmido”.
Na disposição “a seco”, como realizada na Unidade A, o fosfogesso é retirado
da unidade de ácido fosfórico após desumidificação, sendo transportado por correias
ou caminhões para área de disposição final, onde é acumulado em pilhas (Oliveira,
2005).
Na disposição “a úmido”, o gesso é depositado juntamente com a água ácida
residual da unidade de ácido fosfórico, na forma de uma suspensão, com teores de
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sólidos variando de 5% a 20%. A suspensão é, então, bombeada para lagoas de
sedimentação, onde o gesso, depois de decantado é acumulado em pilhas, por meio
de draglines. As lagoas de sedimentação são limitadas por diques construídos com o
próprio fosfogesso. A água ácida separada é drenada, através de canais que
circundam as pilhas, para lagoas de processo, que atuam como lagoas-pulmão com a
finalidade de coletar as águas das chuvas, para subseqüentemente evaporação por
calor solar. O trabalho de Pinto (2007) descreve a disposição de fosfogesso da
Unidade B ocorrendo pelo processo de via úmida consistindo de bombeamento da
pasta de fosfogesso contendo cerca de 25% de material sólido e 75% de água.
Estes diferentes processos fazem com que o fosfogesso da pilha da Unidade
B seja colmatado, com baixa porosidade, formando estruturas laminares e umidade
em torno de 25%, ao passo que na Unidade A tende a formar uma estrutura granular
(Pinto, 2007), com umidade de 18±0,2% (Silva, 2001). Além disso, devido ao modo de
disposição do fosfogesso, na pilha da Unidade B observa-se a presença de um lençol
de água bem superficial em alguns locais do talude.
A densidade aparente (ρb), segundo a definição de Grossman & Reinsch
(2002) é considerada como sendo “massa por unidade de volume de solo”. Assim,
como para a agricultura a massa de referência é a seca em estufa; logo, a densidade
aparente seca da engenharia é o mesmo que a densidade aparente (ρb) da agronomia.
Desta forma, no presente trabalho, o termo bulk density é caracterizado pela
densidade aparente seca do solo e também expresso pelo símbolo “ρb”.
A densidade aparente seca das pilhas de fosfogesso através do mundo foi
determinada no intervalo de 0,9 a 1,7 g/cm3 (May & Sweeney, 1984 apud Rutherford et
al. 1994), enquanto que Silva (2001) determinou a densidade natural (com umidade
natural da pilha) média de 1,5 ± 0,2 g/cm3 para o fosfogesso da Unidade A e Freitas
(2003) mediu a densidade natural da Unidade B em aproximadamente 1,6 g/cm3.
Entretanto, estas condições podem variar de acordo com a idade das pilhas.
Em um trabalho experimental, Braz et al. (2002), mediu uma condutividade
hidráulica (Ks) de 0,2396 cm/h (6,6555x10-7 m/s) em amostra de fosfogesso da mesma
pilha da Unidade B estudada por Silva (2001); porém, com compactação de
aproximadamente 1,14 g/cm3 para densidade aparente seca .
Em ambas as pilhas, verifica-se o processo de encrustamento superficial em
torno de 5 mm de espessura, sendo este mais presente na pilha da Unidade B; por
razões relacionadas às condições térmicas durante o processo de produção e
também, às condições atmosféricas das áreas onde as pilhas se encontram. A
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Unidade A situa-se próximo à Serra do Mar, com chuvas bem distribuídas ao longo do
ano e pluviosidade média anual em torno de 2500 mm ao ano, enquanto que na
unidade B, situada em Minas Gerais, as condições climáticas favorecem a existência
de uma estação seca bem definida, com duração de 6 meses, e pluviosidade média
em torno de 1500 mm ao ano.
2.2.2 - Lixiviação nas pilhas
De acordo com a UNSCEAR (2002), a atividade específica de 226Ra em solos
está na faixa de 17-60 Bq/kg; entretanto, estes valores dependem das características
dos sítios geológicos de cada solo, de acordo com a radioatividade natural pré226

existente. Normalmente se observa em solo brasileiro, para a concentração de

Ra,

valores médios de 69 ± 5 Bq/kg e < 20 Bq/kg para solos argilosos e arenosos,
respectivamente (Siqueira, 2009).
Na tentativa de se estudar os possíveis elementos e radionuclídeos que
seriam lixiviados nas pilhas de fosfogesso, alguns trabalhos internacionais (Rutherford
et al.1996; Burnett & Elzerman, 2001; Cañete et al., 2008 e Papanicolaou et al., 2009)
e nacionais (Silva, 2001; Santos, 2002; Santos et al., 2006b) utilizaram as técnicas de
lixiviação e extração seqüencial para verificação. As técnicas citadas diferem entre si,
sendo que a última consiste na separação das espécies ligadas às diferentes frações
do material através do uso de reagentes químicos para promover a lixiviação das
espécies.
Rutherford et al. (1996) estudaram a lixiviação de

226

Ra em pilhas de

fosfogesso por cerca de 30 dias, com uma rocha fosfatada vinda do Tongo. Os autores
verificaram que no dia 1 o

226

Ra apresentou taxa de lixiviação de 0,55 Bq/L e se

manteve com taxa de 0,22 Bq/L do dia 2 ao 30, a qual é equivalente a apenas
6,4x 10 -6 µg/L de
228

226

Ra; entretanto este nível já excede o limite padrão de

226

Ra e

Ra (juntos) para a água potável, da norma vigente nos EUA.
Cañete et al. (2008) verificaram, em estudos sobre a lixiviação com água

destilada do

226

Ra em pilhas de fosfogesso das Filipinas, que de uma faixa de

atividade de 91,5 a 935 Bq/kg para este radionuclídeo medido no fosfogesso, cerca de
4,51% (lixiviação) e 5,17% (lixiviação contínua ou em longo prazo) do

226

Ra foi

lixiviado. Assim, os autores concluíram que pode haver uma ligação relativamente
forte deste radionuclídeo à matriz do fosfogesso estudado.
Em outro estudo sobre o potencial de liberação de radionuclídeos das pilhas
de fosfogesso da Flórida, Burnett & Elzerman (2001) observaram que o lixiviado
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apresentou altas concentrações de urânio e
moderadas de

210

Pb dissolvidos, com concentrações

226

Ra, através da análise do lixiviado das pilhas, águas subterrâneas e

solo do entorno da pilha, além de modelagem geoquímica,. A modelagem deste
trabalho demonstrou um aumento significativo de complexos de radionuclídeos com
sulfatos e fosfatos.
No âmbito nacional, o estudo de Santos (2002) e Santos et al. (2006b)
mostrou que as concentrações de atividade de

226

Ra obtidas para o fosfogesso de

uma indústria localizada em Cubatão foi de 3,6x10 2 ± 1,2 Bq/kg e para o solo de
referência da região na faixa de 9,1x10 ± 0,7 Bq/kg; além dos elementos Fe e Ba,
em torno de 3,99x10 2 µg/g e 2,84x10 2 µg/g, respectivamente. As águas dos poços
de monitoração apresentaram concentrações de atividades médias dos radionuclídeos
de 1,5 ± 0,6 Bq/L para o

226

Ra, intervalo este acima dos valores determinados para a

área de referência do referido estudo (91 ± 0,7 Bq/kg) .
Silva (2001) realizou um estudo de caracterização do fosfogesso de duas
pilhas de fábricas brasileiras de ácido fosfórico, em termos de distribuição espacial dos
radionuclídeos e seus elementos tóxicos, através de técnicas de lixiviação e extração
seqüencial. De acordo com os resultados, o autor concluiu que apenas pequenas
quantidades de radionuclídeos e elementos tóxicos foram lixiviados do fosfogesso.
Como valores a serem destacados, podemos citar as concentrações de atividade de
226

Ra de 273 ± 82 Bq/kg; e concentrações para bário, fluoreto, cloreto e fosfato em

torno de 6,3 ± 3,2 mg/g, 8,7 ± 2,1 mg/g, 0,64 ± 0,23 mg/g e 14 ± 4 mg/g, respectivamente.
Por último, e voltando ao âmbito internacional, Papanicolaou et al. (2009)
realizaram o estudo do efeito de parâmetros chave (ex.; força iônica, temperatura e
pH) na solubilidade do fosfogesso de pilhas da ilha de Chipre, através de
experimentos de solubilidade em laboratório e cálculo da termodinâmica pelo
programa de especiação geoquímico (MINTEQ2A). Os autores utilizaram as médias
do que consideraram os principais constituintes de ânions (Cl-, SO-24, NO-3, PO-34 e F-)
e cátions (Na+, Ca+2, Mg+2, K+), determinados através de experimentos de solubilidade
(1g de fosfogesso para 100 mL de solução aquosa), para o estudo da solubilidade das
pilhas através do MINTEQ2A. A partir dos resultados, os autores concluíram que a
força iônica e temperatura aumentaram a solubilidade do fosfogesso, bem como a
presença de soluções salinas; e que o efeito do pH foi considerado insignificante
dentro da faixa de 4 a 8.
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Desta forma, podemos perceber que os demais elementos químicos fazem
parte e podem contribuir para o entendimento da dinâmica dos processos de lixiviação
nas pilhas de fosfogesso, e do comportamento e destino dos radionuclídeos.
2.3 - Comportamento do 226Ra no fosfogesso
O

226

Ra (t1/2 = 1600 anos) é o principal produto de decaimento do

radionuclídeo do isótopo de Urânio mais abundante,

238

U, pelo fato de possuir uma

meia-vida longa, ser mais facilmente lixiviável em certas situações e seu produto de
decaimento ser um gás nobre (222Rn). O 226Ra é um α-emissor que pode causar danos
biológicos se ingerido, portanto, sua presença é a principal preocupação na gestão
ambiental de resíduos com radionuclídeos naturais. O Radio é um metal alcalino
terroso, existente na natureza com o estado de oxidação +2, que pode apresentar
comportamento similar ao Ca, Sr e Ba (Rutherford et al., 1994).
No solo e em sedimentos, o destino e comportamento do

226

Ra afeta

diretamente a dose de exposição humana à radioatividade do produto do seu
decaimento, o radônio (Zhang et al., 2002). O rádio possui maior mobilidade nos solos
e maior acesso à cadeia alimentar quando comparado ao urânio e, embora a razão de
atividade 226Ra/238U nos solos, em geral, seja de 0,1, na superfície do solo pode ser de
1,8 e na vegetação até 65 (Greeman et al., 1999, apud Zhang et al., 2002).
O Bário e o Rádio possuem raio iônico efetivo de 1,35 e 1,52 Å,
respectivamente, e conseqüentemente apresentam uma reatividade química similar,
inclusive o Radio é conhecido por co-precipitar em solução sólida com a barita. Desta
forma, é razoável que o bário seja usado como análogo do rádio no estudo de sua
sorção em óxidos de ferro (Arthur et al., 1999).
Arthur et al. (1999) para melhor compreender a fração de contaminantes
irreversivelmente sorvida por minerais, que apresentam óxidos de ferro em sua
composição, realizaram um estudo sobre a sorção de contaminantes (Ba e Sr) durante
a transformação da ferridrita em goethita e/ou hematita. Como os contaminantes
podem ser sorvidos como precipitados de ferridrita em águas naturais, ou à medida
que o mineral intemperiza e se transforma em óxidos de ferro mais cristalinos
(goethita/hematita), os autores realizaram experimentos onde soluções de ferridrita em
suspensão passaram por processos de intemperização, sendo que em algumas
soluções foi adicionado Ba e em outras Sr para avaliação da sorção/dessorção destes.
As suspensões foram analisadas, através de centrifugação, filtração e extração, para
verificação da sorção do Ba ou Sr na goethita, bem como a porcentagem de
transformação de ferridrita em goethita estimada. Os resultados demonstraram que ao
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menos 75% do Ba e 15% do Sr adicionados às suspensões de ferridrita foram
irreversivelmente absorvidos durante o processo de transformação da ferridrita em
goethita e/ou hematita.
Assim, sob o ponto de vista ambiental, uma questão importante se refere à
localização dos radionuclídeos na estrutura cristalina do fosfogesso como material
hospedeiro.

A

questão

é

se

os

radionuclídeos

encontram-se

distribuídos

uniformemente na estrutura cristalina do fosfogesso ou se estão contidos em fases
químicas distintas. Este questionamento é um problema comum em geoquímica e a
sua solução não é tão imediata, exigindo estudos que envolvem a determinação das
formas químicas dos vários componentes na matriz. A informação necessária em
termos de impacto ambiental não é a quantificação do elemento propriamente dito,
mas sim o conhecimento das formas como ele se encontra ligado ou "aprisionado" na
estrutura da amostra (Santos, 2002).
Alguns estudos (Rutherford et al. 1996; Santos, 2002; Santos et al., 2006) de
extração seqüencial foram realizados com o intuito de fornecer informações
detalhadas sobre a diferenciação do

226

Ra nas várias frações geradas e contribuindo

para o entendimento da disponibilidade química e físico-química do elemento.
Rutherford et al. (1996) estudaram a distribuição do

226

Ra nas frações fina,

média e grossa do fosfogesso e concluíram que a maior parte do rádio foi observada
na porção mais fina, em uma relação de até seis vezes maior quando comparado com
o volume da amostra sem separação granulométrica. Os autores verificaram que a
concentração nas menores frações do fosfogesso foi mais acentuada para o rádio do
que para os elementos Ba e Sr também estudados, afirmando que, embora a
distribuição do

226

Ra no fosfogesso possa ser melhor estimado pela distribuição de Ba

do que pela do Sr, o comportamento do Ra é único e distinto mesmo do bário.
O estudo de Santos (2002) e Santos et al. (2006) de extração seqüencial de
contaminantes no fosfogesso, na investigação da fração solúvel em água, onde a
quantidade utilizada foi suficiente para solubilizar todo o CaSO4.nH2O, demonstrado
pela perda de 84% da massa seca do fosfogesso, observou que apenas 15% de 226Ra
foi solubilizado, indicando que o radionuclídeo não está totalmente associado ao
CaSO4.nH2O na forma de Ca(Ra)SO4. Além disso, o maior percentual (40 ± 15%) de
226

Ra, em relação à concentração inicial presente na amostra, se encontrava na fração

ligada aos óxidos, dentre outros, os de Fe (insolúvel em água), para as pilhas de
fosfogesso localizadas na Unidade A deste trabalho (Tab. 2.1).
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Tabela 2.1 – Percentuais de extração médios de 226Ra (modificado de Santos, 2002).
Fração Seqüencial

226

Percentuais médios de extração do

Solúvel em água

16±4

Trocável

11±4

Ligada aos carbonatos

13±4

Ligada aos óxidos

40±15

Ligada aos orgânicos

11±3

Residual

8±4

Ra

Em uma análise mais aprofundada, Santos (2002) demonstra que os
226

percentuais correspondentes à fração óxidos indicam que o

Ra encontra-se

+3

associado aos elementos (M ) La, Nb, Tb, Eu, Sc, Fe (28%), Co e Sb presentes na
matriz, ressaltando que os polifosfatos, na forma geral (M+2)M+3(PO4)3, estão aliados a
este processo, pois são considerados seqüestradores de cátions bivalentes (M+2),
como Ca+2, Ba+2, Ra+2 ou Pb+2. O mesmo foi verificado por Burnett & Hull (1996) apud
Santos (2006), que o

226

Ra no fosfogesso apresenta boa correlação com os metais

traço Ba, Sr, La, Ce e Pb e com os macroconstituintes Al, P e Fe. Além disso,
observou que o

226

fosfática,

composição muito próxima da crandalita,

com

Ra insolúvel no fosfogesso está associado a uma fase mineral
de fórmula geral

CaAl3(PO4)2(OH)5 5H20.
No

estudo

de

Santos

et

al.

(2006),

o

226

Ra

foi

encontrado

predominantemente na fase residual, a qual corresponde a pequenas frações de rocha
fosfatada que não reagem e a componentes insolúveis como sulfatos, fosfatos e
silicatos. Assim, com relação à mobilidade deste radionuclídeo, Santos (2002) concluiu
que no processo de cristalização do fosfogesso, os elementos químicos presentes são
redistribuídos nas fases sólidas, em diferentes formas químicas, unidos por forças de
atração ou ligações químicas, estando associados aos sulfatos, carbonatos, fluoretos
ou óxidos, complexados pela matéria orgânica ou podem permanecer numa fase
residual que não reage.
Desta forma, diante do atual aumento, cada vez mais crescente, da demanda
por fertilizantes, a compreensão dos processos de estocagem e da complexidade das
interações entre os possíveis elementos que compõem a matriz do fosfogesso a partir
da origem geológica da rocha fosfática, fazem parte do desafio para prevenir possíveis
contaminações do solo e águas subterrâneas, além de contribuir para soluções, como
a de re-utilização deste resíduo.

16

2.4 – Fosfogesso: desafios x soluções
O crescimento da produção de biocombustíveis e do agronegócio no país irá
requerer maiores quantidades de matérias-primas vegetais para sua fabricação e,
conseqüentemente, o incremento das áreas plantadas e da produtividade agrícola.
Diante desta perspectiva, emerge a questão da demanda por insumos indispensáveis
como os fertilizantes fosfatados (Dias & Lajolo, 2010).
Assim, o problema da estocagem em longo prazo e a manutenção do material
(Fig.2.2) representam preocupações para a economia e para o meio ambiente, por
apresentar um risco potencial ao ambiente circunvizinho, principalmente, para o ar,
solo e fontes de água localizadas nas proximidades destas instalações (Siqueira,
2009).

Figura 2.2 – Armazenamento de Fosfogesso. Fonte: Google.
Contudo, devido à geração dessas imensas quantidades de fosfogesso, a
indústria do fosfato tem encorajado o seu uso para minimizar os problemas com sua
disposição. Dentro deste quadro, o fosfogesso pode ser utilizado em diferentes
finalidades, como já descrito anteriormente.
No Brasil, as aplicações do fosfogesso incluem o seu uso como corretivo de
solos, como aditivo na preparação de cargas minerais e como aditivo ao clínquer na
produção de cimento Portland. Embora viável, o uso do fosfogesso depende,
novamente, da localização das indústrias de fertilizantes e das cimenteiras, sem contar
que esse consumo constitui apenas 10% do total do fosfogesso produzido no Brasil.
Outra alternativa para o aumento do uso do fosfogesso situa-se no segmento das
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cargas minerais funcionais, particularmente para a indústria de papel, em substituição
ao caulim para carga e à celulose. Entretanto, esse uso também implica no
aproveitamento de somente 10% do total disponível no mercado (Saueia, 1998).
Estudos da EMBRAPA (2005) relatam o desenvolvimento da pesquisa sobre
a viabilidade da aplicação do fosfogesso em diversas culturas no Brasil, principalmente
na região do Cerrado, onde sua utilização é importante para garantir o aumento de
produtividade das plantações. Os solos do cerrado apresentam deficiência em cálcio e
valor de saturação de alumínio tóxico acima do teor considerado prejudicial ao
crescimento radicular das plantas. Os resultados têm sido favoráveis, principalmente
como conseqüência das características deste subproduto como fornecedor de cálcio e
enxofre, e de sua capacidade de melhorar o ambiente radicular pela transformação do
alumínio tóxico (Al3+) em uma forma não tóxica (AlSO4+). Porém, ainda são
necessários estudos que demonstrem a viabilidade desta utilização através da
comprovação de que a concentração de atividade de radionuclídeos encontra-se em
conformidade com os limites determinados pelos órgãos de controle.
Do ponto de vista da proteção radiológica, os dados levantados nos trabalhos
de Siqueira (2009) e Oliveira (2008) demonstram a viabilidade do uso do fosfogesso
na agricultura do Cerrado. Entretanto, estudos adicionais vêem sendo realizados no
sentido de se compreender os mecanismos de transferência de metais pesados,
radionuclídeos naturais (Batalha, 2011; Batalha et al. 2010) e de alguns nutrientes no
sistema solo/planta de outras culturas cultivadas na região do Cerrado. Tais
informações irão contribuir tanto para o uso seguro e sustentável de um resíduo tipo
NORM na agricultura do Cerrado, como para a geração de oportunidades para micro e
pequenas empresas da cadeia produtiva envolvidas na sua comercialização,
distribuição e aplicação e para a minimização dos impactos ambientais decorrentes de
sua disposição em pilhas, no próprio local em que ele é gerado.
Outras utilizações para o fosfogesso são contempladas em estudos (Azabou
et. al., 2005; Wolicka & Borkowski, 2009; Wolicka, 2008) que sugerem o uso de
fosfogesso como fonte de sulfato para o crescimento de bactérias redutoras de sulfato.
Bactérias redutoras de sulfato são de grande importância ecológica na biodegradação
de matéria orgânica em todos os ambientes anaeróbicos ricos em sulfatos. O potencial
de bactérias redutoras de sulfato para a biodegradação de resíduos sólidos industriais
ricos em enxofre foi avaliado, demonstrando que o fosfogesso é uma boa fonte de
sulfato para estas bactérias quando o meio de cultura é suplementado com uma fonte
externa de carbono (Azabou et. al., 2005).
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As vantagens da biodegradação de matéria orgânica em condições que
favoreçam a redução dos sulfatos incluem: biodegradação simultânea de dois resíduos
(fosfato e despejos orgânicos) e encurtamento diferenciado do processo de
biodegradação (Wolicka & Borkowski, 2009).
2.5 – Considerações relevantes
Entender o comportamento dos contaminantes no fosfogesso e sua dinâmica
nas pilhas de estocagem é hoje um desafio em matéria ambiental, tanto quanto
encontrar uma solução para o fosfogesso. Ele já constitui significativo passivo
ambiental que, mantidas as atuais circunstâncias, deve continuar a crescer na razão
direta da expansão da produção, em virtude da rota tecnológica adotada.
A pesquisa visando o desenvolvimento de possíveis tecnologias e processos
que viabilizem o uso de um determinado resíduo é importante tanto sob o ponto de
vista econômico quanto social, na medida em que o resíduo é geralmente (Canut,
2006):
• abundante;
• de baixo custo de aquisição e por conseqüência induz a um baixo valor
agregado;
• possuidor de propriedades que atestem bom desempenho para uma
determinada aplicação;
• solução contra a deterioração ambiental gerada pela estocagem realizada
em grandes áreas.
Para vencer

esse desafio, três tarefas devem

ser

prioritariamente

enfrentadas: a consolidação e avaliação de trabalhos científicos, normas e
documentos legais existentes a respeito do fosfogesso, como ponto de partida para
regulamentar sua disposição, manipulação e uso; a promoção de um intenso trabalho
de pesquisa e inovação tecnológica, visando a avaliação de sua utilização como
insumo agrícola e industrial; e o estudo de alternativas para reduzir a incidência dos
custos logísticos na viabilidade econômica de suas possíveis aplicações (Dias &
Lajolo, 2010).
Por se tratar de tema controverso, em especial no que concerne à
radioatividade intrínseca, deve ser tratado de modo amplo e transparente, envolvendo
todos os atores interessados – empresas, instituições de ciência e tecnologia,
organismos de governo, entidades não governamentais, sociedade civil – e incorporar
como pressupostos os princípios de prevenção e precaução (Dias & Lajolo, 2010).
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2.6 – Modelagem numérica como ferramenta de investigação
A maior parte dos problemas de poluição de subsuperfície na escala de
campo envolve processos simultâneos tais como fluxo de água, transporte de solutos
multicomponentes, transporte de calor e processos e reações biogeoquímicas. Desta
forma, para investigar a mobilidade de uma variedade de contaminantes orgânicos e
inorgânicos sujeitos às diferentes condições hidrológicas e geoquímicas, modelos
baseados em processos que integram estes vários aspectos podem ser ferramentas
valiosas (Jacques et. al., 2008a).
Evidências experimentais já demonstraram que alterações na infiltração
(devido à precipitação e irrigação) e períodos de evaporação, ou mudanças na
temperatura, podem influenciar fortemente as condições geoquímicas próximas à
superfície do solo (Jacques et. al., 2008b), uma vez que as alterações no conteúdo de
água do solo afetam o pH da solução em meios porosos, gerando assim novas
condições de troca catiônica. Desta forma, os códigos de transporte reativo para zonas
não-saturadas são ferramentas promissoras para desvendar a complexa interação
entre física do solo e processos biogeoquímicos para uma série de problemas,
incluindo o impacto de processos naturais e das atividades antropogênicas na
evolução do solo (Jacques et al., 2008a).
Para estimar o impacto a longo prazo da disposição e do uso do fosfogesso,
estas ferramentas de modelagem são absolutamente necessárias. Contudo, seu
transporte e de seus contaminantes em um meio poroso podem ser extremamente
complicados, também pelo fato do escoamento em meio variavelmente saturado afetar
muitas das variáveis (pH, concentração) que influenciam no equilíbrio geoquímico.
Um modelo de adsorção de equilíbrio linear baseado em um componente, no
qual a distribuição de soluto entre as fases líquida e sólida é descrita utilizando-se o
coeficiente de distribuição Kd, leva a padrões de concentração completamente
diferentes dos previstos utilizando-se um modelo de troca catiônica que considera a
competição dos íons ou o modelo de complexação de superfície (Jacques et al.,
2008b). Isto se deve à inabilidade do modelo em Kd considerar as variações espaciais
e temporais na química da água do solo e no próprio conteúdo de água deste. Este é
um dos motivos pelos quais se tem intensificado a pesquisa no aprimoramento de
modelos que integrem todos os processos relevantes na especiação e transporte de
espécies químicas no solo.
Desta forma, modelos relativamente simples baseados na equação de
advecção-dispersão clássica, com valores de Kd constante, não são apropriados para
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o estudo a longo prazo do comportamento do fosfogesso e seus contaminantes em
meios porosos e de subsuperfície. Pode-se dizer o mesmo em relação aos códigos
que levam em conta cadeias de decaimento radioativo, mas ignoram as
complexidades geoquímicas que podem ser encontradas no caso do fosfogesso.
Na série de trabalhos de Jacques et al. (2002; 2005; 2008b; 2008c), que
abordaram o fluxo de urânio advindo de fertilizantes de fosfato inorgânico aplicados na
agricultura, utilizando o código HP1, apresentaram como resultado que a migração do
urânio em direção às águas subterrâneas ocorre consideravelmente de forma mais
rápida em condições de fluxo transiente quando comparada ao fluxo estacionário.
O estudo mais recente (Jacques et al., 2008b) apresenta os efeitos
importantes das condições de contorno (fluxo estacionário; transiente) em migrações
de longo prazo dos principais constituintes (Ca e P) e um elemento traço (U) de um
fertilizante de fosfato inorgânico em um perfil de solo. Os resultados demonstraram
como o conteúdo de água e fluxos afetam o pH do solo e, portanto, a retenção,
biodisponibilidade e os fluxos de vários componentes do soluto. De forma que
afetando o pH do solo, conseqüentemente, altera-se o potencial de adsorção e, assim,
a mobilidade dos elementos pode mudar com o tempo. Nas conclusões os autores
relatam que a variação temporal do teor de água e dos fluxos, quando o fluxo
transiente foi considerado, causaram variação do pH, ocasionando variações
significativas nos valores de Kd para o Ca e U (de até 3 ordens de magnitude). E
afirmam, ainda, que a aplicação de alguns elementos (ex.: por fertilização) leva a
variações temporais no coeficiente de distribuição Kd e a uma relação não-exclusiva
entre Kd e pH. As simulações numéricas do trabalho demonstram, então, que os
coeficientes de distribuição para Ca, P e U dependem fortemente do pH, da
composição da fase aquosa, das propriedades mineralógicas dos horizontes do meio
poroso, e da quantidade e tipo de competição entre os elementos.
Portanto, uma vez que a natureza e as características do fosfogesso
resultante são fortemente influenciadas pela composição e qualidade do minério
fosfatado (Tayibi et. al. 2009), a análise das propriedades químicas e físicas do
fosfogesso produzido pelas indústrias brasileiras, bem como das propriedades
hidrológicas, é justificada e necessária para o entendimento do destino do fosfogesso
estocado em pilhas, sujeitas às intempéries atmosféricas, e seus contaminantes – em
especial o 226Ra.
Como destacado por Jacques et al. (2006), códigos acoplados podem ser
desenvolvidos de várias formas e muitos dos códigos existentes, com geoquímica
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geral, estão limitados ao transporte de solutos e a reações biogeoquímicas, enquanto
que o escoamento de água deve ser calculado em separado do transporte reativo (os
exemplos citados são o Crunch (Steefel, 2000); Phreeqc (Parkhurst & Appelo, 1999); e
PHT3D (Prommer et al., 2003). Outros modelos têm acoplados transporte e reações
bioquímicas com escoamento saturado (TBC, Schäefer et al., 1998; PHAST, Parkhurst
et

al.,

2004),

ou

escoamento

variavelmente

saturado

(HYDRUS-2D-CW2D,

Langergraber & Simunek, 2005). Os códigos mais avançados integram modelos
(bio)geoquímicos gerais com modelos para escoamento transiente e transporte em
meio não-saturado multidimensionais (3DHYDROGEOCHEM, Yeh & Cheng, 1999;
CORE2D, Samper et al., 2000; MIN3P, Mayer et al., 2002; e RETRASO, Saaltink et
al., 2004).
Entretanto, até o fechamento deste trabalho, para compreensão da
problemática das pilhas de fosfogesso e seus contaminantes, poucos estudos se
utilizaram da aplicação de códigos de especiação geoquímica, mesmo assim, dentre
estes poucos trabalhos, Burnett & Elzerman (2001) e Papanicolaou et al. (2009)
aplicaram apenas o modelo de especiação geoquímica MINTEQA2 objetivando um
melhor entendimento. O presente estudo utiliza, para a modelagem do comportamento
das pilhas de fosfogesso, o modelo de fluxo de água e transporte de soluto (HYDRUS1D), além de, e em conjunto, com o modelo de especiação geoquímica (PHREEQC),
através do módulo acoplado HP1 (Jacques & Simunek, 2010), de forma a contribuir
para uma visão mais abrangente acerca do problema e suas possíveis prevenções.
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CAPÍTULO 3
METODOLOGIA
A metodologia deste trabalho divide-se em duas partes: experimental e
computacional. Pela falta de acesso às pilhas de fosfogesso para extração de
amostras indeformadas, as amostras recebidas e analisadas neste trabalho se
encontravam para a Unidade A, na condição de umidade a ser encaminhada às pilhas,
e para a Unidade B, seca em estufa a 60ºC. Desta forma, buscando compreender as
características físicas, químicas e comportamentais deste material a fim de fornecer
parâmetros e entender as condições de equilíbrio químico foram realizados alguns
testes

experimentais,

e finalmente complementados

através

da

modelagem

computacional, conforme explicitado na Tabela 3.1.
Tabela 3.1 - Organização e divisão das etapas da metodologia: experimental e computacional.
METODOLOGIA
ATIVIDADE

TIPO

Determinação de parâmetros físico-químicos

FINALIDADE
Determinação da granulometria, densidade
real dos grãos e condutividade hidráulica

Caracterização química e mineralógica

EXPERIMENTAL

das amostras de fosfogesso recebidas.

Ensaio de coluna

Determinação do pH, análise da
composição mineralógica e do percentual
de óxidos das amostras de fosfogesso
recebidas.
Determinação de parâmetros de transporte
e compreensão do comportamento físicoquímico do fosfogesso.

efluente utilizando os códigos CXTFIT e CFTIM

Modelagem computacional através do código

Obtenção da curva de concentração

COMPUTACIONAL

Modelagem computacional dos dados de

HP1 (HYDRUS-1D/PHREEQC)

relativa C/Co versus número de volume de
poros ou tempo em horas (Breakthrough
curve) para compreensão das condições
de equilíbrio químico.
Simulação do transporte de

226

Ra nas

pilhas de fosfogesso das Unidades A e B.
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3.1 – Parte experimental
Os testes experimentais neste trabalho foram realizados visando o
fornecimento de parâmetros físicos e químicos de forma a serem utilizados no
programa HP1 para modelagem do problema das pilhas das Unidades A e B. Assim,
nesta parte é descrita a metodologia das caracterizações física, química e
mineralógica, bem como o procedimento do Ensaio de Coluna para determinação dos
parâmetros de transporte e compreensão do comportamento físico-químico do
fosfogesso.
Para tanto, amostras do fosfogesso das Unidades A (SP) e B (MG) foram
fornecidas por uma indústria de fertilizantes; entretanto, a amostra da Unidade A foi
fornecida na condição em que se encontrava na pilha, com umidade em torno de 25%,
enquanto a amostra da Unidade B foi fornecida após ter sido seca em estufa a 60ºC.
3.1.1 - Experimentos para determinação de parâmetros físico-químicos
Determinação da Granulometria e Densidade Real dos Grãos

•

As análises e o preparo das amostras foram realizados no Laboratório de
Geotecnia da COPPE/UFRJ, setor de Caracterização de Solos (anexo I). A análise
granulométrica e de densidade real dos grãos (ρs) foram determinadas de acordo com
os procedimentos prescritos pela ABNT conforme as normas: NBR 7181 (1984) e NBR
6508 (1982).
•

Condutividade Hidráulica Saturada
As etapas desse ensaio foram realizadas pela Embrapa Solos, de acordo com

o Manual de Métodos de Análise de Solos (Embrapa, 2007).
Este ensaio foi baseado na observação da velocidade da vazão com que a
água se movimenta através do solo, baseado na aplicação da Lei de Darcy. As
amostras saturadas foram submetidas a uma carga hidráulica constante. A
condutividade hidráulica foi determinada pela quantidade de água que percola a
amostra para um dado intervalo de tempo (8 horas). A quantidade de água foi medida
por uma proveta graduada, determinando-se a vazão. Pela expressão da equação de
Darcy, a condutividade hidráulica (cm/h) é calculada pela expressão:
Ks = (Q x L)/(A x H x t)
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(3.1)

onde “Ks” é a condutividade hidráulica em cm/h; “Q” é o volume do percolado em
cm3/h; “L” é a altura do corpo de prova do solo em cm; “H” é a carga hidráulica
aplicada no ensaio em cm; “A” é a área do cilindro em cm2; e “t” o tempo em horas.
3.1.2 - Experimentos para caracterização química e mineralógica
•

pH
A análise de pH foi realizada pela Embrapa Solos, segundo o Manual de

Métodos de Análise de Solo (EMBRAPA, 1997).
•

Análise da Composição Mineralógica
A análise qualitativa da composição mineralógica das amostras foi realizada

pelo laboratório do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), e a identificação do
percentual das fases cristalinas foi realizada pelo Serviço de Tecnologia Mineral –
CDTN / CNEN.
No CETEM, os difratogramas de raios-X das amostras, obtidos pelo método
do pó (anexo II), foram coletados em um equipamento Bruker-D4 Endeavor, nas
seguintes condições de operação: radiação Co Kα (40 kV/40 mA); velocidade do
goniômetro de 0,02° 2θ por passo, com tempo de contagem de 0,5 segundos por
passo e coletados de 4 a 80º 2θ, com detector sensível à posição LynxEye. As
interpretações qualitativas de espectro foram efetuadas por comparação com padrões
contidos no banco de dados PDF02 (ICDD, 2006), em software Bruker DiffracPlus.
No CDTN / CNEN foi realizada a difratometria de raios-X pelo método do pó
(anexo III) utilizando-se um equipamento de fabricação Rigaku, modelo D\MAX
ÚLTIMA automático, com goniômetro θ-θ e tubo de raios-X de cobre. As condições de
operação do equipamento foram: fator de escala (4x103), constante de tempo (0,5 s),
velocidade do registrador (40mm/min), velocidade do goniômetro (802θ/min),
intensidade de corrente (30 mA) e tensão (40 KV). A identificação das fases cristalinas
(minerais) foi obtida por comparação do difratograma de raios-X da amostra com o
banco de dados ICDD – International Center for Diffraction Data/ Joint Committee on
Powder Diffraction Standards – JCPDS (Sets 01 – 58; MDI; Jade 9; 2008).
•

Análise do Percentual de Óxidos
A análise do percentual de óxidos de ferro total e demais óxidos presentes

nas amostras de fosfogesso (anexo IV) foi realizada pelo Instituto de Engenharia
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Nuclear (IEN) - uma das unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN),
através do equipamento Espectrômetro de Fluorescência de Raios X com Energia
Dispersiva, modelo: EDX série 800HS, da marca Shimadzu, com detector Si(Li) e tubo
de Raio X: Rh com 50KV e 1000µA. Os colimadores utilizados foram os de 1mm, 3mm
e 10mm e condição de operação foi automática para análise semi-quantitativa do Ti
ao U e do Na ao Sc.
3.1.3 – Ensaios de coluna
Os ensaios de coluna foram realizados com o intuito de fornecer parâmetros
de transporte para suporte à modelagem por meio da compreensão do comportamento
físico-químico do fosfogesso, no entendimento das condições de transporte (em
equilíbrio ou não), através da plotagem das curvas Breakthrough ou curva de
concentração relativa C/Co versus número de volume de poros (T), ou o tempo, a partir
da análise dos dados do efluente da coluna e utilização do programa CXTFIT2.
Os ensaios foram realizados com percolação de uma solução de brometo de
potássio, com concentração conhecida (Co) através das amostras de fosfogesso das
Unidades A e B. A concentração (C) da espécie química é medida com o tempo,
sendo o chamado “íon traçador” (Br-) presumivelmente não reativo, cujo Kd é zero.
- Moldagem dos corpos de prova
A moldagem dos corpos de prova foi realizada de acordo com as condições
(seco ou úmido) dos materiais recebidos das indústrias.
Os corpos de prova com o material proveniente da Unidade A foram
moldados com o fosfogesso apresentando a umidade inicial de 25%. O material foi
acondicionado em coluna, cujo cilindro acrílico apresenta diâmetro interno de 5,1 cm
com altura de 7,7 cm e volume de 157,2 cm3. No topo e na base do cilindro foram
utilizadas membranas de poliéster, além de uma placa de alumínio com orifícios, para
promover uma distribuição uniforme da solução traçadora. O fosfogesso foi
compactado estaticamente com o auxílio de um peso de ferro atingindo massa
específica total de 1,567 g/cm3, com um total de massa de 215,50 g de fosfogesso
úmido, portanto, apresentando densidade aparente seca de 1,096 g/cm3.
Para a moldagem dos corpos de prova do material da Unidade B foi utilizado
o mesmo cilindro e o material conforme recebido, ou seja, fosfogesso seco a 60ºC.
Neste caso, não sendo possível reconstituir a umidade e estrutura natural da pilha devido à
característica própria do material (semelhante ao gesso), optou-se compactá-lo por
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vibração, na condição de umidade inicial medida 0,674%, uma vez que o modo estático não
foi efetivo pelo fato do material ser bastante fino e leve. Após o preenchimento da coluna,
esta foi pesada constatando-se 147,61g de massa seca de fosfogesso. Desta forma, o
corpo de prova apresentou densidade aparente seca de 0,946 g/cm3.
Os corpos de prova foram vedados e saturados através da percolação de
água destilada em fluxo ascendente lento pelo período de 24 horas, e posteriormente,
acondicionados no equipamento para início dos testes de coluna, porém com o fluxo
da solução de brometo de potássio em sentido descendente. No final de cada teste, o
material do corpo de prova foi dividido em três partes para averiguar se o conteúdo de
água saturado se encontrava uniforme.
No anexo V pode-se observar as fotos das colunas vazias e após o
preenchimento e moldagem com os materiais das Unidades A e B.
- Procedimento de ensaio
Os ensaios de coluna foram realizados no Laboratório de Transmissão e
Tecnologia do Calor – LTTC/UFRJ/COPPE. Para o estudo do fluxo de água e
parâmetros de transporte foi usado o equipamento “Column Leaching” da Soil
Measurement Systems, o qual pode ser utilizado tanto para estudos de transporte de
fluxo não-saturado quanto para saturado, sendo constituído de uma bomba de seringa,
um coletor de fração, uma câmara a vácuo e coluna (anexo V), conforme o esquema
abaixo (Fig. 3.1):
Bomba de
Seringa

C

Vácuo

Coletor de
Fração

Solução

Figura 3.1 – Desenho esquemático do sistema “Column Leaching”, indicando as
posições do coletor de fração, da câmara a vácuo, da coluna (C) e da bomba de
seringa.
Neste estudo, o ensaio foi realizado em condição saturada, mantendo a
câmara na condição atmosférica. Desta forma, a bomba de seringa foi ajustada para
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aplicar pulsos de solução de KBr, na concentração de 2,5 g/L, no topo da coluna, onde
a taxa de fluxo inicial (q) utilizada foi a mesma da condutividade hidráulica saturada
(Ks) medida através de permeâmetro pela Embrapa Solos. Assim, a vazão foi
calculada através do fluxo (q) em relação à área da coluna (A) e, desta forma,
estimando-se a vazão máxima ao dia, pode-se calcular o intervalo do pulso de 0,40
mL de solução (ajustado na seringa) a cada 650 segundos, sendo mantido o mesmo
pulso para ambos os testes, em razão da diferença entre as condutividades hidráulicas
ser muito pequena e a vazão calculada já ser bastante baixa.
O coletor de fração foi regulado para trocar os tubos a cada 4 horas para o
teste do material da Unidade A e a cada 3 horas para o da Unidade B, de acordo com
o volume de lixiviado; e para as coletas foram utilizados tubos graduados de 15 mL.
Os ensaios foram programados para coletar o equivalente a pouco mais de 3
(três) volumes de poros (T), a partir de uma simulação utilizando o programa
HYDRUS-1D, onde o tempo foi previsto em horas.
Após análise da concentração de brometo presente em cada amostra
coletada do efluente do ensaio, estas foram plotadas no programa CXTFIT 2.1 (Toride
et al. 1995) e CFITIM, inclusos no software STANMOD (Simunek et al. 1999). Assim,
pode-se obter a curva de concentração relativa C/Co versus número de volume de
poros ou tempo em horas (Breakthrough curve) e demais parâmetros físicos como
dispersão hidrodinâmica (D); fator de retardamento (R); número de Peclet (P), que
caracteriza a dispersão; a variável adimensional

β (θm/θ) para partição da fase líquida

em regiões móvel e imóvel para os modelos de transporte em não-equilíbrio, além do
coeficiente de transferência de massa adimensional ω, caso exista.
As análises da concentração de brometo em cada amostra foram realizadas
através do equipamento de Cromatografia Líquida por troca iônica pelo Instituto de
Engenharia Nuclear (IEN). Entretanto, devemos enfatizar que, para a leitura das
amostras neste aparelho é necessário a realização de diluição das amostras para que estas
se enquadrem na faixa de leitura do equipamento; assim, quanto mais concentrada for a
amostra, maior a diluição e conseqüentemente maior o erro de leitura.
3.2 – Modelagem computacional
Com os resultados da caracterização física e química do fosfogesso das
Unidades A e B, e do Ensaio de Coluna, os dados obtidos foram modelados utilizando
os códigos computacionais descritos neste item: primeiramente através dos códigos
CXTFIT e CFITIM, ambos inclusos no software STANMOD, para análise dos
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parâmetros de transporte dimensionais (ex.: D) e adimensionais (β e P); e, finalmente,
através do código HP1, foi realizada a modelagem do problema de ambas as pilhas de
fosfogesso.
3.2.1 – Modelagem para determinação de parâmetros de transporte
Previsões de transporte de soluto no campo são, geralmente, realizadas com
base nas equações de transporte do tipo advectivo-dispersivo. A forma unidimensional
desta equação contém dois parâmetros, os quais devem ser determinados
antecipadamente. Estes parâmetros nos dão o coeficiente de dispersão hidrodinâmica
(D) e coeficiente de distribuição (Kd), este último representando a adsorção ou troca
entre as fases líquida e sólida. Ambos podem ser obtidos através do ajuste de uma
solução analítica da equação de transporte advectivo-dispersivo unidimensional para
dados do efluente da coluna observados. O programa computacional CXTFIT2 foi
usado para esta finalidade (Toride et al.1995).
O código CXTFIT2 de Toride et al. (1995) pode ser usado para estimar
parâmetros de transporte de solutos usando otimização pelo método não-linear dos
mínimos-quadrados. Esta versão é uma atualização do código popularmente usado
CXTFIT, inicialmente publicado em 1984 por Parker & van Genuchten. O CXTFIT lida
com problema inverso, para resultados experimentais, cabendo uma variedade de
soluções analíticas para transporte unidimensional advectivo-dispersivo. Porém, o
programa pode ser usado para resolver tanto problemas inversos quanto diretos para
determinar concentrações em função do tempo e/ou posição.
No CXTFIT2 e CFTIM as variáveis são expressas pelos termos t (tempo), R
(fator de retardamento), ν (velocidade de água nos poros), D (dispersividade
hidráulica); porém, para a análise dos dados do efluente é mais conveniente introduzir
as variáveis adimensionais:








,








onde T é o número de volume de poros; P é o número de Peclet da coluna, L é o
comprimento da coluna, ν é o fluxo de água dividido pelo conteúdo volumétrico de
água (q/θv) e C é a concentração adimensional.
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A equação de transporte em condições de equilíbrio, ou seja, quando é
assumido equilíbrio entre as concentrações adsorvidas e em solução, é dada na sua
forma adimensional:


2

1

  2




3.1.2

Entretanto, esta equação foi modificada por van Genuchten & Wierenga
(1976) de forma a incluir os efeitos da adsorção química. A condição de não-equilíbrio
químico sugere que a concentração de contaminante adsorvida encontra-se dividida
em duas regiões do solo, uma região estática e uma região dinâmica. Desta forma,
estas regiões fracionam os sítios de sorção em: região do solo dinâmica, que se
encontra associada ao conteúdo de água móvel (θm); e região do solo estática, que
está associada ao conteúdo de água imóvel (θim).
Assim, condições matemáticas similares podem ser usadas para resolver
tanto problemas em equilíbrio quanto de não-equilíbrio; se a mesma condição inicial é
usada para a fase de equilíbrio e de não-equilíbrio, pode-se então escrever a condição
inicial geral para o modelo adimensional de transporte em não-equilíbrio (β,

ω), e no

código CFTIM estas variáveis adimensionais correspondem a:

β= θm/θ,
ω= αL/q,
onde

β

é o coeficiente de partição para água móvel e imóvel; θ é o conteúdo

volumétrico de água; θm é o conteúdo volumétrico de água móvel; ω é o coeficiente de
transferência de massa, e

α é o coeficiente de transferência de massa dimensional (T-1).

Neste trabalho, a condição de equilíbrio será analisada pela variável adimensional β.
Desta forma, o modelo de transporte de não-equilíbrio é representado pelo sistema
adimensional:
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3.1.3

3.1.4

onde cm e cim são as concentrações adimensionais nas regiões dinâmica e estática,
respectivamente.
Assim, o programa CFITIM, também incluso no pacote STANMOD, pode ser
usado para analisar os dados do efluente da coluna observados para equilíbrio
unidimensional ou transporte em não-equilíbrio físico e químico, e envolve soluções
analíticas para colunas de meio semi-infinito. As soluções de não-equilíbrio
consideram o modelo de fluxo de duas-regiões com dupla-porosidade para nãoequilíbrio físico; e modelos de um sítio ou dois sítios de sorção para não-equilíbrio
químico (van Genuchten, 1981; van Genuchten & Parker, 1984; Toride et al.1995 ).
No funcionamento destes códigos, os parâmetros conhecidos são fixados de
forma que os parâmetros não conhecidos podem ser calculados pelos programas, a
partir das condições de contorno para a entrada de soluto e comprimento da coluna
determinados.
3.2.2 – Modelagem através do módulo HP1 (HYDRUS-1D + PHREEQC)
Caracterização do problema
Há cerca de 30 anos, o modo de disposição do fosfogesso em pilhas a céu
aberto acarretou a ocupação de uma vasta área e a discussão do potencial de
lixiviação dos elementos indesejáveis para o solo e do escoamento destes até os
lençóis freáticos.
As duas situações tratadas neste estudo buscam prever o transporte do
radionuclídeo
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Ra em duas pilhas de fosfogesso (A e B) situadas em posições

geográficas diferentes, e portanto, sujeitas a diferentes condições de precipitação e
evaporação, ao longo do período de 10 e 9 anos, respectivamente para as Unidades A e B.
As condições de contorno para o perfil como um todo variaram
quantitativamente,

através

das

condições

meteorológicas

de

precipitação

e

evaporação diárias, e também qualitativamente pela entrada da composição química
das chuvas características de cada região tratada no estudo.
Desta forma, foram modelados dois cenários representando os perfis da pilha
da Unidade A e da Unidade B com a mesma conformação geométrica, sendo os perfis
uniformes com única camada horizontal e finita de fosfogesso.
As condições consideradas para o fosfogesso das Unidades A e B foram nãosaturadas ao longo do perfil, e suas bases permitindo livre drenagem dos fluxos de
água e solutos.
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Para a dinâmica dos problemas tratados, os seguintes critérios foram
levantados e adotados para a modelagem, de forma que:
•

a pilha de fosfogesso é um meio poroso rígido, uniforme física e quimicamente;

•

não há existência de vegetação, onde raízes vegetais poderiam alterar a água
e solutos da matriz das pilhas de fosfogesso;

•

é considerada a possibilidade de formação de uma camada de água
superficial, promovida pelo modo de estocagem do fosfogesso nas pilhas e
intensificado pela condição de precipitações com intensidade que ultrapasse a
capacidade de infiltração no fosfogesso;

•

não existe drenagem horizontal em qualquer ponto do perfil;

•

não é considerada a variação da densidade aparente seca do fosfogesso na pilha;

•

as variações de temperatura no local e as reações químicas que ocorrem não
justificam adotarem-se modelos de transporte de calor.

Descrição do código HP1 (HYDRUS-1D + PHREEQC)
O transporte do radionuclídeo
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Ra foi analisado através de suas

concentrações como soluto na água do material fosfogesso, sendo o problema das
pilhas das Unidades A e B aqui estudado e caracterizado como um meio poroso
variavelmente saturado.
A versão 2.2 do código HP1 de Jacques & Simunek (2010), usado para
modelagem dos problemas do presente trabalho é aqui descrita; sendo este pacote um
software para simulação de fluxo de água em meio variavelmente saturado, transporte de
calor, transporte de soluto, englobando ainda a biogeoquímica em meio poroso.
O código HP1 é o resultado do acoplamento do modelo para escoamento de
água e transporte de solutos HYDRUS-1D (Simunek et al., 1998) com o modelo de
especiação geoquímica PHREEQC (Parkhurst & Appelo, 1999). Desta forma, pode ser
utilizado para simular o transporte de múltiplos elementos interagindo entre si e com a
fase sólida do solo para diferentes situações de escoamento (Jacques et al. 2003).
Os modelos HYDRUS-1D e PHREEQC são acoplados utilizando uma
abordagem de divisão de operador não-iterativo (non-iterative operator splitting
approach – SNIA), que primeiro resolve a parte física do problema (escoamento de
água e transporte de soluto) e então a parte geoquímica. (Jacques et al. 2003).
Assim, o problema descrito no item 3.2.2, e detalhado no capítulo 5, tem a
parte física para o escoamento de água unidimensional em um meio poroso
variavelmente saturado, resolvido pelo pacote HYDRUS-1D (Simunek et al., 1998).
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O escoamento unidimensional de água num meio poroso não-saturado no
pacote HYDRUS-1D é descrito através da Equação (3.1.5) de Richards (Jacques et
al., 2005b):
∂θ ( h ) ∂
=
∂t
∂x


 ∂h  
 K ( h )  ∂x + 1   - S ( h )




(3.1.5)

onde h é a carga de pressão hidráulica [L], θ é o conteúdo volumétrico de água do
solo [L3L-3], t é o tempo, x é a coordenada espacial [L] (positivo para cima), K é o
coeficiente de condutividade hidráulica [LT-1] e S [L3L-3T-1] é o termo geral para fonte
(ou sumidouro) de água. Tanto o conteúdo de água como a condutividade hidráulica
são funções altamente não-lineares da carga hidráulica (h). Dentre as opções
disponibilizadas pelo código HYDRUS-1D para se descrever as propriedades
hidráulicas (θ e K), uma possível forma é através das expressões analíticas de van
Genuchten (1980), adotadas para este estudo:
1

 [1+ |α h| n ] m
θ - θ r 
Se (h) =
=
θs - θr 
1



h<0

(3.1.6)
h≥0

K (h) = K s Sel [1- (1- Se1/ m ) m]

2

(3.1.7)

onde θr [L3L-3] é o conteúdo de água volumétrico residual e θs [L3L-3] é o conteúdo de
água volumétrico saturado; α [L-1], n>1 [ - ], e m=1-1/n [ - ] são parâmetros de forma
empíricos para a curva de retenção; l [ - ] é fator de tortuosidade, Ks [LT-1] é o
coeficiente de condutividade hidráulica saturado e Se(h) [L3L-3] é a saturação efetiva.
O transporte unidimensional de solutos é função do escoamento da água na
matriz porosa, aqui retratada pelo fosfogesso, do gradiente de concentração e das
características químicas do soluto em interação com os componentes sólidos da
matriz. A Equação (3.1.8) de advecção-dispersão (ADE) se refere ao transporte de
soluto através da matriz porosa e é expressa na forma:

∂ (θ RC ) ∂ 
∂C  ∂ ( qC )
=
θD
−
− µC

∂t
∂x 
∂x 
∂x
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(3.1.8)

onde C é a concentração na solução da matriz [ML-3], D é o coeficiente de dispersão
[L2T-1], q é o fluxo de água vertical [LT-1] por área molhada,

µ

é o coeficiente de

decaimento [T-1] e R o fator de retardamento [-], dado por:

R = 1+

ρb K d
θ

(3.1.9)

onde o coeficiente de adsorção linear Kd [L3M-1] representa a razão de equilíbrio linear
entre as concentrações na solução (C) e adsorvida nas partículas do solo, e

ρb

é a

massa específica aparente seca do solo ou do fosfogesso [ML-3].
O coeficiente de dispersão (D) da Equação (3.1.8) é dado por (Bear, 1972
apud Jacques & Simunek, 2005b):

D = Ddτ + DL

q

(3.2)

θ

onde DL é a dispersividade longitudinal [L], Dd é o coeficiente de difusão do soluto em
2 -1

água [L T ], e

τ

é o fator de tortuosidade para meio poroso [-], considerado igual a

(Millington & Quirk, 1961 apud Jacques & Simunek, 2005b):

τ = θ 7/ 3θs−2

(3.2.1)

Contudo a Equação (3.1.8) ADE, que trata de um único soluto, é
provavelmente simples demais para o transporte dos contaminantes do fosfogesso
como radionuclídeos e demais elementos químicos devido à complexidade das
reações geoquímicas. Este problema requer uma modelagem que considere o
transporte multicomponente; entretanto, as reações geoquímicas não são modeladas
pelo HYDRUS-1D. Assim, o código HP1, com o acoplamento do modelo de
especiação geoquímica PHREEQC, considera a especiação aquosa, o equilíbrio entre
gás, água e mineral, as reações sólido-solução e de oxi-redução, complexação de
superfície, troca iônica e reações cinéticas (Jacques et al. 2003).
No modelo de especiação geoquímica, nas reações geoquímicas em geral, as
espécies presentes num sistema são relacionadas entre si por um grupo de equações
de reação. É possível descreverem-se as várias equações de reação em função de
um grupo limitado de componentes independentes. Este grupo permite que se defina a
estequiometria do sistema, sendo as espécies, então, divididas em dois grupos: (i) os
componentes ou espécies principais, Nm (master species), e (ii) espécies secundárias,
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Ns. Este enfoque diminui o número de equações a serem resolvidas no transporte
multicomponente (Morel & Hering, 1993 apud Jacques et al., 2005b).
Portanto, o transporte reativo multicomponente pode ser visto como um
sistema de Nm equações para as espécies principais. Pode-se descrever um conjunto
de equações de reação de equilíbrio aquoso em função de um grupo limitado de
espécies ou componentes básicos (Morel & Hering, 1993 apud Jacques et al., 2005b):
Nm

∑ν

ji

(3.2.2)

Amj = Ai

j =1

onde Nm é o número de espécies aquosas principais, i = 1, ..., Ns, sendo Ns o número
de espécies aquosas secundárias;

Amj e Ai

são as equações químicas para as

espécies principais e secundárias, respectivamente; e

ν ji

são os coeficientes

estequiométricos na reação. O número de espécies aquosas primárias, Nm, é igual ao
total de espécies menos o número das reações de equilíbrio (se as reações forem
escritas estequiometricamente independentes); e o número de espécies secundárias,

Ns, é o número de espécies menos o número de espécies primárias.
A expressão correspondente à Equação (3.2.2) é a equação de ação de
massa (Eq. 3.2.3), como formulada para complexação em condições de equilíbrio:
Nm

K i = γ i Ci ∏ ( γ j C j )

−ν ji

(3.2.3)

j =1

onde Ki é a constante de equilíbrio para a reação (3.2.2),
atividade do complexo aquoso, e

γj

γi

é o coeficiente de

é o coeficiente de atividade da j-ésima espécie

primária em solução. Existem várias equações para o cálculo do coeficiente de
atividade, conforme explicitado em Appelo & Postma (2005), e neste trabalho foi
adotada a da teoria de Debye-Hückel.
Desta forma, para cada componente aquoso primário, o transporte de soluto é
definido como (Jacques et al., 2005b):

∂(θC j ) ∂  w ∂C j  ∂ ( qC j )
= θD
− SCr, j + R0, j
−
∂t
∂x 
∂x 
∂x

(3.2.4)

onde j =1, ..., Nm é o número de espécies aquosas até o número total Nm; q é a
velocidade de fluxo [LT-1] definida na Equação 3.1.8; S é o termo fonte/sumidouro na
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equação (3.1.5) ; D é o coeficiente de dispersão na fase líquida [L2T-1], o mesmo
definido na Equação (3.2) e Cj é a concentração líquida total das espécies principais j
[ML-3] definida por:
Ns

C j = c j + ∑ν ji ci

(3.2.5)

i= 1

onde ci é a concentração das espécies secundárias i [ML-3].
Complementarmente, Cr,j na Equação (3.2.4) de transporte de soluto é a
concentração total do termo fonte (definido similarmente como Cj) e Ro,j [ML-3T-1]
também da Equação (3.2.4) é o termo de reação, representando a fonte/sumidouro
para os componentes da fase aquosa, que leva em consideração a remoção das
espécies primárias da fase líquida devido às reações homogêneas cinéticas aquosas,
e reações heterogêneas cinéticas ou de equilíbrio; ou seja, as que envolvem
elementos químicos em fases além da líquida, tais como adsorção, troca catiônica,
complexação de superfície, dissolução/precipitação mineral, e dissolução/exsolução
gasosa.
No presente trabalho foi considerada a adsorção do
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Ra à matriz dos

minerais presentes no fosfogesso através de um modelo de complexação de
superfície, com capacidade de superfície definida através da relação com o percentual
de óxidos de ferro presentes em cada amostra de fosfogesso (Jacques & Simunek,
2010; Jacques et al. 2008b; Bruton & Viani, 1996; Waite et al., 1994)
Portanto, no pacote HYDRUS-1D original, as equações para transporte de
solutos consideram transporte advectivo/dispersivo na fase líquida e o modelo possui
recursos que permitem o cálculo de reações de não-equilíbrio não-lineares entre as
fases sólida e líquida do solo, bem como reações de degradação de primeira ordem,
ou cadeias de decaimento. Pode ainda ser utilizado para analisar-se o movimento de
água e solutos em meios porosos não-saturados ou totalmente saturados. Porém, não
considera a parte das reações geoquímicas.
Assim, o HP1 (HYDRUS-1D + PHREEQC) combina características únicas dos
dois modelos originais em uma ferramenta abrangente que contém módulos para
simular: escoamento de água transiente unidimensional em meio variavelmente
saturado; transporte de múltiplos componentes com previsões para transporte com
não-equilíbrio

físico

(tipo

dupla-porosidade);

reações

geoquímicas

de

equilíbrio/cinéticas mistas (especiação aquosa, troca iônica, equilíbrio mineral); e
transporte de calor. Sendo, desta forma, um código único capaz de lidar com um
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grande número de problemas de escoamento e de transporte multicomponente em
meios porosos, incluindo problemas que possuam heterogeneidades em propriedades
físicas e/ou químicas (Jacques et al., 2006).
Desta forma, o interesse do uso deste modelo como ferramenta de
investigação no presente trabalho reside no fato deste modelo apresentar todas as
vantagens relatadas anteriormente, embora seja ainda novo e, portanto, pouco
aplicado.
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS E DISCUSSÕES PARA OS PARÂMETROS EXPERIMENTAIS
Os resultados da caracterização física e química das amostras de fosfogesso
das Unidades A e B, bem como os resultados dos parâmetros de transporte obtidos
através dos ensaios de coluna, são discutidos neste capítulo. Os valores encontrados
serão posteriormente utilizados como dados de entrada na modelagem do problema
através do código HP1, sendo que a descrição de formatação dos dados neste
programa é apresentada no capítulo 5.
4.1 - Resultados da Caracterização Física
4.1.2 - Granulometria e Densidade Real dos Grãos
Para melhor entendimento do comportamento físico-químico das diferentes
amostras de fosfogesso (Unidades A e B), foram determinadas as curvas
granulométricas dos materiais respeitando a temperatura máxima de secagem de
60ºC. Segundo Silva (2001), acima desta temperatura a integridade das partículas é
comprometida uma vez que ocorre a perda de moléculas de água de constituição dos
minerais do fosfogesso, chamada água de hidratação ou água dos cristais.
A análise granulométrica do material realizada no laboratório de Geotecnia da
COPPE/UFRJ, através do ensaio de granulometria conjunta (peneiramento +
sedimentação) apresentou os seguintes resultados (Tab.4.1):
Tabela 4.1 – Porcentagem granulométrica das amostras de fosfogesso das Unidades
A e B, para as frações argila, silte e areia.
Granulometria (%)
Amostras

Argila

Silte

Areia
fina

Média

grossa

Unidade A

3

58

35

4

0

Unidade B

4

80

12

2

2

A análise granulométrica inclui o fosfogesso na classe dos materiais siltosos,
com mais de 50% para Unidade A e 80% para Unidade B passando pela peneira de no
200. A granulometria do fosfogesso da Unidade A apresentou uma porcentagem de
areia fina maior em comparação ao da Unidade B, possivelmente devido ao modo de
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processamento das rochas durante o processo de produção do fertilizante e geração
do fosfogesso.
Desta forma, a condição de secagem do material para as demais análises e
realização dos ensaios foi respeitada e mantida para preparação do material com
secagem em estufa a 60ºC; eventualmente, as amostras foram colocadas em estufa
de 110ºC após os ensaios para medição de umidade.
A densidade real dos grãos (massa específica em g/cm3) obtida neste
trabalho foi de 2,37 para o fosfogesso da Unidade A e entre 2,46 – 2,53 para o
fosfogesso da Unidade B. No fosfogesso produzido nos EUA e Canadá, a densidade
de partículas encontrada oscilou no intervalo de 2,27 – 2,40 (Rutherford et al., 1994).
Os valores obtidos neste trabalho estão próximos dos obtidos por Silva
(2001) para as pilhas da Unidade A de 2,27 e dentro da faixa dos valores verificados
por Rutherford et al. (1994), uma vez que o fosfogesso estocado nessa unidade é
constituído de rochas de diversas origens, incluindo outros países. Já o valor obtido
para o fosfogesso da Unidade B neste trabalho, se encontra de acordo com o medido
por Oliveira (2005), valor de 2,53, enquanto que Freitas (2003) encontrou um valor
mais baixo (2,38).
A variação encontrada para o fosfogesso proveniente da Unidade B se deve à
sua composição mineral que varia de acordo com o processamento. Freitas (2003)
trabalhou com fosfogesso natural coletado da pilha, que pode conter em sua
composição, além da forma di-hidratada gipsita (CaSO4.2H2O) e anidrita, a forma
hemi-hidratada composta por bassanita (CaSO4.0,5H2O); esta forma foi observada no
trabalho de Siqueira (2009) utilizando fosfogesso da Unidade B. A relação da
temperatura de secagem com a variação da densidade dos grãos foi demonstrada no
trabalho de Canut (2006), que verificou um aumento na densidade real do grão do
fosfogesso beneficiado (tratado a 180ºC), cujo valor se aproximou do gesso (2,52).
Assim, a variação da densidade real dos grãos pode ser atribuída às
diferentes impurezas contidas no fosfogesso, origem da rocha fosfática utilizada na
produção de ácido fosfórico, bem como do processamento utilizado e temperatura de
secagem dos grãos, conforme observado por Canut (2006).
4.1.3 - Condutividade Hidráulica
A condutividade hidráulica saturada para o fosfogesso das Unidades A e B foi
medida pela Embrapa Solos (Tab.4.2) com o intuito de fornecer parâmetros para o
ajuste da vazão e pulso da bomba de seringa nos ensaios de coluna.

39

Tabela 4.2 – Volume do percolado a cada hora e condutividade hidráulica saturada
(Ks) do fosfogesso das Unidades A e B.
Volume percolado (mL)

Ks

1h

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

(cm/h)

Unidade A

1

3

2

2

2

2

2

2

0,072

Unidade B

1

3

2

2

2

3

3

3

0,108

Assim, os valores de condutividade hidráulica saturada encontrados e
utilizados como taxa de fluxo inicial (q) para o cálculo da vazão nos testes de coluna
de fosfogesso das Unidades A e B foram, respectivamente, 0,072 cm/h (2 x10-7 m/s) e
0,108 cm/h (3 x10-7 m/s).
4.2 - Resultados das análises de composição química e mineralógica
Estes resultados são utilizados como dados de entrada para a “Composição
da Solução” dentro do modelo geoquímico acoplado (Phreeqc).
4.2.1 - pH
A análise do pH em água resultou em pH de 3,0 para Unidade A e pH de 2,4
para a Unidade B.
Os valores de pH obtidos em água demonstram que o fosfogesso pode ser
considerado um material ácido, como já corroborado por Silva (2001) que encontrou
pH médio de 3,4± 0,4 para estudos nas pilhas de fosfogesso semelhantes às da
Unidade A deste trabalho, e por Freitas (2003) que encontrou pH igual a 2,3 para pilha
semelhante à da Unidade B. Estes baixos valores se devem ao processo de produção,
onde contribuem os ácidos fosfórico residual, sulfúrico e fluorídrico contidos nos poros
(Saueia, 1998). Conforme observado por Silva (2001), o pH varia nas pilhas de acordo
com a idade destas, tendendo a se tornar mais básico pela dissolução do sulfato de
cálcio e lixiviação de elementos químicos que contribuem para a redução do pH.
4.2.2 - Composição Mineralógica
As análises por Difratometria de Raios-X da composição mineralógica
realizadas pelo CETEM evidenciaram que as amostras de fosfogesso provenientes
dos dois locais em estudo utilizadas não diferem muito em termos qualitativos. Ambas
as amostras apresentaram gipsita, hornblenda, chamosita, ferrierita e goethita. Dentre
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estes minerais destacam-se a goethita como um mineral de óxido de ferro, com
fórmula química FeO(OH), e a ferrierita, com fórmula (Na,K)2Mg(Si,Al)18O36(OH)·9H2O,
sendo um mineral do grupo das zeólitas.
O quartzo foi encontrado apenas no material da Unidade A; e somente o
fosfogesso da Unidade B apresentou augita, corundum (aluminossilicato), roscherita e
anidrita. Provavelmente, o processo de produção neste local permite a cristalização do
gesso nas formas anidrita e bassanita, além da forma di-hidratada gipsita.
A identificação dos minerais, realizada pelo CDTN/CNEN, apresentou os
resultados das fases classificadas em relação ao percentual total das amostras como
predominante, menor e minoritária, de acordo com a Tabela 4.3 para o fosfogesso das
Unidades A e B.
Tabela 4.3 – Identificação da fase cristalina do fosfogesso das Unidades A e B.
Amostra

Unidade A
Amostra

Unidade B

Fase Cristalina Identificada
Predominante
(>90%)

Menor
(<5%)

Minoritária
(<3%)

gipsita

quartzo

bassanita

Fase Cristalina Identificada
Predominante
(>60%)

Minoritária
(<20%)

gipsita

anidrita
bassanita

Nesta análise (Tab.4.3) podemos observar a predominância da fase gipsita
em ambas as amostras, entretanto, observa-se uma proporção maior da fase
bassanita/anidrita da Unidade B em relação à Unidade A. No trabalho de Siqueira
(2009), a análise mineralógica realizada também identificou as fases anidrita e
bassanita em uma relação de cerca de 3 vezes mais anidrita que bassanita para o
material da Unidade B. Desta forma, as análises permitem concluir que o processo de
produção da Unidade B promove a cristalização do gesso nas formas anidrita e
bassanita em maior proporção. Portanto, no presente trabalho foram adotados os
percentuais para as fases minerais gipsita e bassanita que constituem o fosfogesso da
Unidade A de 90% e 3%, respectivamente; enquanto que para a Unidade B foram
adotados os percentuais das fases minerais gipsita, anidrita e bassanita de 60%, 15%
e 5%, respectivamente.
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•

Análise do Percentual de Óxidos
Os resultados para as análises de óxidos totais por Espectrometria de

Fluorescência de Raios X encontram-se na Tabela 4.4 para as amostras de
fosfogesso das Unidades A e B:
Tabela 4.4 – Porcentagem dos óxidos totais do fosfogesso das Unidades A e B.
PORCENTAGEM DE ÓXIDOS TOTAIS
ÓXIDOS

UNIDADE A

UNIDADE B

CaO
SO3
P2O5
SiO2
TiO2
Fe2O3
SrO
BaO
La2O3
CeO2
ZrO2
Nb2O5
Y2O3
CuO

44,427
43,699
3,123
1,720
1,654
1,454
1,324
1,212
0,726
0,429
0,133
0,082
0,018
-

46,527
46,167
3,416
0,702
0,926
0,651
0,904
0,280
0,164
0,127
0,066
0,031
0,020
0,019

Os resultados mostram que o fosfogesso da Unidade A possui 2,2 vezes mais
óxidos de ferro total que o fosfogesso da Unidade B. As análises de Difratometria de
Raios-X, apenas detectaram a presença da fase mineral goethita. Durante os
processos de intemperização ocorre a liberação de cátions e ânions, originalmente
presentes na rocha matriz, que se recombinam formando outros minerais mais
estáveis. Particularmente, Al e Fe, associados ao O, formam os óxidos, hidróxidos ou
oxidróxidos que são estáveis em “solos” intemperizados (Sposito, 1989). De maneira
genérica, estes minerais são chamados de óxidos de Fe e Al. Assim, as formas
cristalinas mais freqüentes e abundantes dos óxidos de Fe em solo são: oxihidróxidos, como a goethita (α-FeOOH), e hematita (α-Fe2O3) (Brady,1989), sendo a
goethita o óxido de Fe mais estável termodinamicamente (Sposito, 1989).
A modelagem geoquímica do presente trabalho, dentro do código HP1,
contempla o modelo de complexação de superfície através da densidade de sítios de
sorção nos minerais de óxidos de ferro. Desta forma, como a análise mineralógica por
difratometria de raios-X identificou, dentre estes possíveis óxidos de ferro, apenas a
fase mineral goethita, o modelo de complexação de superfície adotado para o cálculo
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da capacidade de superfície (em mol/1000 cm3) foi em relação ao mineral secundário
goethita. Este cálculo é explicado adiante no Capítulo 5.
Entretanto, Santos (2006), no estudo de extração seqüencial de uma pilha de
fosfogesso semelhante à da Unidade A, analisou especificamente a porcentagem de
226

Ra ligada à fração de óxidos, revelando que os maiores percentuais de

226

Ra

estavam associados a 51% do La, 16% do Nb, 24% do Tb, 25% do Eu, 10% do Sc,
11% do Co, 18% do Sb e 28% do Fe. Desta forma, neste estudo, para o cálculo da
capacidade de superfície, as densidades de sítios reativos (fortes e fracos) foram
consideradas como em torno de 10 vezes mais, também explicados em detalhes no
Capítulo 5, de forma a contemplar o potencial de sorção do fosfogesso para o 226Ra.
4.3 – Resultados dos Ensaios de Coluna
Os resultados dos ensaios de coluna e modelagem dos parâmetros físicos,
através do programa CXTFIT2, são aqui analisados e discutidos para melhor
compreensão do comportamento físico-químico do fosfogesso.
4.3.1 - Ensaios de coluna
Após os ensaios de coluna, os resultados dos parâmetros medidos para o
fosfogesso das Unidades A e B foram utilizados para a plotagem dos dados no código
CXTFIT2 de acordo com a concentração de brometo medida em cada coleta do
lixiviado. Ao todo foram realizadas 40 coletas para cada teste das Unidades;
entretanto, a medida da concentração de brometo através de cromatografia líquida por
troca iônica foi realizada para cerca de 20 pontos para cada teste. Os ensaios para a
Unidade A tiveram duração de 160 horas, com volume constante coletado de 6,5 mL a
cada 4 horas; e para a Unidade B tiveram duração total de 120 horas, com volume
constante coletado de 6 mL a cada 3 horas.
A Tabela 4.5 apresenta um resumo das condições dos ensaios para o
fosfogesso das Unidades A e B, bem como as características dos corpos de prova
após os ensaios.
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Tabela 4.5 – Resumo das condições de ensaio e parâmetros medidos nos corpos de
prova após os ensaios de coluna.
Condições de ensaio
Unidade

Parâmetros medidos após o ensaio

Duração
(horas)

Co
(ppm)

θm

A

160

1705

0,433

1,096

0,475

B

120

1737

0,526

0,946

0,494

ρb

θv

n

q

ν

T

ρn

(cm/h)

(cm/h)

(-)

(g/cm )

0,529

0,079

0,168

3,486

1,567

0,627

0,098

0,198

3,091

1,450

3

(g/cm )

3

onde: (Co) é a concentração aplicada da solução traçadora; (θm) é o conteúdo gravimétrico de água; (ρb) é
a densidade aparente seca; (θv ) é o conteúdo volumétrico de água; (n) é a porosidade; (q) é o fluxo de
água; (ν) é a velocidade de água através dos poros; (T) é o número de volume de poros; e (ρn) é a
densidade total.

Nos corpos de prova, os valores de massa específica total (ρn), calculados a
partir do teor de umidade medido, para os testes das Unidades A (1,567g/cm3) e
Unidade B (1,450 g/cm3) se encontram próximos aos medidos por Silva (2001), que
encontrou o valor de 1,5 ± 0,2 g/cm3 para pilha semelhante à da Unidade A deste
trabalho, e por Freitas (2003) que encontrou 1,62 g/cm3 para a massa específica in
situ da Unidade B.
4.3.2 - Modelagem através do código CXTFIT2
Para fins de melhor compreensão da discussão, primeiramente, são
analisados e discutidos os resultados do fosfogesso da Unidade B.
Para a Unidade B, o resultado da curva de concentração relativa C/Co versus
tempo em horas, calculado através do programa CXTFIT2, pode ser visualizado no
gráfico da Figura 4.6 para o fosfogesso da Unidade B; onde a concentração da
solução aplicada (Co) foi medida em 1737 ppm. Entretanto, considerando a dispersão
dos 8 pontos finais na cauda da curva e a possibilidade de haver erro de medição da
Co pelo fato da diluição ser alta; realizamos uma retrospectiva através do cálculo da
média destes 8 últimos pontos e consideramos, então, a concentração aplicada de
1850 ppm. Assim, a velocidade da água através dos poros (v) foi fixada em 0,1983
cm/h resultando em valores para dispersão hidrodinâmica (D) e fator de retardamento
(R) estimados em 0,043 cm2/h e 1,211, respectivamente.
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Figura 4.6 – Gráfico da curva de concentração relativa C/Co versus o tempo para o
fosfogesso da Unidade B.
Entretanto, ao analisar os parâmetros adimensionais utilizando o código
CFTIM observou-se, através do gráfico da Figura 4.7, que o transporte ocorre em
condições de equilíbrio (β = 1), indicado pelo parâmetro

β que se encontrou em 0,99,

ou seja, em total equilíbrio. Nesta análise, foi possível confirmar que o fator de
retardamento (R) se encontra ligeiramente acima de 1, estando em torno de 1,211, o
que indica uma leve adsorção aniônica, pouco comum de se observar. Isto pode ter
ocorrido por problemas no conteúdo de água volumétrico (θ) que alterando o fluxo (q)
comprometeu a dispersividade longitudinal (DL) causando o retardamento. Porém, a
explicação mais provável, segundo Brady (1989), pode estar no fato das cargas
negativas variáveis (pH dependente), que em minerais como a goethita, por exemplo,
apresentam-se 100% variáveis, sendo assim controladas pela concentração relativa
dos íons H+ e OH- e por seus efeitos nos grupos OH expostos nos colóides do “solo”.
Isto é, alguns óxidos de Fe e Al podem estar carregados positivamente em meios
ácidos, e esta carga positiva gerada pode atrair ânions como Br-, Cl-, PO4- que são
adsorvidos.
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Figura 4.7 – Gráfico da curva de concentração versus o número de volume de poros
(T) para o fosfogesso da Unidade B.
O resultado da curva de concentração relativa C/Co versus tempo em horas,
calculado através do programa CXTFIT2, pode ser visualizado no gráfico da Figura 4.8
para o fosfogesso da Unidade A; onde a concentração da solução aplicada (Co) foi
medida em 1705 ppm e a velocidade da água através dos poros (v) fixada em 0,1678
cm/h; desta forma, os valores para dispersão hidrodinâmica (D) e fator de
retardamento (R) puderam ser estimados em 0,054 cm2/h e 0,944, respectivamente.
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Figura 4.8 – Gráfico da curva de concentração relativa C/Co versus o tempo para o
fosfogesso da Unidade A.
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No código CFTIM, estimando os parâmetros adimensionais (β) e o fator de
retardamento (R), foi possível observar através do gráfico 4.9 que o fosfogesso da
Unidade A neste experimento encontrava-se ligeiramente em condição de nãoequilíbrio químico. Os valores estimados foram

β = 0,6, ou seja, parcialmente em não-

equilíbrio químico e fator de retardamento de aproximadamente 1,566, superior ao do
ensaio da Unidade B.
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Figura 4.9 – Gráfico da curva de concentração versus o número de volume de poros
(T) para o fosfogesso da Unidade A.
Podemos observar que o fator de retardamento e a condição de não-equilíbrio
químico foram maiores para o caso do fosfogesso da Unidade A, assim, podemos
confirmar a influência da goethita, uma vez que o percentual de goethita é 2,2 vezes
superior no fosfogesso da Unidade A em relação ao da Unidade B.
Portanto, a partir dos ensaios de coluna, observando o comportamento físicoquímico do fosfogesso, podemos concluir que os minerais reativos, como a goethita,
são representativos mesmo quando em pequenas quantidades. O mesmo foi
verificado no trabalho de Mendonça et al. (2001), no qual o transporte e retenção do
íon fosfato foi investigado através de testes de laboratório em solos brasileiros
contendo caulinita e goethita; concluindo que a presença destes minerais em solos ou
outros materiais apresenta a vantagem de reter íons negativos e positivos.
Os resultados dos ensaios de coluna ajudaram a avaliar, de forma real e
objetiva, a relevância dos minerais presentes no fosfogesso a partir do seu impacto
sobre o comportamento deste material, ao invés de apenas pela sua presença relativa
dentro da composição mineralógica do mesmo.
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CAPÍTULO 5
PROCEDIMENTOS E FORMATAÇÃO DOS DADOS
Como um dos objetivos deste estudo é a modelagem das pilhas de
fosfogesso utilizando o código HP1 como ferramenta investigativa, este capítulo foi
especialmente destinado para descrever os procedimentos de inserção e formatação
dos dados e parâmetros no código HYDRUS/HP1.
O código HP1 versão 2.2.1 de Jacques & Simunek (2010) foi utilizado para
modelagem do problema das pilhas das Unidades A e B, sendo o transporte do
radionuclídeo

226

Ra analisado através de suas concentrações como soluto na água do

material fosfogesso, caracterizado como um meio poroso variavelmente saturado.
O programa HP1 foi desenvolvido para representar a reatividade dos minerais
a partir das diversas reações e combinações com outros elementos químicos, de
acordo com os dados termodinâmicos contidos na base de dados.
5.1 – Condição inicial do Modelo Hidráulico
Na simulação dos problemas com relação ao fluxo de água no meio poroso
foi definido o Modelo Hidráulico de van Genuchten-Mualem (van Genuchten, 1980)
para porosidade única, onde se utilizam as expressões analíticas explicitadas pelas
Equações 3.1.6 e 3.1.7. Os parâmetros hidráulicos dos meios porosos referentes a
estas equações foram estimados a partir da composição textural do solo (conforme
Tabela 4.1) e da densidade aparente seca através da utilização da rede neural Rosetta
(inclusa no Hydrus-1D), que se baseia nas funções de pedotranferência de Schaap et
al. (1998). Assim, foram utilizados os parâmetros da curva de van Genuchten (1980)
estimados pelo Rosetta, porém, o conteúdo volumétrico de água saturado (θs) foi
assumido como o valor igual ao da porosidade (ver Tabela 4.5) referida na parte
experimental deste trabalho, bem como as condutividades hidráulicas saturadas (Ks)
baseadas nos valores encontrados na literatura em Braz et.al. (2002) para a Unidade
A e em Freitas (2003) para a Unidade B; a saber, 5,75 cm/dia (1,60x10-5 m/s) e 32,23
cm/dia (8,95x10-5), as quais foram analisadas através de teste de sensibilidade.
A Tabela 5.1 apresenta o resumo dos parâmetros hidráulicos utilizados para
a simulação das pilhas das Unidades A e B, após as análises de sensibilidade do Ks, e
apresenta a densidade aparente seca do fosfogesso de cada pilha, assumidas como
as mesmas alcançadas nos respectivos ensaios de coluna deste estudo.
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Tabela 5.1 – Parâmetros hidráulicos do fosfogesso para o modelo de van GenuchtenMualem e densidade aparente seca para as Unidades A e B.
Unidade

θr

θs

α
-1

n

Ks

l

ρb
3

(-)

(-)

(cm )

(-)

(cm/d)

(-)

(g/cm )

A

0,0395

0,53

0,0054

1,6461

10,75

0,5

1,1

B

0,0619

0,61

0,0040

1,7789

30,75

0,5

0,95

onde: (θr) é o conteúdo de água residual; (θs) é o conteúdo de água saturado; (α e n) são os coeficientes
empíricos para expressão de van Genuchten; (Ks) é a condutividade hidráulica saturada; (l) é o fator de
tortuosidade; e (ρb) é a densidade aparente seca do fosfogesso.

Na Tabela acima, os parâmetros de forma α e n da função de condutividade
hidráulica provém diretamente da curva de retenção, entretanto neste estudo, estes
foram previstos através do programa Rosetta (incluso no pacote HYDRUS-1D), o qual
foi baseado em solos de clima temperado. Desta forma, como o fosfogesso é um resíduo, e
não apresenta os minerais de um solo padrão, é bem possível que o parâmetro alfa (α) seja
muito maior se determinado em laboratório através de experimentos.
A dimensão espacial para cada perfil do meio poroso estudado foi descrita em
centímetros e foi necessária a definição da malha (pelo número de nós) para a
discretização do espaço para cálculo por elementos finitos no programa. Para
definição das malhas foram testadas e analisadas malhas com 101, 151, 201 e 301
nós, assim após estes teses, para as Unidades A e B foram definidas malhas
compactas de 301 e 101 nós, respectivamente, para perfil homogêneo de camada única
com profundidade de 300 cm. A maior complexidade do problema da Unidade A devido à
maior diversidade de elementos químicos na composição química da água da chuva e na
composição aquosa do fosfogesso, solicitou a definição de uma malha mais compactada.
O solo foi considerado não-saturado na condição inicial, onde foram adotados
os valores de -1200 cm (-120 kPa) e -900 cm (-90 kPa) de carga de pressão (h0) para
as simulações das pilhas da Unidades A e B, respectivamente, considerando umidade
inicial em torno de 25%.
No transporte de solutos foi utilizado o Modelo de Equilíbrio, onde não são
consideradas reações cinéticas, e as equações governantes para transporte de soluto
foram resolvidas numericamente utilizando-se elementos finitos lineares do tipo
Galerkin, incluso no pacote. Foram admitidos os valores para a dispersividade (DL,
Equação 3.2) de 30 cm, geralmente 0,1 vezes a distância do domínio de transporte
(Simunek & van Genuchten, 2006); e coeficiente de difusão livre em água (Dd, Eq.3.2)
de 1cm2/dia para as Unidades A e B.
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5.2 – Condições de Contorno (CC)
5.2.1 – CC do Modelo Hidráulico
Como condições de contorno da superfície das pilhas foram utilizados os
dados meteorológicos de precipitação e evaporação, uma vez que estes podem
influenciar muito o processo de lixiviação dos elementos químicos e do radionuclídeo,
principalmente em se tratando de regiões de clima tropical, como é o caso do Brasil.
Para tanto os dados de evapotranspiração foram calculados no Hydrus-1D através da
utilização da fórmula de Hargreaves (como em Jensen et al. 1997; Hargreaves & Allen,
2003) disponibilizada pelo pacote. Os dados de entrada no programa foram os de
precipitação diária, temperatura máxima e mínima diárias e latitude em graus da
região, de uma série histórica de 10 e 9 anos para a simulação das Unidade A e B,
respectivamente. Uma vez que a fórmula de Hargreaves considera a média das
temperaturas diárias, a faixa de temperatura entre máxima e mínima, e a radiação
terrestre estimada em função da latitude da área considerada, a evapotranspiração
pode ser calculada.
As condições de contorno definidas para o escoamento de água no meio
poroso foram definidas para os limites superior e inferior de carga de pressão
hidráulica. Deste modo, a carga de pressão máxima foi fixada em 20 cm para as
Unidades A e B, respectivamente, uma vez definido fluxo prescrito com possível
formação de poças d’água, devido às condições de disposição das pilhas e
precipitação; e a h mínima crítica foi fixada em -100.000 cm (-10MPa).
Os dados meteorológicos considerados para a simulação das pilhas das
Unidades A e B foram escolhidos e obtidos de estações localizadas em regiões com
clima e pluviosidade semelhante à de localização das pilhas e que apresentaram
séries históricas diárias completas. Assim, a Tabela 5.2 apresenta um resumo dos
dados meteorológicos utilizados na modelagem das pilhas das Unidades A e B. Para
simulações com períodos superiores aos dados meteorológicos disponíveis, as séries
foram repetidas sucessivamente até completar o período de anos desejado.
Tabela 5.2 – Resumo dos dados meteorológicos para as Unidades A e B.
Estação

Latitude

Longitude

Altitude

Período

Fonte

Unidade A

Caeté (SP)

23,883 S

46,216 W

200m

2000-2010

DAEE

Unidade B

Paracatu (MG)

17,251 S

46,886 W

625m

1998-2006

SIMGE

50

Em razão da equação de Hargreaves não se encontrar disponível para
utilização em conjunto com o módulo HP1, foi realizada uma simulação preliminar
apenas para o transporte de água para o cálculo da evapotranspiração. Desta forma, a
evapotranspiração potencial calculada foi selecionada no arquivo de saída em Excel,
chamado Meteo, e então inserida como dado de entrada nas simulações posteriores
englobando o módulo geoquímico (HP1), para ambas as pilhas.
A precipitação e a evaporação potencial durante os cálculos no regime
transiente são convertidos no HYDRUS-1D em infiltrações e evaporações reais,
dependendo das características e condições do meio poroso, e inseridos nas
equações que consideram fluxo advectivo (como as Eqs. 3.2 e 3.2). Porém, como não
foi considerada a retirada de água (e solutos) por raízes de plantas, a
evapotranspiração potencial foi tratada aqui como evaporação potencial na superfície
das pilhas de fosfogesso. E finalmente para a condição de contorno na base do perfil
(x =-L, onde L é a profundidade da pilha) foi admitida drenagem livre, considerando a
condição do gradiente / igual a zero em  

.

5.2.2 – CC do Modelo Geoquímico
Dentro do modelo geoquímico, a composição química da água da chuva foi
inserida como condição de contorno à superfície do perfil (cTop) designada como uma
“composição de solução” e intitulada Solução 3001, descrevendo a entrada da chuva
com seus respectivos elementos químicos e concentrações referentes aos cenários
das Unidade A e B. Desta forma, foram utilizadas as composições químicas da água
da chuva descrita no trabalho de Fontenele et. al. (2009) para a região próxima à
Unidade A e a composição de chuva do trabalho de Maier et. al. (1992) para a
Unidade B, conforme estabelecido na Tabela 5.3:
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Tabela 5.3 – Dados de entrada da composição química da água da chuva, Solução
3001, das respectivas regiões que representam as Unidades A e B.
Solução 3001

pH
Temperatura
+2
Ca
+2
Mg
Fe*
+
K
+
Na
Br
Cl
NO3
-2
SO4
CO2 livre

Unidade A

Unidade B

5,3
23,8ºC
1,08E-5 mol/L
3,33E-6 mol/L
1,13E-5 mol/L
8,60E-6 mol/L
9,30E-6 mol/L
2,01E-5 mol/L
1,19E-5 mol/L
-

6,3
23,8ºC
5,59E-5 mol/L
6,05E-5 mol/L
4,30E-5 mol/L
2,419E-4mol/L**
2,24E-5 mol/L

+2

+3

*considerados os estados de valência Fe e Fe .
**o brometo foi incluído como ânion para atingir o equilíbrio de cargas para o pH 6,3.

É importante destacar que o elemento bromo foi incluído, na forma de íon
(brometo**), apenas para gerar o equilíbrio de cargas na solução de chuva da região
da Unidade B para que esta fosse mantida no valor de pH 6,3. A concentração de
brometo foi obtida através do cálculo realizado em separado utilizando apenas o
programa PHREEQC com os componentes da chuva, em temperatura e pH fixos; de
tal forma que mantivesse a solução equilibrada em pH 6,3. Nesta situação, o programa
calculou a concentração de brometo de 2,419x10-4 mol/L, sendo adicionada à
composição química da chuva para a região da Unidade B; esta simulação encontrase descrita no anexo VI.
Para a condição de contorno na base do perfil (cBot) foi necessária a criação
da solução 4001, caracterizada apenas como água sem nenhum elemento químico
definido.
5.3 – Modelo Geoquímico
Para o cálculo geoquímico foi utilizada a base de dados “phreeqcU”, por ser
composta pela base de dados mais consistente

para as definições das espécies

químicas, dos complexos, da solubilidade mineral, e os dados termodinâmicos
necessários ao cálculo da distribuição das espécies. Esta base de dados é derivada
da chamada “phreeqc” (Apello & Postma, 2005), na qual foram incluídos dados
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termodinâmicos para os elementos urânio, tório e rádio. As espécies ou componentes
principais utilizadas para as reações principais e secundárias, conforme entrada no
programa, foram: H_total, O_total, Ca, S(6) e (-2), P, Ra, K, Cl, F, Fe(2) e (3), Mg, Na,
N(5), Br e” charge” (para a solução do fosfogesso) e as condições de contorno
definidas em termos de “Composição das Soluções”.
A utilização do termo charge, segundo Jacques et al. 2008b, se deve ao
balanceamento das cargas, pois, normalmente, uma solução possui sempre suas
cargas (charge) balanceadas, entretanto, em uma simulação que inclua reações de
superfície sem a compensação das cargas de superfícies da dupla camada difusa,
tanto a fase aquosa quanto a superfície das partículas de solo deverão ter carga de
sinais opostos. Desta forma, pelo fato do modelo geoquímico deste trabalho levar em
conta reações de complexação de superfície nos óxidos de ferro, o sistema total
deverá ainda ser balanceado também para as cargas.
Para as condições de contorno definidas em termos de “Composição de
Soluções”, no modelo geoquímico PHREEQC deste estudo, os dados de entrada na
janela “Definição de Composição” foram definidos para descrever a criação da
“Solução 1001” (Tab. 5.4), como sendo as concentrações das espécies na fase
aquosa do fosfogesso.
Neste estudo, devido à complexidade do modelo, a definição do modelo
geoquímico foi testada em duas etapas sendo, portanto, definida a segunda etapa
como a que dará prosseguimento às demais investigações.
5.3.1 – Primeira etapa
Para compor a solução aquosa 1001 - fase líquida do fosfogesso - foram
utilizados os valores de concentrações das espécies químicas observadas no estudo
de lixiviação realizado no trabalho de Silva (2001) para a Unidade A, porém, apenas
os valores de elementos químicos lixiviados na fração solúvel (facilmente solubilizada),
extraída na passagem de água destilada. Para a Unidade B foram adotadas as
concentrações das espécies obtidas por Freitas (2003), que analisou a água intersticial
do fosfogesso através da coleta do fluido percolante de uma amostra retirada da pilha.
A análise da água intersticial realizada por Freitas (2003) relatou a concentração
de sódio (Na+), fosfato (PO4-2), cálcio (Ca+2) e sulfato (SO4-2), porém, o elemento cloreto foi
incluído para o equilíbrio de cargas em pH 2,4, enquanto que as concentrações de cálcio
e sulfato foram excluídas da solução aquosa 1001, partindo da hipótese de que estes
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correspondem à dissolução da fase mineral de gesso, uma vez que foi admitido “equilíbrio
de fases” com as fases minerais de gesso, explicado no decorrer deste item.
Tabela 5.4 – Primeira etapa: Definição da composição e dados de entrada da “Solução
1001”, para a condição inicial da fase aquosa para as Unidades A e B.
Solução 1001
pH e Concentração dos elementos (mol/L)
Elementos químicos

UNIDADE A

UNIDADE B

pH 3

pH 2,4

+

2,569E-4**

1,168E-1

-

Cl

7,200E-5

3,256E-1**

-

1,800E-3

-

+2

Mg

1,520E-5

-

-2
PO4

5,880E-4

6,665E-3

9,294E-12

2,101E-11

-

-

Na
F

226

Ra

O(0) 1 O2(g) -0.68***

*os valores das concentrações de sódio e cloreto foram balanceados no Phreeqc para atingir o
pH referido.
-0,68
** em equilíbrio com a pressão parcial de oxigênio do ar a 10
atm.

As atividades do

226

Ra presente no fosfogesso das pilhas A e B foram

retiradas de dados da literatura, sendo a atividade média medida segundo o
procedimento relatado por Siqueira (2009), de valor 252 ± 26 Bq de

226

Ra por

quilograma de fosfogesso utilizado neste estudo para a simulação da Unidade B. Os
valores médios observados no trabalho de Silva (2001) foram admitidos para a
modelagem da Unidade A, sendo o valor de 273 ± 82 Bq/kg de fosfogesso. Os valores
apresentados para a atividade medida do radionuclídeo foram convertidos de Bq por
quilograma de fosfogesso para mol/L para que fossem inseridos no código HP1 como
parte da solução aquosa 1001, na forma livre Ra+2. Assim, as atividades de

226

Ra (em

Bq/kg de fosfogesso) foram convertidas para mol/L nas concentrações de 3,135E-11 e
2,894E-11, respectivamente para as Unidades A e B.
Entretanto, para evitar que toda atividade de

226

Ra estivesse totalmente

disponível na condição inicial (t = 0), as concentrações em mol/L foram redistribuídas
entre as fases aquosa (como Ra+2) e sólida (como RaSO4). Esta redistribuição foi
estimada após simulação no programa Phreeqc trazendo a Solução 1001 em equilíbrio
de fases com a fase mineral bassanita, desta forma, podendo checar a redistribuição
das espécies na saída do programa e, por sua vez, reutilizá-las como dados de
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entrada, conforme especificadas na Tabela 5.4 para a solução aquosa e na Tabela 5.5
para a sólida.
A solução aquosa 1001, nesta primeira etapa, foi colocada em “equilíbrio de
fases” com a fase mineral de gesso mais solúvel (bassanita) e a fase sólida do
radionuclídeo (RaSO4) e assim, definindo uma “Solução 1002” como condição inicial.
Desta forma, a Solução 1002, caracterizada pela solução 1001 em equilíbrio
de fases com os minerais, foi utilizada como condição inicial para todo o perfil das
pilhas de fosfogesso das Unidades A e B, considerada também em equilíbrio com a
pressão parcial de oxigênio do ar a 10-0,68 atm e com pH (não-fixado) representado
pelos valores obtidos nas análises de cada amostra (ver Item 4.2.1 ). Então, a janela
“modelo geoquímico” discretiza que o “equilíbrio de fases”, em todos os nós
considerados no perfil, é composto por uma fase mineral definida com massa inicial
nas respectivas concentrações no tempo inicial igual a zero (t = 0), conforme
observado na Tabela 5.5 para as Unidades A e B.
Tabela 5.5 – Primeira etapa: Dados de entrada do Modelo Geoquímico para as
Unidades A e B.
Modelo Geoquímico
Minerais

Concentração (mol/L)

IS*

Equilibrium_Phases
Bassanita
RaSO4

0
0

Unidade A

Unidade B

2,274

3,270E-1

2,203E-11

6,546E-12

* Estado de saturação dos minerais zero (0) indica saturado, <0 subsaturado e >0
supersaturado.

A definição de apenas conceber a fase bassanita em equilíbrio de fases com
as demais espécies, se deve ao fato de após uma primeira simulação com todas as
três fases minerais de gesso, verificou-se que apenas a fase mineral bassanita era
dissolvida, em virtude de apresentar a mais baixa constante de equilíbrio dentre as
demais fases de gesso consideradas; além disso, constatou-se que esta parte
dissolvida também pode ser recristalizada, confirmada através da formação de fase
sólida (CaSO4).
Após a simulação com os dados de entrada descritos neste item, verificou-se
que apesar da inserção da redistribuição do

226

Ra, entre as fases aquosa (Ra+2) e

sólida (RaSO4), ainda assim, toda fase sólida de RaSO4 era dissolvida e
redisponibilizada para a fase aquosa, ou seja, permanecendo em fase aquosa. Desta
forma, pelo fato de ter sido constatado a recristalização da fase bassanita dissolvida
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em CaSO4 (sólido) foi, então, realizado um novo arranjo para a simulação, descrito no
próximo item (segunda etapa). Nesta nova conformação, foi definido para a condição
inicial, a precipitação do rádio com a bassanita, e não mais em equilíbrio de fases
(Tabela 5.7).
5.3.2 – Segunda etapa
Como a análise de Freitas (2003) relatou a concentração de cálcio e sulfato
nas concentrações de 1,282E-01 e 2,448E-02, respectivamente, e após simulação no
programa PHREEQC (Anexo VII) foi constatado que as concentrações de cálcio e
sulfato eram bastante próximas e da mesma ordem de grandeza para o cálcio, porém,
para o sulfato uma ordem de grandeza a menos do que a medida por Freitas (2003);
ainda assim, foram admitidas as concentrações medidas por Freitas (2003), partindo
da hipótese de que outras espécies químicas podem estar se ligando ao sulfato,
reduzindo sua concentração na solução aquosa.
Então, nesta segunda etapa, a partir da qual serão realizadas todas as
demais simulações e testes de sensibilidade, foi considerada a solução 1001, para
ambos os casos, com as mesmas concentrações descritas na Tabela (5.4), porém,
incluindo as concentrações de cálcio e sulfato medidas por Freitas (2003) para a
Unidade B; enquanto que estas concentrações para a Unidade A foram tomadas como
sendo as obtidas através da dissolução do mineral bassanita quando considerado o
equilíbrio de fases, conforme mostrado no Anexo VIII. A solução 1001, desta segunda
etapa, para ambas as Unidades encontra-se descrita na Tabela 5.6, continuando na
Tabela 5.7.
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Tabela 5.6 – Segunda etapa: Definição da composição e dados de entrada da
“Solução 1001”, para a condição inicial da fase aquosa para as Unidades A e B.
Solução 1001
pH e Concentração dos elementos (mol/L)
UNIDADE A

UNIDADE B

pH 3

pH 2,4

Ca

+2

4,778E-2

1,282E-1

-2
SO4

4,848E-2

2,448E-2

+

2,569E-4*

1,168E-1

-

Cl

7,200E-5

3,256E-1**

-

1,800E-3

-

+2

Mg

1,520E-5

-

-2
PO4

5,880E-4

6,665E-3

3,135E-11

2,894E-11

Elementos químicos

Na
F

226

Ra

O(0) 1 O2(g) -0.68**
*este valores foram balanceados no Phreeqc para atingir o pH referido.
-0,68
** em equilíbrio com a pressão parcial de oxigênio do ar a 10
atm.

Ao ser constatado que, apesar da redistribuição da concentração do

226

Ra

entre as fases aquosa e sólida, ainda assim, esta ficou disponível na fase aquosa por
dissolução, nesta segunda etapa foi considerada a co-precipitação do

226

Ra com a

fase mineral bassanita, tendo como base o estudo de Yoshida et al. (2009) para a coprecipitação do rádio com o gesso; e considerando também a co-precipitação dos
elementos Ba e Sr com o gesso (Kushnir, 1980).
Portanto, a concentração de

226

Ra foi reconsiderada como total na solução

1001 e foi adicionada a co-precipitação do rádio com a fase mineral bassanita criando
a solução 1002 (solução 1001 + co-precipitação), sendo esta considerada a solução
inicial, conforme Tabela 5.7.
Tabela 5.7 – Segunda etapa: Continuação da definição da composição e dados de
entrada da “Solução 1001”, para a condição inicial da fase aquosa para as Unidades A e B.
Continuação Solução 1001
Concentração dos elementos (mol/L)
Elementos químicos

-comp bassanita
-comp

UNIDADE A

UNIDADE B

RaS

RaS

2,274

3,270E-1

0

0

Save solution 1002

Save solution 1002

RaSO4

Salvo como Solução 1002
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Desta forma, as análises de sensibilidade para a Unidade B foram realizadas
a partir da formatação dos dados conforme descrita nesta segunda etapa, para a
simulação e condição inicial do modelo geoquímico. Entretanto, o modelo geoquímico
é ainda complementado, como descrito no próximo item, pela introdução do modelo de
complexação de superfície para os óxidos de ferro.
5.3.3 – Complexação de Superfície
A modelagem geoquímica do presente trabalho, dentro do código HP1,
contemplou o modelo de complexação de superfície através da densidade de sítios de
sorção nos minerais de óxidos de ferro. Desta forma, como a análise mineralógica por
difratometria de raios-X identificou, dentre os possíveis óxidos de ferro, a fase mineral
goethita, o modelo de complexação de superfície adotado para o cálculo da
Capacidade de Superfície (em mol/1000cm3) foi adaptado para a goethita.
Considerando que tanto cátions quanto ânions são adsorvidos aos óxidos de
ferro, que podem representar os minerais secundários (como a goethita) presentes
nas amostras de fosfogesso das Unidades A e B, a adsorção de rádio foi analisada
pela adsorção por ligações específicas usando um modelo de complexação de
superfície não-eletrostático. Isto sugere que as cargas das superfícies sólidas dos
minerais não estão balanceadas pelos íons opostos na dupla-camada iônica. Por isso,
a fase aquosa terá um desequilíbrio de carga (“charge”) que será do mesmo tamanho,
mas com um sinal contrário, assim como na carga na superfície. Desta forma, todo o
sistema (superfície sólida + fase aquosa) estará com carga balanceada (Jacques &
Simunek, 2010).
Neste modelo, as reações de complexação de superfície incluem reações de
hidrólise de superfície (protonação e desprotonação) e reações envolvendo os cátions
Ca+2, Mg+2 e Ra+2, e também os ânions PO4-2, SO4-2, F− e Fe− (denotando ≡FeOH
como uma superfície neutra de óxido de Fe), como se segue: ≡FeOH2+, ≡FeO−,
≡FeH2PO4, ≡FeHPO4-, ≡FePO4-2, ≡FeSO4-, ≡FeOHSO4-2, ≡FeF, ≡FeHF−, ≡FeOMg+,
≡FeOCa+ (Jacques et al. 2008b, Waite et al., 1994) e ≡FeOHRa+2, ≡FeORaOH,
≡FeORa+.
As constantes de equilíbrio para sítios fracos e fortes de sorção foram
retiradas de Dzombak & Morel (1990) apud Parkhurst & Appelo (1999); entretanto,
como esta base de dados não contempla a termodinâmica para os sítios fracos e
fortes de sorção para o rádio e também pela inexistência destes dados na literatura, a
termodinâmica para os sítios das espécies de raio iônico próximos, como Ba e Sr, ao
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do rádio foram adaptadas, gerando as reações de hidrólise de superfície para os sítios
fracos (Hfo_wORa+, Hfo_wORaOH ) e fortes (Hfo_sOHRa+2 ).
Apesar disso, a afinidade de um elemento de troca iônica em relação a outros
membros de seu grupo químico (como os alcalinos-terrosos) aumenta com o aumento
do peso atômico, ou diminui com o aumento do raio iônico hidratado. Em relação a
outros elementos terrosos, a sorção de rádio é o mais forte de todos os metais
alcalinos terrosos e a tendência de sorção, em geral, de forte a fraco tem sido descrita
como Ra+2 > Ba+2 > Sr+2 > Ca+2 > Mg+2 (Sposito, 1989). Somado a isto, a base de
dados termodinâmica disponibilizada não contempla as reações de formação de
polifosfatos sequestradores de cátions bivalentes, como citado por outros autores em
Santos (2006) para o rádio, em especial. Desta forma, a sorção e dessorção do rádio
no presente trabalho não pode ser considerada como o que realmente ocorre nas
pilhas, mas sim, o comportamento da sorção a partir dos testes de sensibilidade para
interação com os componentes químicos da água da chuva (Solução 3001) e da
condição inicial da solução 1001 da Unidade B através da inclusão de elementos
como, por exemplo F e Mg, bem como variando a porcentagem de óxidos de ferro
através do modelo de complexação adotado.
Vale ressaltar que, todas as análises de sensibilidade foram realizadas com o
foco no fosfogesso da pilha da Unidade B, enquanto que a pilha da Unidade A foi
simulada e seus dados de entrada utilizados nas variações que representam os testes
de sensibilidade para a Unidade B.
No modelo geoquímico, a palavra-chave “SURFACE”, usada para caracterizar
a complexação de superfície ao longo do perfil (101 ou 301 nós), define a capacidade
de superfície derivada do percentual total de óxidos de ferro medido nas amostras de
fosfogesso assumindo uma densidade de sítios reativos por mol de mineral (Tabela
5.8).
No caso deste estudo, a capacidade de superfície (CS) foi calculada para a
quantidade de goethita (FeOOH) em porcentagem no fosfogesso (FG) representada
pelo percentual total de óxidos de ferro, como descrito na expressão abaixo,
assumindo densidade de 0,205 sitios reativos (mol/mol mineral) por moles de FeOOH,
sendo este valor descrito por Dzombak & Morel (1990) para o caso da goethita como
0,200 sítios reativos fracos e 0,005 fortes (Bruton & Viani, 1996). A expressão
apresentada na Tabela 5.8 (Jacques & Simunek, 2010) foi adaptada neste trabalho
para a goethita:
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Tabela 5.8 – Representação da expressão de cálculo da capacidade de superfície a
partir da fase mineral goethita.
Capacidade de Superfície em mol/1000cm3
[gFeOOH/g FG]

*

ρd [g FG/cm3]

* (1/89) [mol FeOOH/g FeOOH] * Sítios

reativos [sítios de moles /mol Fe] * 1000[cm3/1000cm3]
Desta forma, a capacidade de superfície (CS) de complexação em mol por
quilograma de fosfogesso, que foi transformado para mol por quilograma de água para
entrada no programa, encontra-se resumida na Tabela 5.9 para o fosfogesso das
Unidades A e B. Nesta tabela encontra-se discretizado o cálculo da capacidade de
superfície em relação aos sítios reativos fracos e fortes de acordo com a quantidade
de óxido de ferro (FeOOH) por grama de fosfogesso (ver Tab. 4.4), considerando a
densidade aparente seca do fosfogesso usada na modelagem para cada pilha de cada
Unidade e a relação de moles de FeOOH existente em 1 grama de FeOOH.
Pelo fato de Santos (2006) ter observado em seu estudo de extração
seqüencial de

226

Ra na fração de óxidos, que este radionuclídeo encontra-se

associado não apenas ao Fe, mas também a outros elementos de terras raras em
proporções até maiores que aos óxidos de ferro, como no caso do La, a capacidade
de superfície (CS*) foi recalculada aumentando-se a densidade de sítios de sorção
fracos e fortes em dez vezes. Esta medida foi tomada para promover uma melhor
226

representação da sorção de

Ra na simulação, uma vez que o modelo de

complexação adotado contempla apenas os óxidos de ferro.
Tabela 5.9 – Apresentação do cálculo da capacidade (CS) de superfície de
complexação para os sítios fracos e fortes e cálculo da CS* considerando o aumento
da densidade de sítios em dez vezes.
CS*

Densidade de sítios
reativos

Densidade de sítios
reativos*

Fracos

Fortes

Fracos*

Fortes*

(g/cm )

Mol de
FeOOH/
g FeOOH

0,200

0,005

2,00

0,05

0,00651

0,95

1/89

0,01389

0,00035

0,13897

0,00347

0,01454

1,1

1/89

0,03594

0,00090

0,35941

0,00898

gFeOOH/
g de FG

Unidade A
Unidade B

Fosfogesso

CS

ρb
3
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5.4 – Análises de Sensibilidade para a Unidade B
As análises de sensibilidade foram realizadas apenas para a Unidade B,
nestas análises foi testado o efeito da sorção do

226

Ra no fosfogesso, a partir da

inclusão de elementos químicos, presentes na Unidade A, na composição da chuva
(solução 3001) e na solução aquosa (solução 1001) do fosfogesso.
5.4.1 – Análise de Sensibilidade para a Solução 3001
Após a verificação de que a redução do pH na composição da chuva da
Unidade B não influenciou na sorção do radionuclídeo e que a adição dos elementos a
mais presentes (K+, Na+, Cl-, NO3-, SO4-2) na composição química da chuva da
Unidade A à chuva da Unidade B (fixado o pH em 6,3) também não influenciou na
sorção do

226

Ra (Caso 1 da Tab.5.10), foram realizadas outras simulações partindo do

Caso 1 até que a composição da água da chuva e pH da região da Unidade A fosse
atingida em termos de composição e pH, de modo a rastrear a influência da
composição química da água da chuva na sorção do

226

Ra. Assim sendo, o pH foi

fixado em 6,3 e a carga equilibrada através do íon brometo (Casos 2 – 4, e Caso 5
com pH 5,3). Estes testes foram distribuídos caso a caso conforme Tabela 5.10 a seguir:
Tabela 5.10 – Representação das composições da Solução 3001 para os casos 1-5
referentes à análise de sensibilidade para Unidade B.
Casos para Solução 3001 (mol/L) da Unidade B

pH
+2
Ca
+2
Mg
Fe**
+
K
+
Na
Cl
NO3
-2
SO4
Br

Unidade A*

Unidade B

1

2

3

4

5

5,3
1,08E-5
3,33E-6
1,13E-5
8,60E-6
9,30E-6
2,01E-5
1,19E-5
-

6,3
5,59E-5
6,05E-5
4,30E-5
2,419E***

6,3
5,59E-5
6,05E-5
4,30E-5
1,13E-5
8,60E-6
9,30E-6
2,01E-5
1,19E-5
charge

6,3
5,59E-5
6,05E-5
1,13E-5
8,60E-6
9,30E-6
2,01E-5
1,19E-5
charge

6,3
5,59E-5
3,33E-6
1,13E-5
8,60E-6
9,30E-6
2,01E-5
1,19E-5
charge

6,3
1,08E-5
3,33E-6
1,13E-5
8,60E-6
9,30E-6
2,01E-5
1,19E-5
charge

5,3
1,08E-5
3,33E-6
1,13E-5
8,60E-6
9,30E-6
2,01E-5
1,19E-5
charge

*elementos presentes na composição da água da chuva da Unidade A.
+2
+3
**considerados os estados de valência Fe e Fe .
***o brometo foi usado para equilibrar as cargas para manter o pH fixo em 6,3.

Caso 1 – Elementos existentes e concentrações já existentes na composição
química da chuva da Unidade B, com a adição dos demais elementos existentes na
composição da chuva da Unidade A, nas respectivas concentrações.
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Caso 2 – Igual ao caso 1, porém, retirando-se a concentração do elemento ferro.
Caso 3 – Igual ao caso 2, porém, com a concentração do elemento magnésio
na concentração da água da chuva da Unidade A.
Caso 4 – Igual ao caso 3, porém, com a concentração do elemento cálcio,
além do magnésio, na concentração da água da chuva da Unidade A.
Caso 5 – Composição química e pH (5,3) da chuva da Unidade A.
Uma vez que não foi verificada a ocorrência de qualquer influência na sorção
do

226

Ra, estas análises foram encerradas quando atingida a mesma composição

química da água da chuva da região da Unidade A.
5.4.2 – Análise de Sensibilidade para a Solução 1001
A análise de sensibilidade para verificação da influência dos elementos
químicos presentes na solução aquosa 1001 do fosfogesso da Unidade B quanto à
sorção do

226

Ra foi realizada através da inserção dos elementos presentes a mais

(Caso 1: Mg e Caso 2: F) na solução 1001 da Unidade B; e a seguir, substituindo as
concentrações de cloreto (Caso 3) e fosfato pelas referentes à Unidade A (Caso 4),
que são inferiores às da Unidade B.
Tabela 5.11 – Representação das composições da Solução 1001 para os casos 1 - 4
referentes à análise de sensibilidade para Unidade B.
Solução 1001
Concentração dos elementos (mol/L)
Unidade A

Unidade B

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

pH 2,4 (fixado para Unidade B)
+2

Ca

-

1,282E-1

1,282E-1

1,282E-1

1,282E-1

1,282E-1

-2
SO4

-

2,448E-2

2,448E-2

2,448E-2

2,448E-2

2,448E-2

-

1,168E-1

1,168E-1

1,173E-1*

1,168E-1

1,168E-1

7,200E-5

3,256E-1

3,256E-1

3,256E-1

7,200E-5

3,256E-1

Mg

1,520E-5

-

1,520E-5

-

-

-

-

+2

Na
-

Cl

+2

1,800E-3

-

-

1,800E-3

-

-

-2
PO4

5,880E-4

6,665E-3

6,665E-3

6,665E-3

6,665E-3

5,880E-4

-

Br **

-

-

-

-

3,255E-01

4,958E-03

226

-

2,894E-11

2,894E-11

2,894E-11

2,894E-11

2,894E-11

F

Ra

*necessário o equilíbrio de carga com ligeiro aumento da concentração do cátion de carga
equivalente.
**necessário o equilíbrio de carga com um ânion de carga equivalente.
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Caso 1 – Solução 1001 da Unidade B, com adição da concentração de
magnésio da solução aquosa do fosfogesso da Unidade A.
Caso 2 – Solução 1001 da Unidade B, com adição da concentração de flúor
da solução aquosa da Unidade A.
Caso 3 – Solução 1001 da Unidade B, com redução da concentração de
cloreto, utilizando a concentração da solução aquosa da Unidade A.
Caso 4 - Solução 1001 da Unidade B, com redução da concentração de
fosfato, utilizando a concentração da solução aquosa da Unidade A.
5.4.3 – Análise de Sensibilidade para o percentual de óxidos
A sensibilidade do modelo de complexação de superfície para o percentual de
óxidos de Fe foi testada para a sensibilidade quanto à sorção total de 226Ra através de
uma simulação (9 anos) para a Unidade B, na qual foi admitida a capacidade de
superfície para as densidades de sítios reativos fracos (0,31040 mol/1000cm3) e fortes
(0,00776 mol/1000cm3) calculadas com o percentual de óxidos presente no fosfogesso
da Unidade A; com o devido ajuste para a densidade aparente seca da pilha da
Unidade B (0,95g/cm3).
5.4.4 – Análise de Sensibilidade para o pH inicial
Uma vez que os óxidos de ferro possuem cargas variáveis dependentes do
pH, sendo assim controladas pela concentração relativa dos íons H+ e OH- e por seus
efeitos nos grupos OH expostos nos colóides do “solo” (Brady, 1989), foi realizada a
análise de sensibilidade para variação do pH inicial visando avaliar o seu efeito no
226

Ra total adsorvido ao fosfogesso e no Kd. Para tanto, foi realizada uma série de

simulações de 27 anos para a pilha da Unidade B, fixando o pH inicial (2,4) do
fosfogesso em 3,0; 3,5; 4,0; 4,5, e equilibrando as cargas através da concentração do
cátion Na+.
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CAPÍTULO 6
RESULTADOS E DISCUSSÃO PARA A MODELAGEM DO PROBLEMA
Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados das simulações
no código HYDRUS/HP1, cujos procedimentos e formatação dos dados foram
descritos no capítulo 5. Primeiramente, os dados meteorológicos referentes às
condições de localização de cada região onde se encontram as pilhas são discutidos e
analisados, bem como analisados os testes de sensibilidade para a condutividade
hidráulica saturada no perfil das pilhas de fosfogesso das Unidades A e B, dentro do
modelo hidráulico HYDRUS-1D. A seguir, os resultados das simulações das duas
pilhas de fosfogesso são apresentados e discutidos, bem como as análises de
sensibilidade considerando as variações, mais especificamente no que se refere ao
modelo geoquímico, para a Unidade B.
É importante ressaltar que as simulações de ambas as pilhas foram
realizadas para profundidade máxima do perfil de 300 cm e com uma camada
uniformemente definida para a densidade aparente seca de 1,1 g/cm3 e 0,95 g/cm3
para as Unidades A e B, respectivamente. Entretanto, o modo de disposição do
fosfogesso em ambas as pilhas acarreta a formação de novas camadas acima, em
condições químicas recentes (para: pH, atividade do radionuclídeo, concentrações de
elementos químicos, etc.), gerando inclusive diferentes condições estruturais e físicas,
como, por exemplo, camadas inferiores mais compactadas e, provavelmente, com
menor condutividade hidráulica. Portanto, neste trabalho, as simulações consideram
um perfil constituído por fosfogesso em condições de geração mais recentes, e não
levam em consideração os efeitos da adição de novas camadas.
6.1 – Dados Meteorológicos
Os dados de pluviometria para as regiões de localização das pilhas de
fosfogesso A (SP) e B (MG) demonstraram a intensidade da precipitação diária para a
região da Unidade A (Fig.6.1.a) bem distribuída ao longo do ano, enquanto que para a
região da pilha da Unidade B (Fig.6.1.b) observou-se intervalos sem ocorrência de
precipitação caracterizando as estações de seca, conforme apresentados nos gráficos
da Figura 6.1 (a e b).
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Figura 6.1.a – Dados de precipitação diária

Figura 6.1.b – Dados de precipitação

(mm/d) para a série de 10 anos da

diária (mm/d) para a série de 9 anos da

Unidade A.

Unidade B.

Para a pilha da Unidade A, a taxa de recarga à base do perfil (300 cm),
calculada pela inclinação da curva do gráfico do “fluxo de base acumulado” ao longo
do tempo de 10 anos (Fig. 6.2.a), forneceu o valor de 0,439 cm/dia para o escoamento
de água em condutividade hidráulica saturada (Ks) de 10,75 cm/dia. Apesar da
intensidade de precipitação na região não foi verificada a formação de poças d’água,
como pode ser visualizado através do gráfico da Figura 6.2.b, no qual se verifica que a
carga de pressão hidráulica (h) à superfície do perfil, não se torna positiva, variando
em torno de -200 cm no meio do perfil (Fig.6.2.c), embora tenha sido imposta a
condição inicial de h = -1200 cm, próximo à condição em que o material é levado para
a pilha.
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Figura 6.2.a – Fluxo de água acumulado na base do perfil da Unidade A.
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Figura 6.2.b – Variação da carga de
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no perfil da Unidade A, na superfície.
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Para o perfil da Unidade B, a taxa de recarga através do “fluxo de base
acumulado” (Fig. 6.3.a) apresentou valor de 0,062 cm/dia para Ks de 30,75cm/dia,
cerca de sete vezes inferior ao observado para as condições e características da pilha
da Unidade A. A condição de períodos de seca na região da Unidade B é o que
permite esta taxa de recarga bastante inferior quando comparada à da Unidade A,
como podemos observar através do maior intervalo de variação para a carga de
pr essão

h idr ául ica

(-1380 e

-400 cm)

no gráfico da

Figura 6.3.b;

permanecendo variando na faixa de -900 cm, valor definido para a condição inicial
próximo de 25% de umidade.
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Figura 6.3.a - Fluxo de água acumulado
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6.1.2 – Resultados da Análise de Sensibilidade para a Condutividade
Hidráulica no Modelo Hidráulico
Os valores de condutividade hidráulica saturada utilizados para as simulações
de cada perfil das Unidades A e B, foram adotados a partir da realização de testes de
sensibilidade no modelo hidráulico HYDRUS-1D, tendo como base os valores referidos
nos trabalhos de Braz et. al. (2002) para a Unidade A e Freitas (2003) para a Unidade
B, respectivamente, 5,75 cm/dia e 32,23 cm/dia.
Este teste de sensibilidade buscou avaliar a variação da condutividade
hidráulica saturada e sua influência na alteração da taxa de recarga na base do perfil,
demonstrando que o aumento da condutividade hidráulica saturada não afetou
fortemente a taxa de recarga (Anexo IX). Para a pilha de fosfogesso da Unidade A, o
aumento da condutividade hidráulica saturada em cerca de 11 vezes (5,75 – 65,75
cm/dia) acarretou uma variação da taxa de recarga na base do perfil de 0,4375 a
0,4469 cm/dia, resultando em uma diferença de apenas 0,0094 cm/dia. Desta forma,
foi adotada a condutividade hidráulica de 10,75 cm/dia, quase duas vezes maior do
que a medida por Braz et.al. (2002), para as demais simulações da pilha da Unidade A
onde foi incluído o modelo geoquímico.
Para a Unidade B, o aumento da condutividade hidráulica saturada em cerca
de 6 vezes (10,75 – 60,75 cm/dia) resultou na variação da taxa de recarga à base do
perfil de 0,06019 à 0,06200 cm/dia, ou seja, uma diferença de 0,0018 cm/dia. Portanto,
para as demais simulações com a inclusão do modelo geoquímico, foi adotada a
condutividade hidráulica saturada de 30,75 cm/dia, próxima da medida por Freitas
(2003) para uma pilha de fosfogesso semelhante à da Unidade B.
6.2 – Simulação do problema das pilhas das Unidades A e B no código
HYDRUS/HP1
Na simulação do problema do transporte do radionuclídeo

226

Ra nas pilhas de

fosfogesso das regiões onde se encontram situadas as pilhas designadas Unidade A,
em São Paulo, e Unidade B, em Minas Gerais, através do código HP1, foram
considerados a parte hidráulica através do fluxo de água no perfil, conforme exposto
no item 6.1, em conjunto com o modelo geoquímico que contemplou as interações
entre os diferentes elementos químicos presentes na solução aquosa do fosfogesso e
na água da chuva das regiões mencionadas. Assim, os resultados destas simulações
são discutidos separadamente para cada pilha.
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Primeiramente, a simulação da pilha da Unidade B, com os testes de
sensibilidade, realizados para esta a fim de melhor compreender as interações entre o
transporte do

226

Ra e as interações com as condições químicas, são analisados e

discutidos. Por fim, os resultados para a simulação da pilha da Unidade A são
apresentados e discutidos em separado, uma vez que sua comparação com a pilha da
Unidade B não seria conveniente em razão das condições totalmente diferentes.
6.2.1 – Resultado da simulação da pilha da Unidade B
A simulação da pilha de fosfogesso da Unidade B foi realizada para 9 e 27
anos com inserção de dois pontos de observação na profundidade de 51 cm e um
ponto localizado à base do perfil (300 cm); para verificação da influência das
condições de evaporação no pH, Ra total adsorvido e Kd do 226Ra.
Partindo da simulação descrita no item 5.3.2, na qual a solução aquosa
(1001), que leva em consideração os elementos da solução intersticial do fosfogesso
medida por Freitas (2003), foi levada à co-precipitação com um total de 0,327 mol/L da
fase mineral bassanita. Deste total de bassanita, cerca de 0,275 mol/L da fase mineral
foi co-precipitada ao rádio em Ca(Ra)SO4, enquanto que o restante foi dissolvido
elevando o pH de 2,4 para 2,5. Portanto, na condição inicial, da concentração total
(2,894E-11mol/L) de

226

Ra disponibilizada em solução aquosa ocorreu a co-

precipitação em Ca(Ra)SO4, restando em solução um total de 4,016E-18 mol/L de
226

Ra total livre. Esta concentração restante de rádio permaneceu redistribuída entre

as espécies em: Ra+2, RaCl+, RaOH+ e RaSO4 (sub-saturado); assim, as espécies
Ra+2, RaCl+, RaOH+, foram adsorvidas por complexação de superfície aos sítios
fracos (Hfo_wORa+, Hfo_wORaOH ) e fortes (Hfo_sOHRa+2 ) dos óxidos de Fe.
A Figura 6.4 apresenta o gráfico da concentração total de 226Ra adsorvido, em
mol por grama de fosfogesso, ao longo de 9 anos, onde podemos verificar que na
condição inicial, cerca de 1,8E-20 mol de

226

Ra/g de fosfogesso foram adsorvidos do

total restante (4,016E-18 mol/L) em solução aquosa (não co-precipitado); sendo que
ao longo do tempo o rádio adsorvido sofre o processo de sorção/dessorção. Em
condições de pH inferior a 4 durante os 9 anos (Fig. 6.7) de simulação, o Kd do

226

Ra

3

total adsorvido (cm /g) alcança apenas o valor de 0,25 à superfície e próximo de 0,05
à base do perfil (Fig. 6.5 e 6.6), tendendo a aumentar com o tempo em razão da
elevação do pH, como discutido no próximo parágrafo.
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Figura 6.4 – Gráfico da concentração de

226

Ra total adsorvido em mol/g de fosfogesso

ao longo do perfil da Unidade B, para 9 anos de simulação.
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Figura 6.5 – Gráfico do Kd de

226

Ra total adsorvido (cm3/g) no fosfogesso da Unidade

B ao longo do perfil, para 9 anos de simulação.
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Kd do total de Ra adsorvido

Tempo (dias)

Figura 6.6 – Gráfico do Kd de

226

Ra total adsorvido (cm3/g) no fosfogesso da Unidade

B ao longo do perfil para 9 anos de simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm.
Nos gráficos da variação do pH ao longo do perfil, apresentados nas Figuras
6.7 e 6.8 para 9 e 27 anos, respectivamente, verifica-se a influência das condições de
precipitação e evaporação à superfície através da maior variação do pH em relação à
base do perfil. Em 9 anos (Fig. 6.7) o pH à superfície do perfil atinge o valor de 3,8, e
3,3 à base do perfil, enquanto que estendendo a simulação para 27 anos (Fig. 6.8), o
pH atinge os valores próximos de 4,1 e 3,6, respectivamente. Observando os gráficos
da variação do pH ao longo do perfil para 27 anos (Fig.6.9) nas profundidades de
51cm e 300cm, e comparado-os ao mesmo gráfico para a variação do Kd (Fig.6.10),
verificamos que o aumento do pH tanto espacial (superfície x base) quanto
temporalmente (27anos) é acompanhado pelo aumento do Kd do 226Ra total adsorvido;
o que se deve ao fato dos óxidos de ferro apresentarem cargas variáveis dependentes
do pH (Brady, 1989) e por seus efeitos nos grupos OH expostos nas partículas do
fosfogesso. Na Figura 6.9, observa-se ainda a tendência do pH, após 27 anos, de
continuar aumentando.
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Figura 6.7 – Gráfico da variação do pH ao longo do perfil da Unidade B, para 9 anos
de simulação.
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Figura 6.8 – Gráfico da variação do pH ao longo do perfil da Unidade B, para 27 anos
de simulação.
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Figura 6.9 - Gráfico da variação do pH ao longo do perfil da Unidade B para 27 anos
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de simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm.
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Figura 6.10 – Gráfico da variação do Kd do 226Ra total adsorvido (cm3/g) ao fosfogesso
da Unidade B para 27 anos de simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm.
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Entretanto, mesmo com o aumento progressivo do Kd ao longo do tempo, no
decorrer dos anos verifica-se a variação do

226

Ra adsorvido ao fosfogesso, mais

fortemente percebido à profundidade de 51 cm, conforme o efeito do processo de
sorção/dessorção do radionuclídeo nos 27 anos de simulação (Figura 6.11), tendendo
a dessorver totalmente em torno de 26 anos. Assim, o aumento progressivo do Kd
permite a manutenção da ação de complexação (sorção) ao óxidos de ferro ao longo

Total de Ra adsorvido (mol/ grama)

do tempo, promovendo o retardamento da mobilidade do 226Ra no perfil.

Tempo (dias)

Figura 6.11 – Gráfico da variação do

226

Ra total adsorvido ao fosfogesso em mol/g de

fosfogesso da Unidade B para 27 anos de simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm.
Desta forma, no gráfico da Figura 6.12 observa-se a concentração total de
226

Ra (4,016E-18 mol/L) que sofre o efeito de sorção/dessorção ao longo do tempo; e

que permanece redistribuída entre as espécies aquosas Ra+2, RaCl+, RaOH+ e RaSO4
(sub-saturado). Estas espécies se comportam de forma diferente ao longo do tempo
quanto à possibilidade de lixiviação, em razão das diferentes afinidades em relação
aos sítios de sorção fracos e fortes. Portanto, de forma geral, o comportamento do
226

Ra total ao longo do perfil (Fig.6.12) mostrou a tendência de permanecer no perfil

(300 cm) por cerca de 13 ± 0,5 anos (4.500 - 5.000 dias).
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Figura 6.12 – Gráfico da variação do

226

Ra total (mol/L) presente em solução do

fosfogesso da Unidade B para 27 anos de simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm.
Como o processo de sorção/dessorção varia de acordo com as diferentes
forças de ligação que caracterizam os sítios de sorção denominados fracos
(Hfo_wORa+, Hfo_wORaOH ) e fortes (Hfo_sOHRa+2 ), a ligação que constitui o sítio
de sorção forte permite que o

226

Ra fique adsorvido desde o início com potencial

máximo (Fig.6.14) e de forma mais constante quando comparada à situação do

226

Ra

adsorvido aos sítios de ligação mais fracas (Fig.6.15). Esta relação refletirá no
comportamento de maior ou menor mobilidade das diferentes espécies de

226

Ra

presentes na solução aquosa do fosfogesso, ao longo do perfil e no tempo.
Desta forma, dentre as espécies aquosas Ra+2, RaCl+, RaOH+ e RaSO4, nas
quais o

226

Ra encontra-se redistribuído, podemos notar através da comparação dos

gráficos de

226

Ra total adsorvido aos sítios de sorção fracos e fortes com os gráficos

de migração destas espécies, que o comportamento de sorção/dessorção da espécie
RaOH+ (Fig.6.13) acompanhou o comportamento do

226

Ra adsorvido aos sítios fortes

(Hfo_sOHRa+2) (Fig.6.14). Esta semelhança reside no fato do potencial dos sítios de
sorção fortes em adsorver 1,0E-20 mol

226

Ra/g de fosfogesso ter sido suficiente para

abranger, desde o primeiro momento (t=0), a concentração total de 8,90E-30 (mol/L)
de RaOH+ disponível na solução aquosa, desta forma retardando sua mobilidade no
perfil, como observado nas Figuras 6.13 e 6.14, pelo período de quase 25 anos.
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Tempo (dias)

Figura 6.13 - Gráfico da variação da espécie RaOH+ (mol/L) presente em solução do

Ra adsorvido sítios fortes (mol/ grama)

fosfogesso da Unidade B para 27 anos de simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm.

Tempo (dias)

Figura 6.14 - Gráfico da variação do

226

Ra total adsorvido aos sítio fortes, em mol por

grama de fosfogesso da Unidade B para 27 anos de simulação, nas profundidades de 51 e
300 cm.
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Para os sítios fracos de sorção, o gráfico da Figura 6.15 demonstra que a
sorção/dessorção do

226

Ra a estes sítios se apresenta de forma diferente dos sítios

fortes (Fig. 6.14), pois que aumentou lentamente sua capacidade de sorção, até atingir
o potencial máximo de 7,0E-30 (mol

226

Ra/g de fosfogesso) por volta de 8 anos e

depois começando a reduzir. Assim, o comportamento das demais espécies aquosas,
como Ra+2 e RaCl+ nos gráficos das Figuras 6.16 e 6.17, evidencia que estas
espécies podem estar sendo adsorvidas aos sítios fracos de sorção (Hfo_wORa+,
Hfo_wORaOH) de maneira gradual ao longo do tempo. Entretanto, não se pode
descartar a possibilidade da espécie Ra+2, livre em solução, estar formando novas
espécies RaOH+ devido ao aumento do pH, desta forma, podendo também estar
sendo adsorvida aos sítios fortes; o que explicaria o fato de seu retardamento ser
maior quando comparado à espécie RaCl+ (Fig.6.17). Portanto, observando o gráfico
da Figura 6.16 verificamos a lixiviação do Ra+2 à base do perfil (300 cm) em cerca de
13,7 anos, enquanto que a espécie RaCl+, para o mesmo ponto de observação, lixivia

Ra adsorvido sítios fracos (mol/ grama)

quase duas vezes mais rápido, em aproximadamente 8,2 anos.

Tempo (dias)

Figura 6.15 - Gráfico da variação do

226

Ra total adsorvido aos sítio fracos, em mol por

grama de fosfogesso da Unidade B para 27 anos de simulação, nas profundidades de
51 e 300 cm.
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Ra +2 (mol/ kg água)

Tempo (dias)

Figura 6.16 - Gráfico da variação da espécie Ra+2 (mol/L) presente em solução do

Ra Cl+ (mol/ kg água)

fosfogesso da Unidade B para 27 anos de simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm.

Tempo (dias)

Figura 6.17 - Gráfico da variação da espécie RaCl+ (mol/L) presente em solução do
fosfogesso da Unidade B para 27 anos de simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm.
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A espécie RaSO4, que representa a fase sólida do radionuclídeo, porém que
está na condição sub-saturada e disponível na solução aquosa, tem seu
comportamento apresentado no gráfico da Figura 6.18. Esta espécie formada pela
ligação do

226

Ra com o sulfato disponível em solução aquosa, poderia ainda sofrer co-

precipitação ao longo do tempo, porém a simulação não contempla esta última
hipótese, pois foi estipulada como condição inicial. O fato da base de dados
termodinâmica do programa também contemplar os sítios de sorção para o sulfato,
conforme se segue: ≡FeSO4-, ≡FeOHSO4-2, poderia explicar a mobilidade um pouco

Ra SO4 (mol/ kg água)

menor de RaSO4 em relação à espécie RaCl+.

Tempo (dias)

Figura 6.18 - Gráfico da variação da espécie RaSO4 (mol/L) presente em solução do
fosfogesso da Unidade B para 27 anos de simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm.
Portanto, finalizando a discussão da simulação da pilha da Unidade B,
percebemos que embora as espécies de

226

Ra em solução aquosa tenham suas

mobilidades retardadas através da sorção pelos sítios de fracos e fortes durante
longos anos, em algum momento a concentração de 4,016E-18 mol/L, que não sofreu
co-precipitação, será disponibilizada para a camada subjacente às pilhas de
fosfogesso, seja esta a proteção do aterro ou o solo propriamente dito. O trabalho de
Santos (2006) referencia o valor de atividade de

226

Ra medido em um poço de

monitoramento, próximo às pilhas da região da Unidade A deste trabalho, de valor 1,5
± 0,6 Bq/L; esta atividade quando comparada à concentração (4,016E-18 mol/L)
transformada para atividade de

226

Ra de 3,308E-9 Bq/L, que é disponibilizada à base

do perfil da Unidade B, se encontra nove ordens de grandeza abaixo do valor medido
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por Santos (2006). Já o trabalho de Cañete et. al. (2008) apresenta um quadro
comparativo das faixas de atividade de

226

Ra medidos em águas subterrâneas de

pilhas de fosfogesso de diferentes países, nas quais a atividade encontrada variou em
uma faixa geral de 0,006 – 0,1462 Bq/L, englobando os vários países, com um valor
extremo de 3,896 Bq/L na Tunísia.
Embora este trabalho tenha simulado um perfil de 300 cm, e não considere o
efeito da adição de novas camadas de fosfogesso, podemos verificar diferentes
mobilidades das espécies aquosas de

226

Ra ao longo do perfil em razão da

competição destas com os demais elementos presentes ou não no fosfogesso –
dependendo do processamento e origem da rocha apatita – pelos sítios de sorção.
Assim, para verificar a influência de alguns elementos químicos presentes na
composição da água da chuva e na solução aquosa do fosfogesso quanto à sorção do
226

Ra foram realizados testes de sensibilidade, cujos resultados são discutidos nos

próximos itens.
6.2.2 – Resultados da Análise de Sensibilidade para a Solução 3001 no
Modelo Geoquímico
Conforme observado no item 5.4.1 foram rodados cinco casos, a partir da
simulação original da pilha da Unidade B, admitida a composição química da água da
chuva com elementos que não constavam na composição da chuva da Unidade B e
sim na chuva da região da Unidade A (K+, Na+, Cl-, NO3- e SO4-2); e nos demais casos,
a concentração de Fe foi retirada da composição chuva da Unidade B e as
concentrações de cálcio e magnésio referentes à composição da chuva da Unidade A
foram adicionadas. Ao ser atingida a composição e pH da chuva da região da Unidade
A, o teste de sensibilidade para a condição de contorno 3001 foi encerrado, uma vez
que para os testes: de inclusão dos elementos; de alteração das concentrações e do
valor de pH, não foi detectado influência na sorção do

226

Ra para os cinco casos

tratados neste estudo.
Apesar disso, não foi testada a influência do aumento de nenhum elemento
em especial e também não foram testados valores de pH inferior a 5,3 ou acima de
6,3. Portanto, é possível afirmar que a composição química da água das chuvas das
duas regiões tratadas neste estudo, onde se encontram localizadas as pilhas de
fosfogesso, não influenciou a sorção de

226

Ra de forma positiva ou negativa para o

caso do fosfogesso da Unidade B.
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6.2.3 – Resultados da Análise de Sensibilidade para a Solução 1001 no
Modelo Geoquímico
Na análise de sensibilidade para verificação da influência dos elementos
químicos presentes na solução aquosa 1001 do fosfogesso da Unidade B quanto à
sorção do

226

Ra verificou-se alteração na sorção do

226

Ra ao fosfogesso no Caso 2,

no qual a inclusão da concentração de fluoreto (1,800E-3 mo/L) da Unidade A, alterou
ligeiramente a sorção do total de

226

Ra adsorvido, em mol por grama de fosfogesso,

entretanto, apesar do fluoreto competir com o radionuclídeo pelos sítios de sorção a
alteração observada foi muito pequena, em razão da baixa concentração.
Entretanto, quando realizada uma simulação com duas ordens de grandeza a
mais para a concentração de fluoreto (1,800E-1 mo/L), foi constatada alteração do
total de

226

Ra adsorvido (Fig. 6.19) pela redução de uma ordem de magnitude em

relação à simulação original da Unidade B (1,8E-20, ver Fig.6.4); comprovando a
influência da competição do fluoreto com o rádio pelos sítios de sorção o que,
conseqüentemente, promoveu a redução do Kd do

226

Ra em 38± 0,2% ao longo do

perfil (Fig. 6.20) quando comparado com a simulação original da Unidade B (ver Fig.
6.5).

Distância (cm)

0 dias
dias
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Total de Ra adsorvido (mol/ grama)

Figura 6.19 - Gráfico da variação do 226Ra total adsorvido, em mol por grama de fosfogesso
da Unidade B, ao longo do perfil para 9 anos de simulação referente à inclusão (1,800E-1
mol/L) de fluoreto, conforme Caso 2 da análise de sensibilidade para a solução 1001.
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Distância (cm)

0 dias
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Kd do total de Ra adsorvido (mol/ grama)

Figura 6.20 - Gráfico do Kd de

226

Ra total adsorvido (cm3/g) no fosfogesso da Unidade

B ao longo do perfil, para 9 anos de simulação referente à inclusão (1,800E-1 mol/L) de
fluoreto, conforme Caso 2 da análise de sensibilidade para a solução 1001.
Para o Caso 3 do teste de sensibilidade, onde foi reduzida a concentração do
cloreto através da substituição pela concentração presente na solução da Unidade A
(7,200E-5 mol/L), cerca de quatro ordens de grandeza a menos do que na solução da
Unidade B (3,256E-1 mol/L), não foi constatada diferença no

226

Ra adsorvido ao

fosfogesso, uma vez que o cloreto não compete com o radionuclídeo pelos sítios de
sorção fracos ou fortes. Entretanto, como foi observado, dentre as demais espécies
aquosas de 226Ra, a espécie RaCl+ foi a que apresentou maior mobilidade no perfil de
fosfogesso, assim, pode-se afirmar que a maior concentração de cloreto na solução
aquosa de fosfogesso poderá acarretar maior proporção desta espécie e
conseqüentemente, transportar o

226

Ra mais rapidamente. Comparando o gráfico da

concentração de cloreto (mol/L) da simulação original da pilha da Unidade B (Fig. 6.21),
com o gráfico com a concentração reduzida de cloreto (Fig. 6.22; conforme Caso 3),
podemos perceber que a redução da concentração de cloreto em quatro ordens de
magnitude, promove a redução de RaCl+ na mesma proporção.
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RaCl+ (mol/kg água)

Figura 6.21 – Gráfico da concentração da espécie RaCl+ (mol/L) ao longo do perfil da
Unidade B, na condição inicial de simulação.
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Figura 6.22 – Gráfico da concentração da espécie RaCl+ (mol/L) ao longo do perfil da
Unidade B, na condição referente ao Caso 3 do teste de sensibilidade.

Com relação ao Caso 4 do teste de sensibilidade, no qual a concentração de
fosfato da solução da Unidade B (6,665E-3mol/L) foi substituída pela da Unidade A
(5,880E-4 mo/L), apesar de ter sido constatado no trabalho de Jacques et.al. (2008b)
que o fosfato compete fortemente com as demais espécies pelo sítio de sorção, como
se segue: ≡FeH2PO4, ≡FeHPO4-, ≡FePO4-2; a diferença de uma ordem de grandeza
entre a concentração de fosfato da solução aquosa da Unidade A para a concentração
presente na Unidade B não foi suficiente para promover alteração na sorção do
ao fosfogesso.
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226

Ra

Desta forma, para melhor evidenciar a influência das concentrações dos
elementos fluoreto e fosfato na sorção total do

226

Ra foram realizados testes de

sensibilidade que podem ser visualizados no gráfico da Figura 6.23, no qual projetouse a variação do

226

Ra total adsorvido ao fosfogesso pelos sítios fortes e fracos de

sorção em relação à variação das concentrações (mol/L) das espécies P e F, em
ordens de grandeza. Assim, pode-se perceber que a variação da concentração de
fluoreto em 5 ordens de grandeza não chega a alterar, em magnitude, a capacidade
de sorção dos sítios fortes e fracos. Portanto, apenas a presença de fluoreto em torno
de 1,0E-1 mol/L (ver Fig. 6.19), ou acima desta, promove maior alteração na sorção de
226

Ra ao fosfogesso.
Com relação ao fosfato, notamos que o aumento de sua concentração em

cinco ordens de grandeza promove redução, em uma relação direta, na capacidade de
sorção do

226

Ra pelos sítios de sorção fracos; a redução da capacidade de sorção

pelos sítios fortes foi evidenciada, porém, foi de duas ordens de magnitude entre as
concentrações de 1,0E-06 e 1,0E-05 e continuou decrescendo com o aumento da
concentração de fosfato, porém, dentro da mesma ordem de grandeza.

Capacidade de sorção do 226Ra
(mol/g de FG)

P Hfo_strong
F Hfo_strong

P Hfo_weak
F Hfo_weak

2,00E-13
2,00E-15
2,00E-17
2,00E-19
2,00E-21
2,00E-23
2,00E-25
2,00E-27
2,00E-29
1,00E-06 1,00E-05 1,00E-04 1,00E-03 1,00E-02 1,00E-01 1,00E+00
Concentração de P e F (mol/L)

Figura 6.23 – Gráfico da variação da capacidade de sorção de

226

Ra pelos sítios fracos

(Hfo_w) e fortes (Hfo_s) em relação à concentração de fosfato (P) e fluoreto (F) em mol/L.
Desta forma, é importante que a concentração de fosfato disponível na
solução aquosa do fosfogesso seja investigada de forma mais criteriosa, através da
coleta de amostras nas pilhas de fosfogesso e extração e análise da solução
intersticial, para certificação do quanto desta espécie se encontra realmente disponível
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na fase aquosa ou ainda presa à fase sólida e, portanto, sujeita a dissolução gradual
pela percolação da água da chuva.
6.2.4 – Resultados da Análise de Sensibilidade para o percentual de
óxidos
A sensibilidade do modelo de complexação de superfície foi testada para
análise quanto à sorção total de

226

Ra através de uma simulação (9 anos) onde foi

admitida a capacidade de superfície para as densidades de sítios reativos fracos
(0,31040 mol/1000cm3) e fortes (0,00776 mol/1000cm3), calculada utilizando o
percentual de óxidos da Unidade A e com o devido ajuste para a densidade aparente
seca da pilha da Unidade B (0,95g/cm3). Desta forma, observou-se que, em relação à
simulação original da Unidade B (ver item 6.2.1); na qual foi considerada a capacidade
de superfície

para os sítios fracos e fortes de 0,13897 e 0,00347(mol/1000cm3),

respectivamente; quando recalculada com o percentual de óxidos de Fe referentes à
Unidade A, obteve-se um aumento em torno de 2,2 vezes para cada sítio de sorção.
Nos gráficos das Figuras 6.24 e 6.25, comparando o

226

Ra total adsorvido ao

fosfogesso quando utilizados o percentual de óxidos de Fe referentes ao fosfogesso
da Unidade A (Fig. 6.24), com o 226Ra total adsorvido na simulação original da Unidade
B (Fig. 6.25) constatou-se que o aumento em 55% da capacidade de superfície
resultou em maior adsorção de

226

Ra ao fosfogesso em cerca de 3 vezes mais, à

mesma ordem de grandeza. Enquanto este aumento foi traduzido no Kd de

226

Ra em

valores cerca de 50% maiores, ao longo do perfil, quando comparado à simulação
original para a pilha da Unidade B, conforme se verifica comparando os gráficos das
Figuras 6.26 e 6.27.
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Figura 6.24 - Gráfico da variação do

226

Ra total adsorvido, em mol por grama de

fosfogesso da Unidade B, ao longo do perfil para 9 anos de simulação referente ao
aumento de 2,2 vezes da capacidade de superfície.
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Figura 6.25 - Gráfico da variação do

226

Ra total adsorvido, em mol por grama de

fosfogesso da Unidade B, ao longo do perfil para 9 anos; conforme simulação inicial.
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Figura 6.26 – Gráfico do Kd de 226Ra total adsorvido (cm3/g) no fosfogesso da Unidade
B ao longo do perfil, para 9 anos de simulação, referente ao aumento de 2,2 vezes da
capacidade de superfície.
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Figura 6.27 – Gráfico do Kd de 226Ra total adsorvido (cm3/g) no fosfogesso da Unidade
B ao longo do perfil, para 9 anos de simulação, conforme simulação inicial.
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6.2.5 – Resultados da Análise de Sensibilidade para o pH inicial
Na análise de sensibilidade para variação do pH inicial visando avaliar o seu
efeito no

226

Ra total adsorvido ao fosfogesso e no Kd, foi realizada uma série de

simulações de 27 anos para a pilha da Unidade B, fixando o pH inicial (2,4) do
fosfogesso em 3,0; 3,5; 4,0; 4,5. Sendo as cargas dos minerais secundários de óxidos
de ferro dependentes do pH, o aumento do pH na condição inicial promove uma maior
concentração de OH- em relação ao H+ no meio, e como conseqüência tem o efeito
de tornar as cargas dos óxidos mais carregadas negativamente através dos grupos
OH- expostos nos colóides. De forma a resumir a variação do

226

Ra total adsorvido na

condição inicial de acordo com o aumento do pH (2,5 a 4,5), estes valores foram
plotados no gráfico da figura 6.28, realizado no programa Excell-MS®; e apenas os
resultados da simulação no programa HP1 em condição inicial de pH 4,5 serão
comentados e discutidos através das Figuras 6.29, 6.30 e 6.31. No gráfico abaixo,
podemos observar que em pH acima de 5,0 o

226

Ra total adsorvido tende a estabilizar

na capacidade de 1,8E-19 mol por grama de fosfogesso.

1,80E-19

1,80E-20

226Ra

total adsorvido
(mol/g de FG)

1,80E-18

1,80E-21
2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

pH

Figura 6.28 – Gráfico da variação do

226

Ra total adsorvido (mol/g de fosfogesso) em

relação ao aumento do pH da condição inicial da simulação da pilha da Unidade B.
A simulação para pH inicial de 4,5 foi estendida por 50 anos e é apresentada
no gráfico da Figura 6.29 para a variação do pH ao longo do perfil da pilha da Unidade
B. Assim, em 10 anos (linha verde) o pH à superfície e à base do perfil se encontra em
torno de 4,8 e 4,75, respectivamente, sendo estes valores cerca de 20% superiores ao
verificado para simulação original da Unidade B (ver Fig. 6.7). Então, para a condição
de aumento de pH em 20%, observa-se no gráfico da Figura 6.31 que o

226

Ra total

adsorvido na condição inicial ficou em torno de 1,67E-19 mol/g de fosfogesso, sendo o
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valor muito próximo do total de

226

Ra livre disponível na solução aquosa (4,016E-18

mol/); o que promoveu valores de Kd do

226

Ra em torno de 2,5 (cm3/g) ao longo do

perfil para 10 anos (Fig. 6.30), aproximadamente 90% superior ao valor de 0,25 (cm/g)
observado na simulação original da pilha da Unidade B (ver Fig. 6.5).
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Figura 6.29 - Gráfico da variação do pH ao longo do perfil da Unidade B, para 50 anos
de simulação com pH inicial de 4,5.
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Figura 6.30 – Gráfico do Kd de 226Ra total adsorvido (cm3/g) ao fosfogesso da Unidade
B ao longo do perfil, para 50 anos de simulação com pH inicial de 4,5.
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Figura 6.31 – Gráfico da concentração de 226Ra total adsorvido em mol/g de fosfogesso

Total de Ra adsorvido (mol/ grama)

ao longo do perfil da Unidade B, para 50 anos de simulação com pH inicial de 4,5.

Tempo (dias)

Figura 6.32 – Gráfico da variação do

226

Ra total adsorvido em mol por grama de

fosfogesso da Unidade B, para 50 anos de simulação com pH inicial de 4,5, na profundidade
de 300 cm.
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Finalmente, quando admitido o pH inicial de 4,5 para a simulação da Unidade
B e considerando seus efeitos na maior adsorção de

226

na condição incial e no aumento de 90% do Kd do

Ra total (mol/g de fosfogesso)

226

Ra em relação à simulação

original, podemos constatar através do gráfico da Figura 6.32 que o efeito da
sorção/dessorção dos sítios de sorção dos óxidos de ferro se estenderiam por cerca
de 35,6 anos; cerca de 10 anos a mais quando comparado à simulação original em pH
inicial de 2,4 (ver Figura 6.11).
6.3 – Resultado da simulação da pilha da Unidade A
A simulação da pilha de fosfogesso da Unidade A foi realizada para 10 anos
com inserção de dois pontos de observação na profundidade de 51 cm, próximo à
superfície, e um ponto localizado à base do perfil (300 cm). Nas Figuras 6.33 e 6.34
dos gráficos da variação do pH ao longo do perfil (Fig.33) e nos dois pontos de
observação (Fig.6.34), respectivamente, observou-se que o pH, partindo do valor de
3,1, alcança cerca de 3,7 à base do perfil e 4,2 à superfície. Na Figura 6.34 verifica-se
mais claramente a tendência de aumento do pH ao longo do tempo. E ainda podemos
observar através da pouca alternância do pH à superfície (Fig. 6.34) considerando
fluxo transiente, pois a curva se assemelha à variação à base do perfil, que a
intensidade das condições de precipitação pode contribuir para a redução dos efeitos
da evapotranspiração à superfície.
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Figura 6.33 – Gráfico da variação do pH ao longo do perfil da Unidade A, para 10 anos
de simulação.
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Tempo (dias)

Figura 6.34 - Gráfico da variação do pH ao longo do perfil da Unidade A, para 10 anos
de simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm.

A simulação da Unidade A, descrita no item 5.3.2, considerou as
concentrações dos elementos químicos analisadas no trabalho de Silva (2001) para
condições de lixiviação onde existe uma relação de 4 a 6 vezes mais água que
fosfogesso; portanto, estes valores de concentração dos elementos podem divergir
muito das condições realmente observadas na solução intersticial do fosfogesso na
pilha desta Unidade.
Nesta simulação, a solução aquosa do fosfogesso foi levada à co-precipitação
com um total de 2,274 mo/L da fase mineral bassanita, gerando cerca de 2,233 mo/L
desta fase co-precipitada ao rádio em Ca(Ra)SO4 na condição inicial. Assim, da
concentração total de 3,135E-11 mol/L de 226Ra, disponibilizada na solução aquosa de
fosfogesso, após a co-precipitação em Ca(Ra)SO4, restaram um total de 3,814E-19
mol/L de

226

Ra livre em solução. A Figura 6.35 representa, de forma geral, que esta

concentração total de

226

Ra tendeu a permanecer no perfil da pilha da Unidade A, por

cerca de 3,4 anos.
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Concentração total de Ra (mol/ kg água)

Tempo (dias)

Figura 6.35 - Gráfico da variação do

226

Ra total (mol/L) presente em solução do

fosfogesso da Unidade A, para 10 anos de simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm.
Provavelmente devido às fortes condições de precipitação existentes na
região de localização da Unidade A, no gráfico da Figura 6.36 verificamos que o efeito
sorção/dessorção, representado pela variação do

226

Ra total adsorvido ao fosfogesso

pelos sítios de sorção fortes e fracos, estendeu-se por no máximo 5,5 anos. E nestas
condições, o coeficiente de distribuição (Kd) do

226

Ra ao longo do tempo tendeu a

zero.
Desta forma, na especiação do

226

Ra em Ra+2, RaCl+, RaOH+ e RaSO4

(dissolvido), nas respectivas concentrações (mol/L) de 1,132E-19; 1,939E-24; 1,854E30 e 2,682E-19, pelo mesmo processo já discutido para a Unidade B, observamos o
comportamento semelhante entre a variação da espécie RaOH+(Fig.6.37) e o
adsorvido ao sítios de sorção (Fig. 6.36), em razão da afinidade desta espécie pelos
sítios de sorção fortes, permanecendo no perfil (300 cm) por aproximadamente 5,5
anos.
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Ra adsorvido sítios fortes (mol/ grama)

Tempo (dias)

Figura 6.36 - Gráfico da variação do

226

Ra total adsorvido ao fosfogesso em mol/g de

RaOH (mol/ kg água)

fosfogesso da Unidade A, para 10 anos de simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm.

Tempo (dias)

Figura 6.37 - Gráfico da variação da espécie RaOH+ (mol/L) presente em solução do
fosfogesso da Unidade A para 10 anos de simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm.
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RaCl+ (mol/ kg água)

Tempo (dias)

Figura 6.38 - Gráfico da variação da espécie RaCl+ (mol/L) presente em solução do
fosfogesso da Unidade A para 10 anos de simulação, nas profundidades de 51 e 300 cm.
Finalmente,

apresentamos

o

gráfico

da

Figura

6.38,

referente

ao

comportamento da espécie RaCl+, que neste estudo apresentou maior mobilidade,
dentre as demais relatadas, através do perfil da pilha de fosfogesso. Portanto, para a
simulação da pilha de fosfogesso da Unidade A observamos através do
comportamento do RaCl+, que a espécie tendeu a permanecer no perfil de 300 cm por
aproximadamente 1.200 dias (3,3 anos).
O total de

226

Ra na concentração de 3,814E-19 mol/L, que pode ser

disponibilizado para as camadas subjacentes à pilha da Unidade A, correspondeu à
atividade de

226

Ra de aproximadamente 2,633E-12 Bq/L, cerca de 12 ordens de

grandeza inferior à atividade de

226

Ra de 1,5 ± 0,6 Bq/L medida por Santos (2006) nos

poços de monitoramente localizados ao lado das pilhas na região da Unidade A.
Ressaltando que a simulação realizada neste trabalho não considera a adição de
novas camadas de fosfogesso acima do perfil de 300 cm considerado.
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CAPÍTULO 7
CONCLUSÕES
O comportamento e mobilidade do

226

Ra é investigado através da modelagem

das pilhas de fosfogesso das Unidades A e B localizadas nos estados de São Paulo e
Minas

Gerais,

respectivamente.

A utilização da ferramenta de modelagem

HYDRUS/HP1 com acoplamento do fluxo de água, transporte advectivo-dispersivo e
geoquímica de multicomponentes, permite um estudo da mobilidade do radionuclídeo
de forma integrada.
A parte experimental deste trabalho, a partir da caracterização do material de forma a fornecer informações para a simulação das pilhas -, e dos ensaios de
coluna - para verificação do comportamento físico-químico do fosfogesso-, permite
concluir que:
•

Os diferentes processos das indústrias de fertilizantes fosfatados, que

resultam na geração do fosfogesso, alteram a granulometria, densidade real dos grãos
e cristalização do gesso nas formas hidratadas (gipsita, bassanita e anidrita) em
diferentes proporções.

•

Os minerais reativos presentes no fosfogesso, como é o caso dos óxidos de

ferro encontrados no material pela identificação da fase goethita, são representativos
mesmo quando em pequenas quantidades influenciando o equilíbrio químico através
de suas cargas variáveis (dependentes do pH).
As simulações em fluxo transiente e análises de sensibilidade da interação de
elementos químicos para a condição inicial da solução aquosa do fosfogesso e
condição de contorno da composição química da chuva e análise do aumento do
percentual de óxidos de ferro presentes no fosfogesso possibilitam concluir que:
•

O transporte do

226

Ra ao longo do perfil da pilha de fosfogesso é influenciado

pelas condições de precipitação e evapotranspiração aliadas às condições físicas
(textura e densidade) do fosfogesso na disposição em pilhas, através da taxa de fluxo
d’água acumulado à base do perfil maior, para a Unidade A, e menor para a Unidade
B. Entretanto, nas condições de simulação de cada pilha investigada, a variação
apenas da condutividade hidráulica saturada não promove aumento da taxa de fluxo
de água à base do perfil.
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•

A mobilidade do

226

Ra é condicionada aos sítios de sorção fracos e fortes dos

óxidos de Fe, que através do efeito de sorção/dessorção das diferentes espécies de
226

Ra por afinidade aos sítios, e à competição com outros elementos químicos

presentes na solução aquosa do fosfogesso pelos sítios de sorção; estes
condicionantes retardam a migração do

226

Ra no tempo e no espaço através das

pilhas. Nas duas pilhas de fosfogesso, a adsorção do

226

Ra aos sítios de sorção dos

óxidos de Fe pode retardar a mobilidade de 2,633E-12 Bq/L de 226Ra em cerca de 3,4
anos na pilha da Unidade A; e de 3,308E-9 Bq/L de

226

Ra em cerca de 13 ± 0,5 anos

na pilha da Unidade B.

•

A especiação do

226

Ra em RaCl+, RaOH+ e RaSO4 (dissolvido) promove maior

ou menor mobilidade, dependendo da afinidade destas espécies pelos sítios de sorção
fracos e fortes. Assim, dentre todas as espécies aquosas, a RaOH+ apresenta menor
mobilidade por se associar mais aos sítios fortes, enquanto a espécie RaCl+
apresenta maior mobilidade por se associar em menor proporção aos sítios fracos.

•

A composição química da chuva da região da Unidade A, mais rica em

elementos químicos e com pH uma vez menor que o da chuva da Unidade B, quando
testada na simulação da Unidade B não promove alteração na adsorção do

226

Ra ao

fosfogesso.

•

Dentre os elementos químicos presentes na solução aquosa do fosfogesso e

que podem influenciar a adsorção do 226Ra ao fosfogesso por associação aos sítios de
sorção fortes e fracos, podemos destacar: o fluoreto, possivelmente, quando presente
em solução na concentração de 1E-01 mol/L ou acima e competindo com o
pelos sítios fracos; e o fosfato, que pode competir com o

226

Ra

226

Ra de forma ostensiva

pelos sítios de sorção fracos. A maior disponibilidade de cloreto em solução pode
contribuir para maior proporção da especiação do

226

Ra em RaCl+, que por ser a

espécie que apresentou maior mobilidade, em última estância pode transportar o 226Ra
através do perfil mais rapidamente.

•

O percentual de óxidos de Fe no fosfogesso quando aumentado em cerca de

2,2 vezes pode promover, em pH

inicial de 2,4, maior adsorção de

226

Ra em

aproximadamente uma ordem de magnitude.

•

Dentre todos os testes de sensibilidade realizados, a variação do pH é a que

pode promover maior alteração na adsorção do
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226

Ra ao fosfogesso na condição

inicial. O aumento do pH na condição inicial da solução do fosfogesso pode elevar a
adsorção do

226

Ra ao fosfogesso através do aumento da capacidade de sorção dos

sítios fracos e fortes dos óxidos de Fe, que pode abranger quase todo 226Ra disponível
em solução, e que permite a manutenção do efeito de sorção/dessorção por mais
tempo. Desta forma, quando o pH da condição inicial se eleva de 2,4 para 4,5, a
adsorção do

226

Ra ao fosfogesso é maior, com aumento do coeficiente de distribuição

(Kd) em 90%, o que conseqüentemente, pode contribuir muito para o retardamento da
mobilidade do

226

Ra através do perfil; nesta condição o efeito sorção/dessorção pode

ser estendido por 35,6 anos.
Como o código HP1 utilizado neste trabalho como ferramenta investigativa é
ainda novo, entretanto, com potencial para integrar o escoamento de água e as
condições geoquímicas, através do acoplamento do modelo hidráulico (Hydrus-1D) e
geoquímico (Phreeqc), para aprofundamento do estudo da mobilidade do

226

Ra nas

pilhas de fosfogesso, até então não relatado em literatura como realizado neste
estudo, algumas sugestões para trabalhos futuros são:
•

A coleta de amostras indeformadas nas pilhas, e extração e análise dos

elementos químicos presentes e/ou disponíveis nas soluções aquosa e sólida do
fosfogesso.
•

Estudo mais detalhado das propriedades hidráulicas do fosfogesso comparado

àquelas dos solos regulares (temperado ou tropical).
•

Analisar as modificações nos parâmetros hidráulicos do fosfogesso através da

variação da densidade aparente seca.
•

Realização de testes de coluna com percolação do

226

Ra através de amostras

de fosfogesso e experimento de batelada para aferir o coeficiente de distribuição (Kd).
•

Coleta e análise da concentração de

226

Ra no lixiviado à base do perfil da pilha

de fosfogesso, através da construção de lisímetros ao lado das
monitoramento e avaliação realista da mobilidade do

pilhas, para

226

Ra e demais elementos

químicos, de forma a fornecer dados para comparação com as simulações.
•

Análise de forma mais criteriosa da composição do fosfogesso em termos de

óxidos de Fe presentes.
•

Incluir na simulação a existência de raízes de plantas adsorvendo água e

solutos, uma vez que já existe um projeto de sistema de plantio em algumas áreas das
pilhas.
•

Incluir na simulação a existência de co-precipitação não apenas na condição

inicial, mas também ao longo do tempo.
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•

Incluir na simulação os demais radionuclídeos e/ou metais presentes no

fosfogesso e verificar a possível influência nas reações geoquímicas do 226Ra.
•

Avaliação da possibilidade de transporte de

226

Ra através do escoamento

superficial nas pilhas.
Desta forma, este é um estudo preliminar sobre a mobilidade do

226

Ra nas

pilhas de fosfogesso e mais trabalho é necessário para o refinamento da modelagem,
o que requer experimentação.

98

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6508: Grãos de solos que
passam na peneira de 4,8 mm - Determinação da massa específica, 1984.
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7181: Análise granulométrica,
1984.
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10004: Resíduos sólidos
classificação, 2004, 71p.
Appelo, C.A.J., Postma, D. 2005. Geochemistry, groundwater and pollution, 2 ed. CRC
Press, Boca Raton, Estados Unidos.
Arthur, S. E., Brady, P. V., Cygan, R. T., Anderson, H. L., Westrich, H. R., Nagy, K. L.
1999. Irreversible sorption of contaminants during ferrihydrite transformation. In:
Proceedings of the Waste Management Conference. WM'99, 1-14.
Azabou, S., Mechichi, T., Sayadi, S. 2005. Sulfate reduction from phosphogypsum using
a mixed culture of sulfate-reducing bacteria. International Biodeterioration &
Biodegradation 56, 236 – 242.
Batalha, M.S., Bezerra, C.R., Pontedeiro, E.M., van Genuchten, M.T.. 2010.
Environmental Fate of Natural Radioactive Contaminants in Fertilizers and
Phosphogypsum. Proceedings of ENCIT 2010, 13th Brazilian Congress of Thermal
Sciences and Engineering, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, 5-10 Dezembro.
Batalha, M.S. 2011. Transporte Multicomponente dos Contaminantes Liberados no
Ambiente pela Aplicação de Fosfogesso. Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro, 85p.
Brady, N.C. 1989. Natureza e Propriedades dos Solos. Livraria Freitas Bastos, Rio de
Janeiro, RJ, 7ª Edição em português.
Braz, C. E., Silva, N. C., Macacini, J.F., Ribeiro, F.B.,Taddei, M.H. 2002 . Determinação
dos Parâmetros Necessários para Avaliação do Impacto Ambiental Decorrente da
Utilização do Fosfogesso. Research and Development Brazilian Journal, São
Paulo, 4 (3), 1204 - 1209.
Canut, M.M.C. 2006. Estudo da viabilidade do uso do resíduo fosfogesso como material
de construção. Universidade Federal de Minas Gerais, Dissertação de Mestrado,
154p.

99

Bruton, C.J., Viani, B.E. 1996. Ion Sorption onto Hydrous Ferric Oxides: Effect on Major
Element Fluid Chemistry at Äspö, Sweden.

UCRL-JC-124329, Lawrence

Livermore National Laboratory, Livermore, California, 1 -26.
CETEM - Centro de Tecnologia Mineral. Impactos Radiológicos na Indústria do Fosfato.
Rio de Janeiro: CETEM, 2004. 48p. (Série Estudos e Documentos –
CETEM/MCT56).

Disponível

em

http://www.cetem.gov.br/publicacao/CETEM_SED_56.pdf. Acesso em Março de
2010.
DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH), Disponível em
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/bdhm.exe/plu?qwe=qwe, pesquisado em janeiro
de 2011.
Dias, E.G., Jaloto, R.D. 2010. O Meio Ambiente na Produção de Fertilizantes
Fosfatados. In: Agrominerais para o Brasil. Eds: Fernandes, F.R.C., Luz, A.B.,
Castilhos, Z.C., CETEM, Rio de Janeiro, cap. 6, 105-124.
DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral. 2009. Sumário Mineral 2009 –
Fosfato.

Disponível

em

http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/SumarioMineral2009/fosfato.pdf.
Acesso em Janeiro de 2011.
EMBRAPA. 2005. Uso de gesso agrícola nos solos do Cerrado. Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária, Planaltina, 18p. (Circular Técnica 32).
Fernandes, H.M., Rio, A.P.M., Franklin, M.R. 2004. Impactos Radiológicos da Indústria
do Fosfato. Série Estudos&Documentos CETEM/MCT 56. Disponível em:
http://www.cetem.gov.br/publicacao/CETEM_SED_56.pdf.

Acesso em Março de

2010.
Freitas, R.A.S. 2003. Comportamento de Geotêxteis como filtro em resíduos –
fosfogesso e lama vermelha. Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro, 131p.
Fontenele, A.P.G., Pedrotti, J.J., Fornaro, A. 2009. Avaliação de metais traços e íons
majoritários em águas de chuva na cidade de São Paulo. Química Nova, 32 (4),
839 – 844.
Grossman, R.B., Reinsch, T.G. 2002. The Solid Phase. In: Methods of Soil Analysis
(Part 4: Physical Methods). Eds: Dane, J.H.D. & Topp, G.C, cap. 2, SSSA Book
Series n.5, Soil Science Society of America, Wisconsin, USA.

100

Hargreaves, G. H., Allen, R. G. 2003. History and evaluation of Hargreaves
evapotranspiration equation. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 129
(1), 53 - 63.
Jacques, D., Simunek, J., Mallants, D., van Genuchten, M.T., 2002. Multicomponent
transport model for variably-saturated porous media: Application to the transport of
heavy metals in soils. In: Computational Methods in Water Resources. Eds:
Hassanizadeh, S.M., Schotting,R.J., Gray, W.G., Pinder, G.F. Developments in
Water Science, 47, 555 – 562.
Jacques, D., Simunek, J., Mallants, D., van Genuchten, M.Th. 2003. The HYDRUSPHREEQC Multicomponent Transport model For Variably-Saturated Porous Media:
Code Verification and Application. In: MODFLOW and More 2003: Understanding
Through Modeling – Conference Proceedings. Eds: Poeter, E., Zheng, Z., Hil, M.,
Doherty, J., (1), 23 – 27.
Jacques, D., Simunek, J., Mallants, D., van Genuchten, M.Th. 2005. Modelling uranium
leaching from agricultural soils to groundwater as a criterion for comparison with
complementary safety indicators. Publicado em: 29th Symposium on the Scientific
Basis for Nuclear Waste Management, Setembro 12-16, Ghent (Belgica), 1 – 9.
Jacques, D., Simunek, J. 2005b. User Manual of the Multicomponent Variably-Saturated
Flow and Transport Model HP1. Open Report of the Belgian Nuclear Research
Centre – SCK-CEN, Belgium, 78p.
Jacques, D., Simunek, J., Mallants, D., van Genuchten, M.Th. 2008a. Modelling coupled
water flow, solute transport and geochemical reactions affecting heavy metal
migration in a podzol soil. Geoderma, 145, 449 – 461.
Jacques, D., Simunek, J., Mallants, D., van Genuchten, M.Th. 2008b. Modeling Coupled
Hydrologic and Chemical Processes: Long-Term Uranium Transport following
Phosphorus Fertilization. Vadose Zone Journal, 7, (2), 698 – 711.
Jacques, D., Simunek, J., Mallants, D., van Genuchten, M.Th. 2008c. Modelling the fate
of uranium from inorganic phosphorus fertilizer applications 17 in agriculture. In:
Loads and Fate of Fertilizer-derived Uranium. Eds: De Kok, L.J. and Schnug, E.,
57-64.
Jacques, D., Simunek, J. 2010. Notes on HP1 – a software package for simulating
variably-saturated water flow, heat transport, solute transport, and biogeochemistry
in porous media. Open Report of the Belgian Nuclear Research Centre – SCKCEN, Belgium.

101

Jensen, D.T., Hargreaves, G.H., Temesgen, B., Allen, R.G. 1997. Computation of Eto
under nonideal conditions. Journal or Irrigation and Drainage Engineering, 123 (5),
pp. 394 - 399.
Kushnir, J. 1980. The coprecipitation of strontium, magnesium, sodium, potassium and
chloride ions with gypsum: An experimental study. Geochimica et Cosmochimica
Acta, 44, (10), 1471 – 1472.
Lapido-Loureiro, F. E., Monte, M. B. M., Nascimento, M. 2008. Agrominerais – fosfato.
In: Rochas & Minerais Industriais: Usos e Especificações. 2.ed. Disponível em
<http://www.cetem.gov.br/ agrominerais/livros/07agrominerais-fosfato.pdf>. Acesso
em Janeiro de 2010.
Maier, M.H., Takino, M., Miyamaru, L.L. 1992. Alguns Aspectos da Composição da
Água da Chuva. Acta Limnologica Brasiliensia, IV, 247 – 254.
Mazzilli, B., Saueia, C.H.R. 1999. Radiological implications of using phosphogypsum as
a building material in Brazil. Radiation Protection Dosimetry, 86 (1), 63 - 67.
Mendonça, R.M.G., Barbosa, M.C., Castro, F.J.C.O. 2001. Phosphate ion transport and
retention in a tropical compacted clay. In: Clay Science for Engineering. Eds;
Adachi, K. & Fukue, M., cap. 3, Balkema, Rotterdam, 393 - 400.
Mazzilli, B., Palmiro, V., Saueia, C., Nisti, M.B. 2000. Radiochemical characterization of
Brazilian phosphogypsum. Journal of Environmental Radioactivity, 49, 113 – 122.
Oliveira, S.M.M. 2005. Estudo do comportamento mecânico de misturas de fosfogesso
e cal para utilização na construção rodoviária. Universidade de São Carlos,
Dissertação de Mestrado, 210p.
Oliveira, K.A.P. 2008. Aplicação do fosfogesso na agricultura do Cerrado e suas
implicações radiológicas. Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear,
Dissertação de Mestrado, 128p.
Parkhurst, D.L., Appelo, C.A.J. 1999. User's guide to PHREEQC (Version 2) – A
computer program for speciation, batch-reaction, one-dimensional transport, and
inverse geochemical calculations. Water-Resources Investigations, Report 994259, Denver, Co, USA, 312p.
Pinto, M.M. 2007. Avaliação da implantação de cobertura vegetal em uma pilha de
fosfogesso. Universidade Federal de Minas Gerais, Dissertação de Mestrado, Belo
Horizonte, 102p.

102

Pontedeiro, E.M.B.D. 2006. Avaliação de modelos de impacto ambiental para deposição
de resíduos sólidos contendo radionuclídeos naturais em instalações míneroindustriais. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tese de doutorado, Rio de
Janeiro, 167p.
Rutherford, P.M., Dudas, M.J., Samek, R.A. 1994. Environmental Impacts of
Phosphogypsum. The Science of the Total Environment,149, p.1-38.
Rutherford, P.M., Dudas M.J., Arocena, J.M. 1996. Heterogeneous distribution of
radionuclides, barium and strontium in phosphogypsum by-product. The Science of
the Total Environment, 180, 201-209
Santos, A.J.G. 2002. Avaliação do impacto radiológico ambiental do fosfogesso
brasileiro e lixiviação de

226

Ra e

210

Pb. Instituto de Pesquisas Energéticas e

Nucleares/USP, Tese de Doutorado, São Paulo, 184p.
Santos, A.J.G., Mazzilli, B.P., Fávaro, D.I.T., Silva, P.S.C. 2006. Partitioning of
radionuclides and trace elements in phosphogypsum and its source materials
based on sequential extraction methods. Journal of Environmental Radioactivity,
87, 52 – 61.
Santos, A.J.G., Silva, P.S.C., Mazzilli, B.P., Fávaro, D.I.T. 2006b. Radiological
characterisation of disposed phosphogypsum in Brazil: evaluation of the
occupational exposure and environmental impact. Radiation Protection Dosimetry,
121 (2), 179 - 185.
Saueia, C.H.R. 1998. Caracterização Radioquímica do Fosfogesso e implicações
radiológicas de sua utilização como material de construção. Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares/USP, Dissertação de Mestrado, São Paulo, 82p.
Saueia, C.H.R., Mazzilli, B.P. 2006. Distribution of natural radionuclides in the
production and use of phosphate fertilizers in Brazil. Journal of Environmental
Radioactivity, 89, 229 – 239.
Saueia, C.H.R., Mazzilli, B.P., Taddei, M.H.T. 2009. Sequential radioanalytical method
for the determination of U and Th isotopes,

226

Ra and

210

Po using alpha

spectrometry in samples of the Brazilian phosphate industry. Journal of
Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 281, 201 – 204.
Silva, N.C. 2001. Radionuclídeos naturais e elementos tóxicos em pilhas de fosfogesso
no Brasil: caracterização e lixiviação. Universidade de São Paulo, Tese de
Doutorado, 119p.

103

Simunek, J., van Genuchten, M. Th., Sejna, M., Toride, N., Leij, F. J. 1999. The
STANMOD Computer Software for Evaluating Solute Transport in Porous Media
Using Analytical Solutions of Convection-Dispersion Equation, Versions 2.07, U.S.
Salinity Laboratory, USDA, ARS, Riverside, California.
Šimunek, J., van Genuchten, M. Th. 2006. Contaminant transport in the unsaturated
zone: Theory and modeling. In: The Handbook of Groundwater Engineering. Ed:
Delleur, J., cap. 22, 2º edição, CRC Press, 22.1 - 22.46.
SIMGE – Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais. Base de
Dados Meteorológicos e Hidrológicos – dados meteorológicos diários telemétricos,
Disponível em http://www.simge.mg.gov.br/base_dados/index.html, pesquisado em
dezembro de 2010.
Siqueira, M.C. 2009. Caracterização radioquímica do Fosfogesso para sua utilização na
agricultura na região do Cerrado. Universidade de São Carlos, Dissertação de
Mestrado, São Paulo, 153p.
Sposito, G. 1989. The chemistry of soils. Oxford University Press, New. York, NY, 277p.
Tayibi, H., Mohamed Choura, M., López, F.A., Alguacil, F.J., López-Delgado, A. 2009.
Environmental

impact

and

management

of

phosphogypsum.

Journal

of

Environmental Management, 90, 2377 – 2386.
Toride, N., Leij, F.J., van Genuchten; M.Th. 1995. CXTFIT2: Code for Estimating
Transport Parameters from Laboratory or Field Tracer Experiment.
USEPA. 1992. Potential uses of Phosphogypsum and associated risks: Background
information document. EPA 402-r92-002. USEPA, Washington, DC, 124p.
van Genuchten, M. Th., Wierenga, P. J. 1976. Mass transfer studies in sorbing porous
media: I. Analytical solutions. Soil Science Society of America Journal, 40 (4), 473 480.
van Genuchten, M.Th. 1980. A closed-form equation for predicting the hydraulic
conductivity of unsaturated soils. Soil Sciency Society of America Journal, 44, 892 –
898.
van Genuchten, M. Th. 1980. Determining Transport Parameters From Solute Displace
Experiments. Research report, 118, U.S. Salinity Laboratory, USDA, ARS,
Riverside, CA.

104

van Genuchten, M. Th. 1981. Nonequilibrium Transport parameters from miscible
displacement experiment. Research report, 119, U.S. Salinity Laboratory, USDA,
ARS, Riverside, CA.
van Genuchten, M. Th., Parker, J.C. 1984. Boundary Conditions for Displacement
Experiments through Short Laboratory Soil Column.

Soil Science Society of

America Journal, 48, 703 - 708.
Waite, T.D., Davis, J.A., Payne, T.E., Waychunas, G.A., Xu, N. 1994. Uranium (VI)
adsorption to ferrihydrite: Application of a surface complexation model. Geochimica
et Cosmochimica Acta, 58, 5465 – 5478.
Wolicka, D. 2008. Biotransformation of phosphogypsum in wastewaters from the dairy
industry, Bioresource Technology, 99, 5666 – 5672.
Wolicka, D., Borkowski, A. 2009. Phosphogypsum biotransformation in cultures of
sulphate reducing bacteria in whey, International Biodeterioration & Biodegradation,
63, 322 – 327.
Yoshida, Y., Nakazawa, T., Yoshiwaka, H., Nakanishi. 2009. Partition coefficient of Ra
in gypsum. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 280, (3), 541 – 545.
Zhang, P.C., Krumhansl, J.L., Brady, P.V. 2002. Introduction to Properties, Sources and
Characteristics of Soil Radionuclides. In: Geochemistry of Soil Radionuclides. Eds:
Zhang, P-C., Brady, P.V, cap.1, Soil Science Society of America Special
Publication nº 59, USA.

105

ANEXO I
DETERMINAÇÃO DA GRANULOMETRIA REALIZADA NO LAB. DE
GEOTECNIA/COPPE/UFRJ
AMOSTRA DE FOSFOGESSO DA UNIDADE A.

Curva Granulométrica
ARGILA

AREIA

SILTE

FINA
PENEIRAS:

100

200

MÉDIA

100

PEDREGULHO

40 30

60

FINO

GROSSA
20

10 8

MÉDIO
4

3/8

GROSSO
3/4 1

1 1/2

0
10

Porcentagem que Passa

90

20

80

30

70

40

60

50

50

60

40

70

UNIDADE A

30

80

Composição Granulométrica (%)

20

90

Argila - 3
Silte - 58
Areia - 35 (fina), 4 (grossa)

10
0
0,001

0,01

0,1

1

10

Porcentagem Retida

ABNT

100

100

Diâmetro dos Grãos (mm)
ABNT

Argila
< 0,002

Silte
0,002 - 0,06

Areia
0,06 - 2,0

Pedregulho
2,0 - 6,0

Pedra
60 - 200

AMOSTRA DE FOSFOGESSO DA UNIDADE B.

Curva Granulométrica
ARGILA

AREIA

SILTE

FINA
PENEIRAS:

100

200

100

MÉDIA
60

40 30

PEDREGULHO
FINO

GROSSA
20

10 8

MÉDIO
4

3/8

GROSSO
3/4 1

1 1/2

10

Porcentagem que Passa

90

20

80

30

70

40

60

50

50

60

40

UNIDADE B

30

Composição Granulométrica (%)

20

Argila - 4
Silte - 80
Areia - 12 (fina), 2 (média), 2 (grossa)

10
0
0,001

0

0,01

0,1

1

10

70
80

Porcentagem Retida

ABNT

90
100

100

Diâmetro dos Grãos (mm)
ABNT

Argila
< 0,002

Silte
0,002 - 0,06

Areia
0,06 - 2,0
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Pedregulho
2,0 - 6,0

Pedra
60 - 200

ANEXO II
ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE FOSFOGESSO DAS UNIDADES A E B POR
DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X REALIZADA PELO CETEM
AMOSTRA DE FOSFOGESSO DA UNIDADE A

AMOSTRA DE FOSFOGESSO DA UNIDADE B
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ANEXO III
IDENTIFICAÇÃO DAS FASES CRISTALINAS DO FOSFOGESSO DAS UNIDADES
A E B POR DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X REALIZADA PELO CDTN/CNEN

Unidade A

Unidade B
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ANEXO IV
ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE FOSFOGESSO DAS UNIDADES A E B POR
FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X REALIZADA PELO IEN/CNEN
Sample : UNIDADE A - Camila
Operator : RS
Comment : filme polipropileno
Group : Poli 10mm VAC
Date
: 2011-05-03 08:19:49
Measurement Condition
-----------------------------------------------------------------------------------Instrument : 800HS2 Atmosphere : Vac. Collimator : 10(mm) Spin : No
-----------------------------------------------------------------------------------Analyte
TG kV uA
FI Acq.(keV) Anal.(keV) Time(sec) DT(%)
-----------------------------------------------------------------------------------Ti-U
Rh 50 25-Auto ---- 0 - 40 0.0 - 40.0 Live - 100 39
Na-Sc
Rh 15 199-Auto ---- 0 - 20 0.0 - 4.4 Live - 100 39
Quantitative Result
-------------------------------------------------------------------------------Analyte
Result
Std.Dev. Proc.-Calc. Line Int.(cps/uA)
-------------------------------------------------------------------------------====[No. 1 Layer]====< Layer1
>===============================
Layer1
5.000 um
(------) Fix
-------- -------C3H6
100.000 %
(------) Fix
-------- -------====[No. 2 Layer]====< Base
>===============================
CaO
44.427 %
( 0.071) Quan-FP CaKa
19.7404
SO3
43.699 %
( 0.069) Quan-FP S Ka
20.3221
P2O5
3.123 %
( 0.033) Quan-FP P Ka
0.8370
SiO2
1.720 %
( 0.032) Quan-FP SiKa
0.2940
TiO2
1.654 %
( 0.036) Quan-FP TiKa
1.8027
Fe2O3
1.454 %
( 0.013) Quan-FP FeKa
5.7551
SrO
1.324 %
( 0.004) Quan-FP SrKa
46.9371
BaO
1.212 %
( 0.071) Quan-FP BaLa
0.6807
La2O3
0.726 %
( 0.038) Quan-FP LaLa
0.7330
CeO2
0.429 %
( 0.027) Quan-FP CeLa
0.4498
ZrO2
0.133 %
( 0.002) Quan-FP ZrKa
5.1255
Nb2O5
0.082 %
( 0.001) Quan-FP NbKa
2.9382
Y2O3
0.018 %
( 0.001) Quan-FP Y Ka
0.6433

José Luiz Mantovano - Químico
Instituto de Engenharia Nuclear
Serviço de Análises Químicas e Ensaios de Materiais - SEAQE Laboratório de Raios-X
Rua Hélio de Almeida,75-Cep.21941-972
Cidade Universitária-Rio de Janeiro-Brasil
Tel.55(21)2173-3937/FAX-55(21)2173-3935
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Sample : UNIDADE B - Camila
Operator : RS
Comment : filme polipropileno
Group : Poli 10mm VAC
Date
: 2011-05-03 08:33:00
Measurement Condition
-----------------------------------------------------------------------------------Instrument : 800HS2 Atmosphere : Vac. Collimator : 10(mm) Spin : No
-----------------------------------------------------------------------------------Analyte
TG kV uA
FI Acq.(keV) Anal.(keV) Time(sec) DT(%)
-----------------------------------------------------------------------------------Ti-U
Rh 50 27-Auto ---- 0 - 40 0.0 - 40.0 Live - 100 39
Na-Sc
Rh 15 181-Auto ---- 0 - 20 0.0 - 4.4 Live - 99 40
Quantitative Result
-------------------------------------------------------------------------------Analyte
Result
Std.Dev. Proc.-Calc. Line Int.(cps/uA)
-------------------------------------------------------------------------------====[No. 1 Layer]====< Layer1
>===============================
Layer1
5.000 um
(------) Fix
-------- -------C3H6
100.000 %
(------) Fix
-------- -------====[No. 2 Layer]====< Base
>===============================
CaO
46.527 %
( 0.073) Quan-FP CaKa
22.6795
SO3
46.167 %
( 0.071) Quan-FP S Ka
24.5721
P2O5
3.416 %
( 0.034) Quan-FP P Ka
1.0607
TiO2
0.926 %
( 0.023) Quan-FP TiKa
1.0785
SrO
0.904 %
( 0.003) Quan-FP SrKa
37.4381
SiO2
0.702 %
( 0.027) Quan-FP SiKa
0.1369
Fe2O3
0.651 %
( 0.008) Quan-FP FeKa
2.9235
BaO
0.280 %
( 0.044) Quan-FP BaLa
0.1685
La2O3
0.164 %
( 0.026) Quan-FP LaLa
0.1776
CeO2
0.127 %
( 0.018) Quan-FP CeLa
0.1421
ZrO2
0.066 %
( 0.002) Quan-FP ZrKa
2.9905
Nb2O5
0.031 %
( 0.001) Quan-FP NbKa
1.3328
Y2O3
0.020 %
( 0.001) Quan-FP Y Ka
0.8436
CuO
0.019 %
( 0.002) Quan-FP CuKa
0.1934

José Luiz Mantovano - Químico
Instituto de Engenharia Nuclear
Serviço de Análises Químicas e Ensaios de Materiais - SEAQE Laboratório de Raios-X
Rua Hélio de Almeida,75-Cep.21941-972
Cidade Universitária-Rio de Janeiro-Brasil
Tel.55(21)2173-3937/FAX-55(21)2173-3935
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ANEXO V
EQUIPAMENTO “COLUMN LEACHING” DA SOIL MEASUREMENT SYSTEMS.
Coluna
Coletor de
fração e
amostras

Bomba de
seringa

Solução
Traçadora

Câmara a
vácuo
(1atm)

COLUNAS VAZIAS

FOSFOGESSO UNIDADE A

FOSFOGESSO UNIDADE B
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ANEXO VI
CÀLCULO DA CONCENTRAÇÃO DE BROMETO PARA A COMPOSIÇÃO DA
CHUVA DA UNIDADE B
Relatório do resultado do cálculo da concentração de brometo, como íon
utilizado para manter o equilíbrio de cargas da água da chuva em pH fixo em 6,3, do
programa PHREEQC. A saída do programa permite visualizar os dados de entrada e o
resultado final com as concentrações.

Database file: C:\Arquivos de programas\Phreeqc\Databases\Phreeqc.dat
-----------------------------------Reading input data for simulation 1.
-----------------------------------solution 1 boundary condition # condicao de contorno chuva
ph 6.3
units mol/kgw
temp 23.8
Ca 5.59e-5
Mg 6.05e-5
Fe 4.3e-6
Br 1 charge
O(0) 1 O2(g) -0.68
end
------------------------------------------Beginning of initial solution calculations.
------------------------------------------Initial solution 1. boundary condition
-----------------------------Solution composition-----------------------------Elements
Molality
Moles
Br
2.419e-04 2.419e-04 Charge balance
Ca
5.590e-05 5.590e-05
Fe
4.300e-06 4.300e-06
Mg
6.050e-05 6.050e-05
O(0)
4.639e-04 4.639e-04
Equilibrium
----------------------------Description of solution---------------------------pH = 6.300
pe = 4.000
Activity of water = 1.000
Ionic strength = 3.497e-04
Mass of water (kg) = 1.000e+00
Total alkalinity (eq/kg) = -4.927e-07
Total carbon (mol/kg) = 0.000e+00
Total CO2 (mol/kg) = 0.000e+00
Temperature (deg C) = 23.800
Electrical balance (eq) = -3.479e-12
Percent error, 100*(Cat-|An|)/(Cat+|An|) = -0.00
Iterations = 6
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Total H = 1.110124e+02
Total O = 5.550676e+01
---------------------------------Redox couples--------------------------------Redox couple
pe Eh (volts)
O(-2)/O(0)
14.4289 0.8501
----------------------------Distribution of species---------------------------Log
Log
Log
Species
Molality Activity Molality Activity Gamma
H+
5.119e-07 5.012e-07 -6.291 -6.300 -0.009
OH1.863e-08 1.823e-08 -7.730 -7.739 -0.009
H2O
5.551e+01 1.000e+00 1.744 -0.000 0.000
Br
2.419e-04
Br2.419e-04
2.366e-04 -3.616 -3.626 -0.009
Ca
5.590e-05
Ca+2
5.590e-05 5.128e-05 -4.253 -4.290 -0.037
CaOH+
1.735e-11 1.698e-11 -10.761 -10.770 -0.009
Fe(2)
4.266e-06
Fe+2
4.264e-06 3.909e-06 -5.370 -5.408 -0.038
FeOH+
2.304e-09 2.254e-09 -8.638 -8.647 -0.009
Fe(OH)2
3.447e-14 3.447e-14 -13.463 -13.463 0.000
Fe(OH)32.581e-18 2.525e-18 -17.588 -17.598 -0.009
Fe(3)
3.356e-08
Fe(OH)2+
2.705e-08 2.647e-08 -7.568 -7.577 -0.009
Fe(OH)3
6.455e-09 6.455e-09 -8.190 -8.190 0.000
FeOH+2
4.575e-11 4.194e-11 -10.340 -10.377 -0.038
Fe(OH)41.144e-11 1.119e-11 -10.942 -10.951 -0.009
Fe+3
4.250e-15 3.495e-15 -14.372 -14.457 -0.085
Fe2(OH)2+4
7.045e-20 4.975e-20 -19.152 -19.303 -0.151
Fe3(OH)4+5
5.295e-25 3.075e-25 -24.276 -24.512 -0.236
H(0)
3.599e-24
H2
1.800e-24 1.800e-24 -23.745 -23.745 0.000
Mg
6.050e-05
Mg+2
6.050e-05 5.551e-05 -4.218 -4.256 -0.037
MgOH+
3.686e-10 3.607e-10 -9.433 -9.443 -0.009
O(0)
4.639e-04
O2
2.320e-04 2.320e-04 -3.635 -3.635 0.000

-----------------End of simulation.
------------------
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ANEXO VII
SIMULAÇÃO NO PHREEQC DA SOLUÇÃO 1001 DA UNIDADE B EM EQUILIBRIO
DE FASES COM A FASE MINERAL BASSANITA
Database file: C:\Arquivos de programas\PC-Progress\HYDRUS-1D 4.xx\HP1 Databases\phreeqcU.dat
------------------------------------------Beginning of initial solution calculations.
------------------------------------------Initial solution 1001.
-----------------------------Solution composition-----------------------------Elements

Molality

Cl
Na
O(0)
P
Ra

Moles

1.170e-01 1.170e-01
1.168e-01 1.168e-01
4.455e-04 4.455e-04 Equilibrium with O2(g)
6.665e-03 6.665e-03
2.894e-11 2.894e-11

----------------------------Description of solution---------------------------pH = 2.400 Charge balance
pe = 4.000
Activity of water = 0.996
Ionic strength = 1.217e-01
Mass of water (kg) = 1.000e+00
Total alkalinity (eq/kg) = -6.835e-03
Total carbon (mol/kg) = 0.000e+00
Total CO2 (mol/kg) = 0.000e+00
Temperature (deg C) = 25.000
Electrical balance (eq) = 4.083e-12
Percent error, 100*(Cat-|An|)/(Cat+|An|) = 0.00
Iterations = 6
Total H = 1.110326e+02
Total O = 5.553332e+01
---------------------------------Redox couples--------------------------------Redox couple
pe Eh (volts)
O(-2)/O(0)

18.2109

1.0773

----------------------------Distribution of species----------------------------

Species
H+
OHH2O
Cl
ClRaCl+
H(0)
H2

Molality
4.869e-03
3.250e-12
5.551e+01
1.170e-01
1.170e-01
8.947e-13
2.182e-16
1.091e-16

Log
Activity

Log
Log
Molality Activity

Gamma

3.981e-03 -2.313 -2.400 -0.087
2.504e-12 -11.488 -11.601 -0.113
9.958e-01 1.744 -0.002 0.000
8.774e-02 -0.932 -1.057 -0.125
6.895e-13 -12.048 -12.161 -0.113
1.122e-16 -15.962 -15.950
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0.012

Na
1.168e-01
Na+
1.168e-01 9.012e-02 -0.932 -1.045 -0.113
NaHPO41.288e-08 9.925e-09 -7.890 -8.003 -0.113
O(0)
4.455e-04
O2
2.228e-04
2.291e-04 -3.652 -3.640 0.012
P
6.665e-03
H2PO44.699e-03 3.621e-03 -2.328 -2.441 -0.113
H3PO4
1.966e-03 2.022e-03 -2.706 -2.694 0.012
HPO4-2
1.601e-07 5.648e-08 -6.796 -7.248 -0.453
NaHPO41.288e-08 9.925e-09 -7.890 -8.003 -0.113
PO4-3
6.669e-17
6.397e-18 -16.176 -17.194 -1.018
Ra
2.894e-11
Ra+2
2.805e-11
9.894e-12 -10.552 -11.005 -0.453
RaCl+
8.947e-13
6.895e-13 -12.048 -12.161 -0.113
RaOH+
1.016e-22
7.827e-23 -21.993 -22.106 -0.113
------------------------------Saturation indices------------------------------Phase
SI
log IAP log KT
H2(g)
-12.80 -15.95
Halite
-3.68
-2.10
O2(g)
-0.68
-3.64
Ra
-145.76 -4.39
RaCl2:2H2O -12.36 -13.12
-----------------End of simulation.
------------------

-3.15
1.58
-2.96
141.37
-0.76

H2
NaCl
O2
Ra
RaCl2:2H2O

-----------------------------------Reading input data for simulation 2.
-----------------------------------use solution 1001
Equilibrium_phases 1001
Bassanite 0 2.274e-01
O2(g) -0.68
save solution 1002
end
----------------------------------------Beginning of batch-reaction calculations.
----------------------------------------Reaction step 1.
Using solution 1001.
Using pure phase assemblage 1001.
-------------------------------Phase assemblage--------------------------------

Phase

SI

Bassanite
O2(g)

0.00
-0.68

log IAP
-3.66
-3.64

Moles in assemblage
log KT Initial
-3.66
-2.96

2.274e-01
1.000e+01

Final

Delta

1.227e-01
1.000e+01

-1.047e-01
1.141e-05

-----------------------------Solution composition-----------------------------Elements
Molality
Moles
Ca

1.046e-01 1.047e-01
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Cl
Na
P
Ra
S

1.169e-01 1.170e-01
1.167e-01 1.168e-01
6.659e-03 6.665e-03
2.891e-11 2.894e-11
1.046e-01 1.047e-01

----------------------------Description of solution---------------------------pH = 2.735 Charge balance
pe = 17.876 Adjusted to redox equilibrium
Activity of water = 0.993
Ionic strength = 3.542e-01
Mass of water (kg) = 1.001e+00
Total alkalinity (eq/kg) = -6.829e-03
Total carbon (mol/kg) = 0.000e+00
Total CO2 (mol/kg) = 0.000e+00
Temperature (deg C) = 25.000
Electrical balance (eq) = -1.107e-10
Percent error, 100*(Cat-|An|)/(Cat+|An|) = -0.00
Iterations = 17
Total H = 1.111373e+02
Total O = 5.600446e+01
----------------------------Distribution of species----------------------------

Species

Molality

Log
Activity

Log
Molality

Log
Activity

Gamma

H+
2.369e-03 1.839e-03 -2.625
-2.735 -0.110
OH7.391e-12 5.405e-12 -11.131
-11.267 -0.136
H2O
5.551e+01 9.932e-01 1.744
-0.003 0.000
Ca
1.046e-01
Ca+2
6.191e-02 1.725e-02 -1.208
-1.763 -0.555
CaSO4
4.023e-02 4.365e-02 -1.395
-1.360
0.035
CaH2PO4+
1.819e-03 1.331e-03 -2.740
-2.876 -0.136
CaHSO4+
6.432e-04 4.704e-04
-3.192
-3.328 -0.136
CaHPO4
8.870e-07 9.623e-07 -6.052
-6.017 0.035
CaOH+
2.114e-12 1.546e-12 -11.675 -11.811 -0.136
CaPO41.693e-12 1.238e-12 -11.771 -11.907 -0.136
Cl
1.169e-01
Cl1.169e-01 7.818e-02 -0.932
-1.107
-0.175
RaCl+
2.418e-13 1.768e-13 -12.617 -12.752 -0.136
H(0)
0.000e+00
H2
0.000e+00 0.000e+00 -44.408 -44.373 0.035
Na
1.167e-01
Na+
1.099e-01 7.894e-02
-0.959
-1.103
-0.144
NaSO46.859e-03 5.016e-03
-2.164 -2.300
-0.136
NaHPO42.141e-08 1.566e-08
-7.669
-7.805
-0.136
O(0)
4.223e-04
O2
2.111e-04
2.291e-04
-3.675 -3.640 0.035
P
6.659e-03
H2PO44.121e-03 3.014e-03
-2.385
-2.521
-0.136
CaH2PO4+
1.819e-03 1.331e-03 -2.740
-2.876
-0.136
H3PO4
7.168e-04 7.777e-04 -3.145
-3.109
0.035
CaHPO4
8.870e-07 9.623e-07 -6.052 -6.017
0.035
HPO4-2
3.557e-07 1.017e-07 -6.449 -6.993
-0.544
NaHPO42.141e-08 1.566e-08 -7.669
-7.805
-0.136
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CaPO41.693e-12
PO4-3
4.167e-16
Ra
2.891e-11
RaSO4
1.871e-11
Ra+2
9.957e-12
RaCl+
2.418e-13
RaOH+
6.649e-23
S(-2)
0.000e+00
H2S
0.000e+00
HS0.000e+00
S5-2
0.000e+00
S4-2
0.000e+00
S6-2
0.000e+00
S-2
0.000e+00
S3-2
0.000e+00
S2-2
0.000e+00
S(6)
1.046e-01
SO4-2
5.377e-02
CaSO4
4.023e-02
NaSO46.859e-03
HSO43.101e-03
CaHSO4+
6.432e-04
RaSO4
1.871e-11

1.238e-12
2.493e-17

-11.771 -11.907
-15.380 -16.603

-0.136
-1.223

2.030e-11
2.848e-12
1.768e-13
4.862e-23

-10.728
-11.002
-12.617
-22.177

0.035
-0.544
-0.136
-0.136

0.000e+00
0.000e+00
0.000e+00
0.000e+00
0.000e+00
0.000e+00
0.000e+00
0.000e+00

-131.639
-135.674
-142.307
-142.493
-142.631
-145.449
-145.884
-147.068

1.268e-02
4.365e-02
5.016e-03
2.268e-03
4.704e-04
2.030e-11

-1.269
-1.395
-2.164
-2.509
-3.192
-10.728

-10.692
-11.545
-12.752
-22.313
-131.604
-135.810
-142.670
-142.904
-142.956
-145.993
-146.357
-147.603

0.035
-0.136
-0.362
-0.410
-0.325
-0.544
-0.473
-0.534

-1.897
-1.360
-2.300
-2.644
-3.328
-10.692

-0.627
0.035
-0.136
-0.136
-0.136
0.035

------------------------------Saturation indices------------------------------Phase

SI

logIAP

log KT

Anhydrite
0.70
-3.66
-4.36
Bassanite
0.00
-3.66
-3.66
Gypsum
0.91
-3.67
-4.58
H2(g)
-41.22 -44.37
-3.15
H2S(g)
-130.61 -131.60 -1.00
Halite
-3.79
-2.21
1.58
Hydroxyapatite -15.43 -18.85 -3.42
Mirabilite
-3.02 -4.13
-1.11
O2(g)
-0.68 -3.64
-2.96
Portlandite
-19.10 3.70
22.80
Ra
-145.63 -4.26
141.37
RaSO4
-2.99 -13.44 -10.45
Sulfur
-95.21 -110.24 -15.03
Thenardite
-3.92 -4.10
-0.18

CaSO4
CaSO4:0.5H2O
CaSO4:2H2O
H2
H2S
NaCl
Ca5(PO4)3OH
Na2SO4:10H2O
O2
Ca(OH)2
Ra
RaSO4
S
Na2SO4

-----------------End of simulation.
----------------------------------------------------Reading input data for simulation 3.
---------------------------------------------End of run.
-----------
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ANEXO VIII
SIMULAÇÃO NO PHREEQC DA SOLUÇÃO 1001 DA UNIDADE A EM EQUILIBRIO
DE FASES COM A FASE MINERAL BASSANITA
Database file: C:\Arquivos de programas\PC-Progress\HYDRUS-1D 4.xx\HP1 Databases\phreeqcU.dat
-----------------------------------Reading input data for simulation 1.
-----------------------------------solution 1001 #initial condition mobile phase
ph 3 charge
units mol/kgw
Na 2.569e-04
Cl 7.200e-5
F 1.800e-3
Mg 1.52e-5
P 5.88e-4
Ra 3.135e-11 #total concentration of radium (PG) UNIDADE A#
O(0) 1 O2(g) -0.68
save solution 1001
end
------------------------------------------Beginning of initial solution calculations.
------------------------------------------Initial solution 1001.
-----------------------------Solution composition-----------------------------Elements
Cl
F
Mg
Na
O(0)
P
Ra

Molality

Moles

7.200e-05 7.200e-05
1.800e-03 1.800e-03
1.520e-05 1.520e-05
2.569e-04 2.569e-04
4.580e-04 4.580e-04 Equilibrium with O2(g)
5.880e-04 5.880e-04
3.135e-11 3.135e-11

----------------------------Description of solution---------------------------pH = 3.000 Charge balance
pe = 4.000
Activity of water = 1.000
Ionic strength = 1.340e-03
Mass of water (kg) = 1.000e+00
Total alkalinity (eq/kg) = -2.173e-03
Total carbon (mol/kg) = 0.000e+00
Total CO2 (mol/kg) = 0.000e+00
Temperature (deg C) = 25.000
Electrical balance (eq) = 1.046e-16
Percent error, 100*(Cat-|An|)/(Cat+|An|) = 0.00
Iterations = 10
Total H = 1.110158e+02
Total O = 5.550903e+01
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---------------------------------Redox couples--------------------------------Redox couple
pe Eh (volts)
O(-2)/O(0)

17.6100

1.0417

----------------------------Distribution of species----------------------------

Species

Molality

Log
Log
Log
Activity Molality Activity

Gamma

H+
1.040e-03 1.000e-03 -2.983 -3.000 -0.017
OH1.043e-11 1.001e-11 -10.982 -11.000 -0.018
H2O
5.551e+01 9.999e-01 1.744 -0.000 0.000
Cl
7.200e-05
Cl7.200e-05 6.910e-05 -4.143 -4.161 -0.018
RaCl+
1.522e-15 1.461e-15 -14.818 -14.835 -0.018
F
1.800e-03
HF
1.055e-03 1.055e-03 -2.977 -2.977 0.000
F7.329e-04 7.035e-04 -3.135 -3.153 -0.018
HF22.967e-06 2.848e-06 -5.528 -5.546 -0.018
H2F2
2.900e-06 2.901e-06 -5.538 -5.537 0.000
MgF+
5.938e-07 5.700e-07 -6.226 -6.244 -0.018
NaF
9.977e-08 9.980e-08 -7.001 -7.001 0.000
H(0)
1.416e-17
H2
7.078e-18 7.080e-18 -17.150 -17.150 0.000
Mg
1.520e-05
Mg+2
1.440e-05 1.226e-05 -4.842 -4.911 -0.070
MgF+
5.938e-07 5.700e-07 -6.226 -6.244 -0.018
MgH2PO4+
2.070e-07 1.987e-07 -6.684 -6.702 -0.018
MgHPO4
2.806e-10 2.807e-10 -9.552 -9.552 0.000
MgOH+
4.639e-14 4.452e-14 -13.334 -13.351 -0.018
MgPO46.902e-16 6.625e-16 -15.161 -15.179 -0.018
Na
2.569e-04
Na+
2.568e-04 2.466e-04 -3.590 -3.608 -0.018
NaF
9.977e-08 9.980e-08 -7.001 -7.001 0.000
NaHPO41.546e-11 1.484e-11 -10.811 -10.829 -0.018
O(0)
4.580e-04
O2
2.290e-04 2.291e-04 -3.640 -3.640 0.000
P
5.880e-04
H2PO45.180e-04 4.972e-04 -3.286 -3.303 -0.018
H3PO4
6.973e-05 6.976e-05 -4.157 -4.156 0.000
MgH2PO4+
2.070e-07 1.987e-07 -6.684 -6.702 -0.018
HPO4-2
3.637e-08 3.087e-08 -7.439 -7.510 -0.071
MgHPO4
2.806e-10 2.807e-10 -9.552 -9.552 0.000
NaHPO41.546e-11 1.484e-11 -10.811 -10.829 -0.018
MgPO46.902e-16 6.625e-16 -15.161 -15.179 -0.018
PO4-3
2.012e-17 1.392e-17 -16.696 -16.856 -0.160
Ra
3.135e-11
Ra+2
3.135e-11 2.661e-11 -10.504 -10.575 -0.071
RaCl+
1.522e-15 1.461e-15 -14.818 -14.835 -0.018
RaOH+
8.767e-22 8.415e-22 -21.057 -21.075 -0.018
------------------------------Saturation indices------------------------------Phase
SI
log IAP log KT
Brucite
H2(g)

-15.75 1.09
-14.00 -17.15

16.84 Mg(OH)2
-3.15 H2
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Halite
O2(g)
Ra

-9.35
-0.68
-144.13

-7.77
-3.64
-2.75

1.58 NaCl
-2.96 O2
141.37 Ra

-----------------End of simulation.
----------------------------------------------------Reading input data for simulation 2.
-----------------------------------use solution 1001
Equilibrium_phases 1001
Bassanite 0 2.274
O2(g) -0.68
save solution 1002
end
----------------------------------------Beginning of batch-reaction calculations.
----------------------------------------Reaction step 1.
Using solution 1001.
Using pure phase assemblage 1001.
-------------------------------Phase assemblage-------------------------------Moles in assemblage
log IAP log KT Initial

Phase

SI

Bassanite
O2(g)

0.00 -3.66
-0.68 -3.64

-3.66
-2.96

2.274e+00
1.000e+01

Final

Delta

2.184e+00 -8.999e-02
1.000e+01 9.651e-06

-----------------------------Solution composition-----------------------------Elements
Ca
Cl
F
Mg
Na
P
Ra
S

Molality
8.992e-02
7.194e-05
1.799e-03
1.519e-05
2.567e-04
5.875e-04
3.132e-11
8.992e-02

Moles
8.999e-02
7.200e-05
1.800e-03
1.520e-05
2.569e-04
5.880e-04
3.135e-11
8.999e-02

----------------------------Description of solution---------------------------pH = 3.330 Charge balance
pe = 17.281 Adjusted to redox equilibrium
Activity of water = 0.998
Ionic strength = 1.919e-01
Mass of water (kg) = 1.001e+00
Total alkalinity (eq/kg) = -2.171e-03
Total carbon (mol/kg) = 0.000e+00
Total CO2 (mol/kg) = 0.000e+00
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Temperature (deg C) = 25.000
Electrical balance (eq) = 9.218e-10
Percent error, 100*(Cat-|An|)/(Cat+|An|) = 0.00
Iterations = 18
Total H = 1.111058e+02
Total O = 5.591396e+01
----------------------------Distribution of species----------------------------

Species

Log
Molality Activity

Log
Log
Molality Activity

H+
5.855e-04 4.680e-04 -3.232
OH2.851e-11 2.134e-11 -10.545
H2O
5.551e+01 9.976e-01 1.744
Ca
8.992e-02
Ca+2
4.778e-02 1.555e-02
-1.321
CaSO4
4.167e-02 4.355e-02 -1.380
CaH2PO4+
1.617e-04 1.210e-04 -3.791
CaHSO4+
.596e-04 1.194e-04 -3.797
CaF+
1.482e-04
1.109e-04 -3.829
CaHPO4
3.291e-07 3.439e-07 -6.483
CaOH+
7.350e-12 5.501e-12
-11.134
CaPO42.323e-12 1.739e-12
-11.634
Cl
7.194e-05
Cl7.194e-05 5.146e-05
-4.143
RaCl+
1.593e-16 1.192e-16
-15.798
F
1.799e-03
F1.094e-03
8.187e-04
-2.961
HF
5.498e-04
5.747e-04
-3.260
CaF+
1.482e-04
1.109e-04
-3.829
HF22.412e-06
1.805e-06
-5.618
H2F2
8.234e-07
8.606e-07
-6.084
MgF+
1.794e-07
1.343e-07
-6.746
NaF
8.064e-08
8.428e-08
-7.093
H(0)
0.000e+00
H2
0.000e+00
0.000e+00 -44.390
Mg
1.519e-05
MgSO4
7.817e-06
8.170e-06 -5.107
Mg+2
7.159e-06
2.483e-06 -5.145
MgF+
1.794e-07
1.343e-07 -6.746
MgH2PO4+ 3.287e-08
2.460e-08 -7.483
MgHPO4
7.104e-11
7.425e-11 -10.149
MgOH+
2.567e-14
1.921e-14 -13.591
MgPO45.003e-16
3.744e-16 -15.301
Na
2.567e-04
Na+
2.398e-04
1.789e-04 -3.620
NaSO41.681e-05
1.259e-05 -4.774
NaF
8.064e-08
8.428e-08 -7.093
NaHPO4- 1.880e-11
1.407e-11 -10.726
O(0)
4.384e-04
O2
2.192e-04
2.291e-04 -3.659
P
5.875e-04
H2PO44.063e-04
3.041e-04 -3.391
CaH2PO4+ 1.617e-04
1.210e-04 -3.791
H3PO4
1.910e-05
1.997e-05 -4.719
CaHPO4
3.291e-07
3.439e-07 -6.483

Gamma

-3.330 -0.097
-10.671 -0.126
-0.001 0.000
-1.808 -0.487
-1.361 0.019
-3.917 -0.126
-3.923 -0.126
-3.955 -0.126
-6.464 0.019
-11.260 -0.126
-11.760 -0.126
-4.289 -0.146
-15.924 -0.126
-3.087
-3.241
-3.955
-5.743
-6.065
-6.872
-7.074

-0.126
0.019
-0.126
-0.126
0.019
-0.126
0.019

-44.371

0.019

-5.088
-5.605
-6.872
-7.609
-10.129
-13.716
-15.427

0.019
-0.460
-0.126
-0.126
0.019
-0.126
-0.126
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-3.747 -0.127
-4.900 -0.126
-7.074 0.019
-10.852 -0.126
-3.640

0.019

-3.517 -0.126
-3.917 -0.126
-4.700 0.019
-6.464 0.019

HPO4-2
1.285e-07
MgH2PO4+ 3.287e-08
MgHPO4
7.104e-11
NaHPO41.880e-11
CaPO42.323e-12
PO4-3
5.270e-16
MgPO45.003e-16
Ra
3.132e-11
RaSO4
2.203e-11
Ra+2
9.294e-12
RaCl+
1.593e-16
RaOH+
2.627e-22
S(-2)
0.000e+00
H2S
0.000e+00
HS0.000e+00
S5-2
0.000e+00
S4-2
0.000e+00
S6-2
0.000e+00
S-2
0.000e+00
S3-2
0.000e+00
S2-2
0.000e+00
S(6)
8.992e-02
SO4-2
4.721e-02
CaSO4
4.167e-02
HSO48.534e-04
CaHSO4+ 1.596e-04
NaSO41.681e-05
MgSO4
7.817e-06
RaSO4
2.203e-11

4.034e-08
2.460e-08
7.425e-11
1.407e-11
1.739e-12
3.885e-17
3.744e-16

-6.891
-7.483
-10.149
-10.726
-11.634
-15.278
-15.301

2.303e-11
2.917e-12
1.192e-16
1.966e-22

-10.657
-11.032
-15.798
-21.581

0.000e+00 -132.767
0.000e+00 -136.234
0.000e+00 -142.298
0.000e+00 -142.493
0.000e+00 -142.615
0.000e+00 -145.445
0.000e+00 -145.897
0.000e+00 -147.097
1.404e-02
4.355e-02
6.387e-04
1.194e-04
1.259e-05
8.170e-06
2.303e-11

-1.326
-1.380
-3.069
-3.797
-4.774
-5.107
-10.657

-7.394
-7.609
-10.129
-10.852
-11.760
-16.411
-15.427

-10.638
-11.535
-15.924
-21.706
-132.748
-136.360
-142.625
-142.859
-142.911
-145.948
-146.312
-147.558

SI

Anhydrite
0.70
Bassanite
0.00
Brucite
-15.79
Epsomite
-5.33
Fluorapatite -6.72
Fluorite
2.62
Gypsum
0.92
H2(g)
-41.22
H2S(g)
-131.75
Halite
-9.62
Hydroxyapatite -14.49
Mirabilite
-8.24
O2(g)
-0.68
Portlandite -17.95
Ra
-144.43
RaCl2:2H2O -19.35
RaSO4
-2.94
Sulfur
-96.36
Thenardite
-9.17

log IAP

log KT

-3.66
-3.66
1.05
-7.47
-24.32
-7.98
-3.66
-44.37
-132.75
-8.04
-17.91
-9.36
-3.64
4.85
-3.06
-20.11
-13.39
-111.39
-9.35

-4.36
-3.66
16.84
-2.14
-17.60
-10.60
-4.58
-3.15
-1.00
1.58
-3.42
-1.11
-2.96
22.80
141.37
-0.76
-10.45
-15.03
-0.18

CaSO4
CaSO4:0.5H2O
Mg(OH)2
MgSO4:7H2O
Ca5(PO4)3F
CaF2
CaSO4:2H2O
H2
H2S
NaCl
Ca5(PO4)3OH
Na2SO4:10H2O
O2
Ca(OH)2
Ra
RaCl2:2H2O
RaSO4
S
Na2SO4

-----------------End of simulation.
------------------

122

0.019
-0.503
-0.126
-0.126
0.019
-0.126
-0.327
-0.366
-0.296
-0.503
-0.415
-0.461

-1.853 -0.527
-1.361 0.019
-3.195 -0.126
-3.923 -0.126
-4.900 -0.126
-5.088 0.019
-10.638 0.019

------------------------------Saturation indices------------------------------Phase

-0.503
-0.126
0.019
-0.126
-0.126
-1.132
-0.126

ANEXO IX
RESULTADO DO TESTE DE SENSIBILIDADE PARA A CONDUTIVIDADE
HIDRAÚLICA DAS UNIDADES A E B

Resultados da análise de sensibilidade para o aumento da condutividade
hidráulica e seu efeito na taxa de recarga na base do perfil, para o fosfogesso das
pilhas das Unidade A e B
Unidade A

Unidade B

Ks

Taxa de recarga na base do

Ks

Taxa de recarga na base do

(cm/dia)

perfil (cm/dia)

(cm/dia)

perfil (cm/dia)

5,75

0,43747

10,75

0,06019

10,75

0,43980

30,75

0,06113

30,75

0,44458

60,75

0,06200

65,75

0,44692

-
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