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Resumo: A indústria de mineração é responsável por 

gerar grande quantidade de subprodutos, geralmente 

estocados em ambientes abertos, e podendo conter 

elementos tóxicos e altas concentrações de 

radionuclídeos. Dessa forma, neste trabalho foi 

realizado um balanço material na etapa física e química 

que envolve a produção de H3PO4 de uma planta da 

VALE Fertilizantes S.A., com o objetivo de fornecer 

dados sobre os rejeitos gerados com o apoio das 

técnicas de espectroscopia de raios gama e fluorescência 

de raio-X. 

 

1. Introdução 
       A agricultura é uma das principais bases 

econômicas do Brasil, consequentemente, há uma alta 

demanda por fertilizantes fosfatados. Para a produção 

desses fertilizantes é necessário o beneficiamento da 

rocha fosfática [1]. Porém, no beneficiamento para a 

produção de H3PO4 são gerados materiais denominados 

TENORM-Technologically Enhanced Naturally 

Occurring Radioactive Materials, por apresentarem 

elevada concentração de radionuclídeos naturais, 

causada por atividade humana. Tendo em vista os 

fatores envolvidos na produção de H3PO4, foi realizado 

um balanço material de forma a se obter mais 

informações e um melhor entendimento dos processos 

envolvidos na produção de ácido fosfórico. As amostras 

utilizadas neste estudo foram fornecidas pela VALE 

Fertilizantes S.A., proveniente da planta de Catalão 

(GO). 

 

2. Metodologia 
O preparo das amostras engloba a secagem por 24 

horas, homogeneização, compactação em um recipiente 

adequado. A técnica utilizada para a determinação da 

radiação natural é a espectrometria de raios gama, 

baseada em um detector de NaI(Tl) blindado com Pb. 

Os valores de concentração dos radionuclídeos 

primordiais, 
40

K, 
238

U e 
232

Th, foram comparados com 

padrões certificados pela Agência Internacional de 

Energia Atômica-IAEA [2]. Pela técnica de 

fluorescência de raio-X, foram obtidas as concentrações 

de 
40

Ca, 
31

P e Ti. A partir da planta de beneficiamento 

de rocha fosfática foi realizado um balanço material 

para a determinação das correntes de saída do processo. 

Os parâmetros utilizados balanço material foram 

baseados na referência [3]. 

 

  3. Resultados 
Na Figura 1 é mostrado o fluxograma da produção 

de H3PO4 via di-hidratada e a reação principal é 

apresentada na equação 1 [1]. Na Figura 2 é possível 

verificar as concentrações referentes ao Tório e Urânio 

presentes nas amostras analisadas. 

 
                Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4 3 CaSO4 + 2 H3PO4             (1) 

  

Figura 1 – Fluxograma simplificado da Produção de 

H3PO4 

 
 

Figura 2 – Concentrações de
 238

U, 
232

Th e K em cada 

amostra.  

 

 
 

4. Conclusões 
Neste estudo foi possível quantificar os elementos 

Th, U, Ti, Ca e K, para realizar o balanço material nas 

etapas de processo de fabricação do H3PO4. Foi possível 

realizar com sucesso o balanço material da etapa 

química, permitindo determinar que para uma 

alimentação de 3000 kg/h de concentrado fosfático com 

29% de P2O5 obtém-se em média 1200 kg/h de H3PO4.  
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