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R E S U M O 

Neste trabalho foram investigados os mecanismos envolvidos na sorção do 2 4 l Am em 

função das propriedades físico-químicas de alguns tipos de solo brasileiros e das mudanças 

promovidas nestas propriedades pela adubação orgânica. Este estudo experimental foi 

conduzido em área controlada, onde vasos contendo diferentes tipos de solos (Latossolo 

Vermelho Amarelo, o Nitossolo e o Organossolo) e com diferentes doses de adubo 

orgânico (0; 2 kg m~2 e 4 kg m"2) foram contaminados artificialmente pela rega com solução 

radioativa contendo 2 4 lAm. Nestes solos, com e sem adubo orgânico, foram realizados 

estudos de migração: o coeficiente de distribuição (Kj), biodisponibilidade e matéria 

orgânica . A biodisponibilidade efetiva foi avaliada através do cultivo de rabanete 

(Raphanus sativus, L.) nesses vasos e da posterior medida da concentração dos 

radionuclídeos nas raízes. Os principais resultados revelaram que o 241Am possui uma 

grande afinidade com a matéria orgânica do solo e que a adubação orgânica em solos 

tropicais reduz a dessorção do radionuclídeo estudado. Através deste estudo foram obtidos 

valores de coeficiente de distribuição (Kd) para 241 Am, e estes encontraram-se abaixo que 

os encontrados para solos de clima temperado. Foram encontrados valores abaixo do limite 

mínimo de detecção para 241 Am em rabanete, sendo assim, não foi possível obter valores de 

transferência solo/planta. Foram feitos os fracionamentos físico e químico da matéria 

orgânica . 
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ABSTRACT 

In this work the mechanisms involved in the sorption o f 2 4 1 Am were investigated depending 

on the physicochemical properties of some Brazilian soils and on alterations promoted by 

organic amendment. This experimental study was conducted in a controlled area, where 

pots containing different kinds of soils (Histisol, Ferralsol and Nitisol), with different 

organic amendment doses (without amendment; 2 kg m"2 and 4 kg m~2) were artificially 

contaminated by radioactive solution water, which contained 241Am. Migration studies, 

distribution (or partition) coefficient (Kj), bioavailability and organic matter were carried 

out in these soils, with or without organic amendment. In order to evaluate the effective 

bioavailability of radionuclides, radish (Raphanus sativus L.) was cultivated in these pots, 

and later the concentration o f 2 4 1 Am in radish's roots was measured. The main results show 

that 2 4 1 Am tends to be strongly attached to organic matter and that organic amendment in 

tropical soils minimizes the radionuclide studied desorption. Also, distribution (or partition) 

coefficient (Kt|) values for 241 Am were generated and these values are smaller than those 

ones determinated for soils from temperate zones. Physical and chemical fractionings of 

organic matter were carried out. 
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1. I N T R O D U Ç Ã O 

Elementos radioativos estão presentes na Terra desde a sua formação. Essa 

radioatividade natural é devida principalmente às cadeias radioativas naturais do 

Urânio, do Tório e do Actínio; à radiação cósmica oriunda do espaço; à radiação 

cosmogcnica e outros radionuclídeos naturais além daqueles oriundos das séries 

supracitadas, como por exemplo, o 40K, o 87Rb, o " 3 Cd e o 138La entre outros 

(FRIEDLANDER et al., 1981). Elementos radioativos produzidos pelo homem 

começaram a ser introduzidos no meio ambiente a partir do scculo XX devido às 

liberações e posterior dispersão de material radioativo originário dos testes nucleares, de 

acidentes em instalações nucleares como, por exemplo, o acidente de Chernobyl, em 

1986, na Ucrânia (AARKROG, 2001, DUNSTER et al, 2007) e o acidente de 

Windscale, em 1957, na Inglaterra (UNSCEAR,2000) e, ainda, através de liberações 

rotineiras a partir de alguns tipos de instalações radioativas e nucleares, por exemplo, 

indústrias de rcprocessamento de combustível nuclear. 

Em média, a radiação de origem artificial não chega a contribuir com 1 % da 

radioatividade total a qual o homem é exposto (IAEA, 1994); no entanto, próximo às 

áreas dc testes atômicos ou áreas afetadas por liberações acidentais, esta contribuição 

pode ser significativa, o que justifica o estudo e a avaliação de fluxos de elementos 

radioativos artificiais em ambientes urbanos, agrícolas e florestais. 

Muitos estudos radioecológicos foram conduzidos na Europa após o acidente 

nuclear em Chernobyl (SHAW & BELL, 1991; BARCI-FUNEL et al. 1995, HASS & 

MULLER, 1995; MCGEE et al. 2000; FOGH & ANDERSON, 2001, HERRANZ et al., 

2001). Esses estudos foram utilizados para vários propósitos, por exemplo, estudar o 

transporte e a distribuição de radionuclídeos nas plantas, melhorar a compreensão do 

comportamento dos radionuclídeos a longo prazo em ecossistemas agrícolas, e 
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desenvolver modelos que possam prever as concentrações nas plantas através da 

137 

concentração no solo. Muitos desses estudos se focaram em elementos como o Cs c o 

90Sr, que além de possuírem elevada meia-vida física, possuem similaridades químicas 

com macronutrientes (K e Ca, respectivamente) e elevada mobilidade destes elementos 

no ciclo hidrológico, o que favorece sua absorção por plantas (IAEA, 1989). 

Nos últimos anos, trabalhos específicos têm sido conduzidos com o objetivo de 

melhorar a compreensão dos mecanismos que governam a mobilidade dos elementos 

transurânicos no ambiente, enfatizando as particularidades associadas ao 

comportamento destes radioelementos no solo. Embora o solo possa atuar como barreira 

física e geoquímica na retenção de radionuclídeos liberados na atmosfera e 

posteriormente depositados em sua superfície, mudanças nas condições físico-químicas 

dos solos, que podem ocorrer em fúnção do uso da terra, de práticas agrícolas ou da sua 

evolução edafo-climática, podem alterar o destino dos radionuclídeos: seja favorecendo 

sua dessorção c liberação para a solução do solo, possibilitando assim sua migração para 

camadas mais profundas ou sua assimilação biológica, seja favorecendo a retenção do 

material radioativo nos vários componentes dos solos (WASSERMAN et al. 2007). 

Além das condições físico-químicas as quais os solos estão sujeitos (pH, Eh e 

força iônica), algumas propriedades dos solos são bastante relevantes para determinar a 

maior ou menor mobilidade química dos radionuclídeos nos solo: a capacidade de troca 

catiônica (CTC), a quantidade de matéria orgânica e a mineralogia predominante. 

Vários autores têm evidenciado a importante afinidade do 137Cs por argilominerais 

apresentando menor mobilidade em solos ricos em argilas, do que nos demais tipos de 

solos. (LUX et al., 1995, BERGAOUI et al, 2005, EL-TAHAWY & SHAMKY., 1999, 

CHIU etal., 1999), 

2 



O acidente de Chernobyl contribuiu com o conhecimento do comportamento de 

radionuclídeos artificiais cm solos de clima temperado, fornecendo informações 

consistentes à gestão de áreas agrícolas contaminadas. Entretanto, estudos 

radioecológicos realizados em áreas tropicais ainda são raros apesar de 20% dos 

reatores nucleares existentes no mundo, em operação ou em construção, se encontrarem 

em áreas de clima Tropical ou Subtropical. Em solos de clima temperado com elevado 

teor de matéria orgânica, observou-se maior mobilidade dos radionuclídeos, tornando-os 

disponíveis para a absorção da planta e para ciclagem solo-planta por um período mais 

longo do que quando comparado com a retenção efetuada por argilominerais (SALBU 

et al. 1994, COLLE & ROUSSEL-DEBET, 2000). Em solos brasileiros vários estudos 

também relatam a influência da matéria orgânica no comportamento geoquímico do 

137Cs (PORTILHO, 2005; WASSERMAN et al., 2007), só que a matéria orgânica 

nestes solos teria um papel efetivo na retenção do 137Cs, a ponto de reduzir, de modo 

significativo, a transferência deste elemento do solo para as plantas. Os estudos 

realizados em solos brasileiros possibilitaram detectar as classes de solos mais 

vulneráveis à contaminação radioativa, além de fornecer informações que possibilitam 

otimizar o planejamento de ações de emergência em áreas rurais e a gestão de solos 

contaminados principalmente por '37Cs, 60Co e 90Sr (WASSERMAN et al 2008). No 

entanto, devido à complexidade física, química e biológica dos diferentes cenários, o 

estudo do comportamento biogeoquímico de outros radionuclídeos nos solos mais 

representativos das áreas agrícolas brasileiras permitirá avançar ainda mais no 

entendimento do comportamento desses elementos, principalmente aqueles de interesse 

para a gestão de rejeitos radioativos. 

Elementos transurânicos (U, Pu, Am e Np) e produtos de fissão (Sm, Xe, Sr, I, 

Cs) são os mais preocupantes no que se refere à gestão de rejeitos, devido à elevada 
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atividade específica e à meia vida relativamente longa destes elementos. O 

comportamento de radionuclídeos presentes nos rejeitos radioativos em solos tropicais 

ainda tem sido pouco estudado, principalmente a avaliação do efeito desses nas 

propriedades pcdológicas destes solos. Dentre os elementos presentes nos rejeitos 

radioativos, o 241 Am e o 243Am, o 239-240-24lpu? 129i, 238u e o "Tc encontram-se entre os 

menos estudados em solos brasileiros, enquanto o 90Sr, o 137Cs e o 60Co já foram 

estudados de modo coordenado com outros países de clima tropical (WASSERMAN et 

al.,2008), permitindo, assim, a validação de comportamentos universais e a 

identificação de aspectos regionais que interferem no comportamento destes 

radionuclídeos no sistema solo/planta. 

No Brasil, a adubação orgânica tem sido uma das práticas agrícolas 

recomendadas para culturas de subsistência, pois melhora, a baixo custo, as 

propriedades físicas e químicas dos solos. Esta prática tem sido incentivada pela 

expansão comercial da agricultura orgânica, indicada como uma das tecnologias mais 

apropriadas para a agricultura sustentável. Além disso, a adição de matéria orgânica é 

1 37 

uma prática recomendada como contramedida para solos contaminados com Cs 

(IAEA, 1994). Efetivamente, substâncias húmicas exercem um papel importante no 

comportamento de transporte de uma larga escala de cátions, e, especialmente, 

actinídcos trivalentes podem formar complexos fortes com substancias húmicas (MAES 

et al., 2002). A complexação desses actinídeos, com a matéria orgânica pode ter dois 

efeitos opostos. Se complexada pela matéria orgânica imóvel, isto é, substâncias 

húmicas, sua migração será reduzida. Por outro lado, se complexos estáveis são 

formados com a matéria orgânica móvel (ou lábil ou fração leve), o transporte de 

radionuclídeos pode ser aumentado (MAES et al., 2002). A absorção de radionuclídeos 

do solo em plantas dependerá então da forma química do elemento, das propriedades do 
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solo e seu manejo, além das características fisiológicas c metabólicas da espécie vegetal 

(SKARLOU et al., 1996; WASSERMAN & BELÉM, 1996; PAPASTEFANOU et al., 

1999). 

Neste estudo optou-se por estudar o comportamento do Amerício em solos 

brasileiros sob o efeito da adubação orgânica, devido a importante contaminação deste 

elemento observada em solos que foram contaminados acidentalmente por Plutônio e 

devido â importância de compostos orgânicos para seu transporte. 

A maioria do 241 Am presente atualmente no meio ambiente teve sua origem nos 

testes dc armas nucleares entre as décadas dc 50 e 60, e em acidentes como os aéreos 

ocorridos em Palomares na Espanha, e em Thule, na Groenlândia (IAEA 2001) e o 

acidente de Chernobyl. Em todos estes acidentes, a presença de amerício se deve, 

principalmente, ao decaimento radioativo de plutônio disperso no meio ambiente, 

embora traços de amerício costumam estar presentes como contaminação de plutônio, 

utilizado tanto em anuas nucleares quanto em fontes de geração de energia, por 

exemplo, em satélites artificiais. Cabe ainda ressaltar que acidentes como aquele 

ocorrido em Palomares e em Thule, envolvendo a queda de um avião carregando armas 

nucleares, poderia acontecer em qualquer lugar. A formação de amerício em reatores 

ocorre por absorção de nêutrons, sendo mais significativa em reatores rápidos, que 

podem ser utilizados tanto para geração de energia quanto para a obtenção dc plutônio, 

sendo dc menor relevância em reatores térmicos, como é o caso dos reatores PWR em 

uso no Brasil. Devido à grande dispersão usual em contaminações atmosféricas, 

somente quantidades muito pequenas de amerício são encontradas nos solos, plantas e 

águas (VARGA et al., 2007, JIMÉNES-RAMOS et al., 2006; SOKOLIK et al., 2004). 

O amerício também pode contaminar o ambiente se as fontes industriais 

(principalmente as portáteis) forem perdidas, roubadas e abertas, ou quando detectores 
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dc fumaça são abandonados em aterros, porém estes últimos são fontes menores de 

contaminação ambiental (ALEXAKH1N & KROUGLOV, 2001). Nas situações de 

contaminação do meio ambiente, o público pode ficar exposto à radiação gama através 

do contato com o solo contaminado e às radiações alfa e gama, por inalação de poeira 

contaminada ou por ingestão de água e alimentos contaminados. 

O baixo conteúdo de matéria orgânica em solos tropicais é ocasionado por sua 

rápida mineralização e lixiviação. No entanto, devido ao seu papel relevante na 

dinâmica de nutrientes e poluentes em solos, espera-se que solos tropicais com baixo 

teor de matéria orgânica apresentem comportamento de radionuclideos diferenciado do 

observado em solos onde a matéria orgânica é conservada. Assim, o estudo do 

comportamento do 24 'Am, em solos tropicais, bem como a avaliação do efeito dc 

práticas agrícolas de adubação orgânica, comumente realizada nestes solos poderá 

contribuir para a compreensão de processos e para a definição de critérios para o 

gerenciamento de resíduos, para o estabelecimento de critérios de proteção radiológica 

ambiental e para a recuperação de áreas contaminadas. Além disso, estes estudos podem 

otimizar a previsão realizada por modelos usados na avaliação de risco radiológico, 

através da substituição de valores de parâmetros genéricos, obtidos em sua maioria em 

solos de clima temperado, por valores obtidos regionalmente. Esse conhecimento 

permitirá avaliar a eficiência regional de contramedidas normalmente recomendadas em 

caso de acidente radiológico em áreas rurais, e propor outras mais adaptadas ao local 

resultando em benefícios para a sociedade brasileira. 
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2. OBJETIVOS 

Esta dissertação tem como objetivo investigar a mobilidade química potencial 

do 24 'Am em função de variações edafológicas ocorridas em Latossolo Vermelho 

Amarelo c em Nitossolo que receberam diferentes doses de adubo orgânico (sem 

adição; com adição de 2 kg de adubo por m2 de solo e com adição de 4 kg de adubo por 

m2 de solo). 

A influência do aporte orgânico na mobilidade do 241Am será avaliada também 

pela comparação com o comportamento do 241Am observado em Organossolo. A 

biodisponibilidade potencial destes elementos e a absorção radicular observada em 

condições de equilíbrio químico serão discutidas em função do conteúdo de matéria 

orgânica e de outras propriedades químicas dos solos. 

Mais especificamente este trabalho tratará de: 

• Determinar a capacidade de adsorção do 24 'Am em solos tropicais e avaliar a 

influência da adubação orgânica no processo de adsorção. 

• Avaliar a biodisponibilidade 241 Am em solos tropicais através da aplicação da 

primeira fase do método de extração química seqüencial seguindo protocolo específico 

para solos ácidos. 

• Avaliar a associação do 24lAm à fase orgânica dos solos estudados, através da 

aplicação da terceira fase do método de extração química seqüencial, seguindo protocolo 

especifico para solos ácidos. 

• Determinar o Coeficiente de distribuição (Kd) para o 241Am em solos típicos de áreas 

agrícolas brasileiras; e, 

• Determinar o Fator de transferência solo/planta (Ft) para 24 'Am em rabanete cultivado 

cm áreas experimentais. 
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3. F U N D A M E N T O S T E Ó R I C O S 

3.1. O Solo 

O solo hoje é reconhecido em diversas ciências não apenas como uma superfície 

inconsolidada que recobre as rochas e mantém a vida animal e vegetal na Terra, mas 

também como um corpo dinâmico que pode ser compreendido pelo estudo de sua 

natureza física, química, mineralógica e biológica. Os solos são constituídos pelas fases 

sólidas, líquidas e gasosas sendo tridimensionais c dinâmicas. A fase mineral é 

constituída por materiais minerais e orgânicos, contendo matéria viva e ocupando a 

maior porção do manto superficial das extensões continentais do planeta (EMBRAPA, 

1999). Em seu significado mais simples, o solo atua como um meio natural de suporte 

para as plantas, para a produção de alimentos e de fibras. Um solo com alta qualidade é 

aquele que se mostra apto para garantir uma alta produção agrícola e a sustentabilidade. 

O solo não é somente um componente, mas sim a base dos ecossistemas, cujas funções 

mais importantes incluem: suportar plantas, animais e o homem; controlar ciclos 

biogeoquímicos dos elementos c da energia nos diferentes compartimentos do ambiente; 

atuar como portador de aqüíferos subterrâneos e de depósitos minerais; atuar como 

recurso base para a produção de alimentos, fibras c biomassa de qualquer natureza; e 

atuar como depósito genético, na medida em que mantém a biodiversidade 

(ALLOWAY, 1990). 

A humanidade depende de ar puro, água pura e de solos continuamente produtivos 

para que possa continuar a viver. A perda da produtividade e a erosão dos solos 

causaram a queda de civilizações; não obstante, os solos continuam sendo utilizados 

como meio para descarte e disposição de materiais considerados poluentes ou 
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continuam sendo mal gerenciados, o que compromete sua sustentabilidade para futuras 

gerações. 

3.1.1 - Formação e Constituição do Solo 

Estudos realizados em várias regiões do globo comprovaram que a existência de 

diferentes tipos de solos é decorrente da ação combinada de cinco principais fatores: 

clima, organismos, material de origem, relevo e tempo (JENNY, 1941; LEPSCH, 2002). 

Em alguns casos, um desses fatores exerce maior influência sobre a formação do solo 

do que os outros. Assim, sob a ação dc agentes biológicos, físicos e químicos, o solo 

começa a formar-se a partir de uma rocha, organizando-se em uma série de camadas 

sobrepostas dc aspecto e constituição diferentes. Essas camadas, denominadas 

horizontes, são paralelas à superfície e possuem características físicas e químicas 

bastante diferenciadas entre si (figura 3.1). 

01 
02 

A 

C 

R 

Figura 3.1: Representação dos horizontes dos solos 
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Como representado na Figura 3.1, o horizonte mais próximo da superfície é o 

horizonte 01 , constituído pelo material orgânico depositado recentemente. Já o 

horizonte orgânico 0 2 está relacionado à matéria orgânica em estado de decomposição 

mais avançado. O horizonte A é constituído por uma mistura de material mineral e 

orgânico, o que confere uma coloração escura à massa de solo. O horizonte A é o 

horizonte mais rico em nutrientes. Por sua vez, o horizonte E se refere ao horizonte 

onde ocorrem perdas de argilas e óxidos de ferro e alumínio, além de apresentar elevada 

concentração de quartzo. Este horizonte normalmente apresenta cor clara, devido à 

máxima eluviação. Já o horizonte B é o horizonte de acúmulo de argilas e óxidos de 

ferro c alumínio. Este horizonte possui características especiais que auxiliam na 

classificação dos solos (horizonte de diagnóstico). O horizonte C se refere ao material 

rochoso pouco intemperizado, e o horizonte R, se refere à rocha de origem (PRADO, 

2003). E importante salientar que os solos não possuem, necessariamente, essa 

seqüência de horizontes, 

3.1.2 - Os Componentes dos Solos 

A proporção das fases sólida, gasosa e líquida pode variar dc um solo para outro, 

podendo também variar dentro do mesmo solo, de horizonte para horizonte (JENNY, 

1941; LEPSCH, 2002). Em uma concepção ideal de solo para a produção agrícola, a 

fase sólida ocuparia cerca de 50% do volume do solo, sendo constituída por minerais 

(45%) e material orgânico decomposto (5%). Esta fase é constituída por partículas de 

diferentes tamanhos: argila, silte e areia. A fase líquida e a fase gasosa ocupam o 

volume restante (~ 50% do volume total do solo). Normalmente sua distribuição é em 
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função do regime hídrico, relevo e de propriedades como textura, porosidade e conteúdo 

de matéria orgânica. Assim, podem ocorrer situações nas quais os poros são ocupados 

por água a maior parte do tempo, em detrimento da fase gasosa, como por exemplo, nos 

solos hidromórficos (BRADY, 1989). A fase líquida do solo é constituída por água 

contendo minerais e compostos orgânicos dissolvidos. Esta fase é denominada por 

solução do solo. 

Os minerais 

As partículas minerais do solo podem ser classificadas tanto pelo seu tamanho, 

como pela sua origem e composição. 

Em relação á origem, existem dois tipos: minerais primários c minerais 

secundários. Os minerais primários existentes na maior parte dos solos são aqueles 

componentes das rochas mais resistentes ao intemperismo químico e, por isso, 

permanecem mais tempo no solo, mantendo sua composição original, mas podendo 

fragmentar-se pela ação do intemperismo físico. Os minerais secundários provêm da 

decomposição dos minerais primários, que são mais suscetíveis de se alterarem 

(JENNY, 1941; LEPSCH, 2002) 

A medida que ocorre o intemperismo dos minerais primários e secundários, íons 

de diversos elementos, tais como: sódio, potássio, alumínio, ferro e silício são liberados. 

Os íons mais solúveis geralmente são lixiviados no solo, enquanto outros podem se 

recristalizar formando minerais insolúveis (BRADY, 1989). 

As partículas minerais do solo também podem ser classificadas em argila, silte e 

areia, conforme a dimensão de suas partículas. O tamanho das partículas tem influência 

direta nas propriedades físicas c químicas do solo. Normalmente as partículas menores 

são as mais ativas. Por isso, a proporção dos componentes de tamanho menor (argila e 
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siltc) em solo argiloso e maior (areia e cascalho) em solo arenoso, juntamente com seu 

arranjo em agregados irá determinar no solo algumas características bastante 

importantes, como tamanho e quantidade de poros, permeabilidade à água, grau de 

plasticidade, facilidade de trabalhos com máquinas e resistência à erosão (JENY, 1941; 

LEPSCH, 2002). 

A argila, ao contrário da areia, é bastante ativa quimicamente. A grande atividade 

dessa fração deve-se ao pequeno tamanho de suas partículas, o que faz com que tenham 

propriedades coloidais. A mais importante propriedade coloidal da argila é a afinidade 

pela água e por elementos químicos nela dissolvidos. Essa afinidade é devido, 

principalmente, à vasta superfície específica e à existência de cargas elétricas nessa 

superfície (JENY, 1941; LEPSCH, 2002). Sendo assim, a fração argilosa do solo é 

responsável pela retenção de nutrientes, que são cátions metálicos essenciais para as 

plantas, evitando que eles se percam por lixiviação para camadas mais profundas. 

Em relação à composição, encontram-se entre os minerais secundários as argilas 

silicatadas e os óxidos e oxi-hidróxidos comumente de ferro e alumínio. 

Os minerais de argila silicatados apresentam em sua estrutura tetraedros de silício 

e octaedros de alumínio. O mineral de argila que possui uma lâmina de tetraedro de 

silica c uma lâmina de octaedro de alumínio é do tipo 1:1, o que significa que possuem 

apenas a superfície externa exposta, tornando-as menos ativa (ex.: caulinita, haloisita), 

mas quando ocorrem duas lâminas de tetraedro de silica e uma de octaedro de alumínio, 

o mineral é do tipo 2:1, o que significa que possuem superfícies interna e externa 

expostas, tornando-as mais ativas (ex.: montmorilonita, ilita, vermiculíta) (Figura 3.2). 

Os solos altamente intemperizados, típicos de clima tropical, são constituídos 

predominantemente por mineralogia oxídica e caulinítica, o que pode conferir 

características distintas daquelas dos solos com argilo-minerais do tipo 2:1, nas reações 
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que controlam a disponibilidade de radionuclídeos no sistema (ZHU & SHAW, 2000, 

WASSERMAN et a/., 2002a). 

mineral 2:1 mineral 1:1 

9 
H 
O 

Figura 3.2: Representação das Argilas de Mineral do tipo 2:1 e do tipo 1:1. 

Os óxidos de ferro, alumínio, manganês e titânio constituem importantes 

componentes dos solos, principalmente dos solos mais intemperizados, como os solos 

tropicais de áreas com relevo mais suave e superfícies geomórfícas mais antigas 

(BRADY, 1989). Estes óxidos possuem importante papel nas propriedades físico-

químicas dos solos, influenciando nas reações que controlam a disponibilidade de 

elementos traço no sistema. No caso dos óxidos, as cargas negativas da superfície são 

geradas pela complexação do OH" da solução do solo ou pela dissociação de H+ da 

superfície, enquanto que as cargas positivas são geradas devido à complexação do H+ ou 

à dissociação dc OH" da superfície. Estas cargas são chamadas de dependentes, pois 

podem ser alteradas pelo pH, força iônica da solução e pela valência do íon 

predominante. Em solos ácidos, as cargas positivas predominam e aumentam a 

capacidade de adsorção de ânions. Os óxidos de ferro mais comumente encontrados nos 

solos são a goetita e a hematita. Alguns metais, como Co, Cu, Ni, Zn e Pb, possuem 

grande afinidade com os óxidos de Mn (SILVEIRA, 2002). 

13 



A atividade das argilas, ou seja, sua capacidade de trocar cátions (CTC), c função 

de sua estrutura e área específica, assim a caulinita, de estrutura mais simples (1:1), com 

área específica de 10-20m2 g"1 e CTC de 3-15cmol kg"', apresenta menor atividade do 

2 1 

que a ilita, dc estrutura mais complexa (2:1), com área específica dc 70-120 m g " e 

CTC de 10-40 cmol kg "', a vermiculita (2:1), com área específica de 300-500 m2 g "' e 

CTC de 100-150 cmol kg e a montmorilonita (2:1), com área específica de 700-800 

m2 g"1 e CTC de 60-150 cmol kg "' (REZENDE et al., 2007). Os óxidos de Fe, Al são 

ainda menos ativos do que a caulinita, no que se refere à sua CTC. 

Os compostos orgânicos 

Apesar de compor menos dc 5% na maioria dos solos, a matéria orgânica do solo 

é um componente chave em qualquer ecossistema terrestre, e a variação em sua 

distribuição, conteúdo e qualidade têm importante efeito nos processos que ocorrem 

dentro de um sistema (SÁ, 2001). 

A matéria orgânica do solo (MOS) se apresenta como um sistema complexo de 

substâncias que tem sua dinâmica governada pela adição de resíduos orgânicos dc 

diversas naturezas e por uma transformação continua sob ação de fatores biológicos, 

químicos, físicos, climáticos e do uso e manejo da terra. Não obstante, os fatores de 

formação dos solos (e.g., clima, vegetação, topografia, material de origem e tempo, 

associados aos processos de decomposição, mineralização, humificação e estabilização) 

podem participar na dinâmica da matéria orgânica do solo (STEVENSON, 2006; 

FONTANA, 2006). 

A compreensão de processos e reações que envolvem a matéria orgânica é 

fundamental para a manutenção da qualidade de um solo, tanto porque estes processos e 

reações influenciam na fertilidade de um solo e no fornecimento de nutrientes para as 

14 



plantas, como tambcm porque estes afetam a dinâmica de poluentes no meio ambiente 

(SILVEIRA, 2002). Desde as civilizações mais antigas, o húmus do solo é utilizado 

como referência ao solo fértil, sendo chamado também de terra gorda, onde a palavra 

gorda tem a conotação de fertilidade e reservas de nutrientes (WASKMAN, 1936). 

Na dinâmica da MOS, a estabilidade é um dos principais critérios da qualidade da 

MOS, pois detritos de plantas frescas são convertidos gradualmente a formas mais 

estáveis e esta estabilização envolve uma variedade de processos químicos, físicos, 

microbianos e a fauna do solo. A MOS pode ser estabilizada pela interação com 

minerais, principalmente com argila, em íons de Ca, formando um complexo de elevada 

estabilidade (OADES, 1988). Os óxi-hidróxidos de Fe, Al e Mn também exercem papel 

importante na dinâmica de MOS de muitos solos de clima tropical, tais como Latossolos 

e Argissolos pela interação entre as cargas positivas destes minerais com os radicais 

orgânicos de carga negativa (ZECH et al., 1997). 

O fracionamento químico da matéria orgânica, utilizando-se ácidos e bases, 

permite classificá-la em função de sua solubilidade em três frações principais com 

distintas características físico-químicas (GRI, 2000): 

• Humina: fração insolúvel em qualquer faixa de pH; 

• Ácidos Húmicos: material orgânico que pode ser extraído do solo e é 

solúvel apenas em meio alcalino; e, 

• Ácidos Fúlvicos: material orgânico que permanece solúvel em qualquer 

pH. 

As substâncias húmicas são consideradas como polieletrólitos de ácido fraco, 

apresentando capacidade de reagir na solução do solo dentro de uma ampla faixa de 

pH (STEVENSON, 1994). Os ácidos fúlvicos e húmicos atuam como ácidos de 

Lewis devido à ocorrência na sua estrutura de grupos com insuficiência de elétrons, 
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tais como O-H, N-H e S-H. A presença de carga negativa dependente de pH confere 

às substâncias húmicas a capacidade de participarem de inúmeras reações do solo 

(CANELLAS et al., 1999). 

Complexos solúveis, em geral, envolvem os ácidos fúlvicos, os quais se ligam 

com os metais em uma larga faixa de pH. Na forma de complexos solúveis os metais 

são disponíveis às plantas, enquanto que nos complexos insolúveis os metais são 

imobilizados (SILVEIRA, 2002). 

AL-OUDAT et al., (2006) observaram que a absorção de l37Cs pelas plantas é 

proporcional ao aumento da matéria orgânica do solo, enquanto que para o 90Sr, a 

absorção diminui. WASSERMAN et al., (2008) observaram que em solos tropicais a 

adição de compostos orgânicos reduz de modo significativo a transferência de 137Cs e 

60Co para o rabanete. 

A importância dos ácidos húmicos se deve ao fato de participar da maioria das 

reações que ocorrem no solo, tais como: agregação e estabilidade dos agregados pela 

formação de complexos organo-minerais; solubilização de P e diminuição da energia de 

fixação dos óxidos; adsorção de metais pesados; tampão do solo e influencia nas cargas 

das partículas, além de servir como reserva de nutrientes às plantas e microorganismos 

(STEVENSON, 1982; FONTANA, 2006). A formação de agregados pode ser atribuída 

às substâncias húmicas, que, devido à qualidade de agentes cimentantes persistentes, 

podem, ao se ligarem com cátions polivalentes como Al3+, Fe3+ e Ca2 , promover a 

formação de microagregados, que são pouco influenciados pelas mudanças no conteúdo 

de matéria orgânica e pelo manejo do solo e com isso aumentam a capacidade de 

armazenar água (STEVENSON, 1982; FONTANA, 2006). 

O baixo conteúdo de formas móveis observado para os elementos transurânicos 

em solos é aparentemente causado pelo fato destes formarem complexos de baixa 
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solubilidadc com componentes moleculares de alto peso molecular da fração húmica e 

complexos organos-minerais com Fe, Al e Ca. (SOKOLIK et al., 2001) 

Para atenuar problemas como degradação do solo, baixa estocagem de carbono e a 

perda de fertilidade dos solos, a adição de fertilizantes orgânicos, tais como esterco, 

compostos orgânicos, vinhaça, resíduos urbanos e adubos verdes, minimizam a 

aplicação de produtos químicos, atenuando, com isso, os problemas ambientais (DE 

POLLI etal., 1988). 

3.2. A Contaminação e o Destino dos Radionuclídeos no Sistema Solo-Planta 

Os radionuclídeos possuem as mesmas propriedades químicas que seus 

homólogos estáveis, exceto pela pequena desigualdade de massa atômica. Desta 

maneira, quando um radionuclídeo é introduzido no sistema solo-planta ele tende a se 

comportar de maneira similar ao seu homólogo estável j á presente no sistema. 

Existem diversas possibilidades para a entrada de radionuclídeos no sistema solo-

planta. Liberações atmosféricas ou aquáticas rotineiras relacionadas à operação normal 

de uma instalação, ou acidentais, previstas ou não em projeto, podem se dispersar no 

meio ambiente e atingir o sistema solo-planta. Na avaliação das conseqüências de 

liberações atmosféricas para o meio ambiente duas etapas são consideradas. A primeira 

etapa é o momento de liberação do material que sofre processos de dispersão no meio 

ambiente. A segunda etapa é a deposição do material no solo e em outros 

compartimentos do meio ambiente. Tal deposição pode ser seca (quando ocorre em 

ausência de chuvas) ou úmida (em presença de chuvas) (Figura 3.3). As liberações 

aquáticas podem contaminar os solos por ocasião da captação de águas de rios para a 

irrigação de culturas. 
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A contaminação do vegetal poderá ocorrer por processos de absorção radicular 

do material radioativo presente no solo ou através da absorção foliar, devido à 

deposição de materiais presentes no ar e na água, sobre a superfície externa das plantas, 

o que possibilita sua absorção e posterior translocação para outras partes da planta, 

conforme ilustrado na figura 3.3 (NOORDIJK et al., 1992, SABBARESE et al., 2002). 

Alguns fatores climáticos como precipitação c vento podem alterar o mecanismo da 

contaminação superficial dos vegetais (ROCHEDO & WASSERMAN, 2003). A 

contaminação das plantas também pode ser alterada por mudanças nas condições físico-

químicas dos solos (pH, Eh e força iônica), que podem ocorrer devido à práticas 

agrícolas, como adubação, calagem, irrigação ou drenagem, uma vez que tais práticas 

podem modificar os mecanismos de sorção dos radionuclídeos e metais (EHLKEN & 

K1RCHNER, 2002, WASSERMAN et al, 2002, FRISSEL et al, 2002), favorecendo ou 

não a sua mobilidade na zona radicular ou para fora desta, conforme ilustrado na figura 

3.3. 
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Figura 3.3. Fatores que afetam a dinâmica de radionuclídeos no sistema solo-

planta. 

Segundo EHLKEN & KIRCHNER (2002), outros fatores estão ainda governando a 

absorção radicular, entre eles o fator tempo, através de processos irreversíveis de fixação 

que podem ocorrer, deixando o elemento indisponível para a absorção radicular. A meia-

vida do radionuclídeo também pode interferir na concentração geral do produto no 

momento da colheita, como observado por NOORDIJK et al. (1992), em relação ao 

l 37Cs e 134Cs, que têm meia-vida de 30 anos e 754,2 dias respectivamente. 

A acumulação de radionuclídeos pela planta também está diretamente relacionada 

com a sua fisiologia (ZHU & SHAW, 2000, ENTRY et al., 1999). Os radionuclídeos, 

após serem absorvidos pelas raízes, podem ou não ser distribuídos para os frutos e 
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outros órgãos das plantas em função de sua solubilidade na seiva, da função do 

elemento no metabolismo da planta e da idade da planta. 

A incorporação de material radioativo presente no solo às plantas, 

microorganismos c animais permite sua remoção do sistema solo-planta por ocasião da 

colheita, movimento ou abate de animais. 

O radionudídeo depositado na superfície do solo pode também migrar para 

camadas mais profundas, por processos de lixiviação ou por infiltração, transporte de 

partículas coloidais e finas, migração ao longo do sistema de raízes de plantas, entre 

outros, ficando fora do alcance do sistema radicular das plantas, porém tornando-se uma 

fonte inicial de contaminação para águas subterrâneas e/ou superficiais (ROCHEDO, 

2003; BUNZL et al., 1992). O arraste de camadas superficiais dos solos em áreas 

sujeitas a erosão eólica ou hídrica, pode favorecer a contaminação de ecossistemas 

vizinhos, tanto terrestres, como aquáticos. Por processos de ressuspensão o material 

radioativo depositado no solo anteriormente, pode voltar para a atmosfera, 

redistribuindo a contaminação inicialmente depositada conforme ilustrado na figura 3.3. 

No estudo feito por SOKOLIK et al. (2001), após o acidente em Chernobyl, foi 

verificado que 90% do amerício ficou localizado nas camadas superficiais entre 0 - 5 

cm, mas que, a distâncias diferentes, o Am migrou para camadas mais profundas, 

significando uma correlação na sua redistribuição com suas formas fisico-químicas. 

Segundo BUNZL et al. (1992), a mobilidade de Pu e Am do fallout global em solos 

florestais temperados é baixa, sendo inferior a 1 cm por ano. 
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3.3 - Processos Envolvidos na Dinâmica de Poluentes em Solos 

Os avanços industriais e urbanos das últimas décadas fizeram com que houvesse 

um aumento da preocupação quanto à contaminação e poluição de solos e aqüíferos. 

Isto se deve, principalmente, a não ter havido, no passado, uma preocupação quanto à 

quantidade de resíduos gerados e seu descarte indiscriminado no ambiente, causando 

muitas vezes danos irreversíveis ou de difícil recuperação. A maior parte dos poluentes 

radioativos artificiais liberados na atmosfera se deposita na superfície do solo e tende a 

permanecer na camada arável do solo, ficando, portanto, potencialmente disponível para 

ser assimilado pelas raízes das plantas. Assim como outros metais pesados, os 

radionuclídeos, quando adicionados aos solos, sofrem inúmeras reações, que produzem 

diferentes espécies químicas e determinam sua maior ou menor mobilidade química. No 

entanto, diferentemente dos metais, ainda que o radionuclídeo permaneça indisponível 

para processos químicos e biológicos, sua presença no meio ambiente em concentrações 

elevadas pode provocar exposição radioativa ao homem. 

Para avaliar o possível risco da contaminação de solos por radionuclídeos, é 

necessário conhecer a mobilidade e a biodisponibilidade destes no solo, as quais estão 

relacionadas com a forma química e a solubilidade dos elementos (GRI, 2000), além 

dos fatores que interferem na distribuição dos elementos químicos entre as fases sólida e 

líquida deste solo (DESMET et al, 1990; McBRIDE et al. 1997; SALAM & HELMKE, 

1998). Uma vez em solução, o poluente pode migrar para qualquer compartimento no 

sistema solo-planta, inclusive sair do sistema terrestre e contaminar ambientes aquáticos 

vizinhos ou as águas subterrâneas. 

Os solos apresentam grande capacidade de retenção de materiais que podem ser 

potencialmente prejudiciais ao ambiente se, ao invés de reter e acumular nutrientes, 

esses solos acumularem resíduos e rejeitos tóxicos (BOLAN et al, 1999). Devido à 
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capacidade de reter alguns elementos e compostos, os solos também atuam como um 

"filtro" para vários elementos, o que evita, por exemplo, a migração de poluentes 

inorgânicos e a contaminação de lençóis freáticos. A eficácia desse "filtro" está ligada a 

características do solo, tais como a quantidade de matéria orgânica, a biota do solo, e ao 

tipo e quantidades de argila presentes no solo (MANZATTO et al, 2002). Felizmente, 

em muitos casos, os minerais ou os microorganismos do solo funcionam não só como 

agentes capazes de filtrar e imobilizar, mas também como agentes capazes de tamponar, 

degradar e desintoxicar os diversos poluentes orgânicos e inorgânicos dos solos 

(SOARES, 2004). 

A presença de matéria orgânica e de óxidos de ferro, alumínio e manganês 

possibilitam a complexação e retenção de diversos metais e moléculas orgânicas, 

impedindo a sua percolação no perfil do solo. Os mais importantes processos químicos 

que afetam o comportamento e biodisponibilidade de metais em solos são aqueles 

relacionados à adsorção de metais da fase líquida pela fase sólida conforme 

esquematizado na figura 3.4. Estes processos controlam as concentrações de íons 

metálicos e complexos na solução do solo e exercem influência na absorção destes 

metais pelas raízes das plantas. As condições do solo que favorecem a precipitação ou a 

adsorção tendem a reduzir a mobilidade de íons metálicos, enquanto aquelas que 

favorecem as reações de dissolução ou dessorção aumentam esta mobilidade, conforme 

ilustrado na figura 3.4 (MEURER, 2004). 
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Figura 3.4: Interações químicas entre as fases sólida e líquida do solo. 

3.3.1 Adsorção e Dessorção 

SPOSITO (1982) define adsorção como acúmulo de uma substância ou material 

na interface entre uma superfície sólida e uma solução. É um importante fator que 

controla os mecanismos de metais em corpos d'água e em solos (McBRIDE et al., 1997) 

como também é o processo químico mais importante para o comportamento de metais 

em solos (SPARKS, 1995). 

Alguns radionuclídeos são predominantemente adsorvidos na argila, enquanto 

outros se ligam preferencialmente à matéria orgânica, como observou PORTILHO 

(2005). 

A maioria dos principais processos de adsorção ocorre na superfície das argilas e 

dos materiais húmicos, os quais têm grande superfície específica por unidade de área. 

Estes processos são realizados por mecanismos de reações de troca iônica, ligações 

químicas específicas e retenção superficial em sítios ativos (FRANKLIN, 2001, 

VANDEC A STEELE, 2004). A adsorção controla a concentração de ions e complexos 
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na solução do solo, exercendo grande influência na sua absorção pelas raízes das 

plantas, uma vez que a planta absorve facilmente elementos presentes na solução do 

solo. Tanto a mobilidade de poluentes quanto a formação de depósitos de minérios são 

influenciados pelo acúmulo dc elementos de soluções insaturadas na superfície dos 

minerais, ocasionados pelo processo de adsorção (KARASYOVA et al., 1999). 

Vários fatores influenciam a adsorção de radionuclídeos no solo: o tipo e a 

concentração dos solutos na solução do solo; o tipo e a quantidade de minerais de argila; 

a quantidade de matéria orgânica do solo; o pH; a temperatura; e, o composto específico 

envolvido. Além destes, o tipo de cátion que está saturando a argila (Fe, Ca ou H), a 

capacidade dc troca de cátions (CTC) e a superfície específica também são importantes 

(CAMARGO et al. 2001). GARCIA (2006) verificou que, em Nitossolo, a dessorção de 

Ca, K e Mn apresentou correlação positiva e significativa com a dessorção de 60Co, 

sugerindo que os mesmos fatores que governam o comportamento do 60Co no Nitossolo 

podem estar controlando os mecanismos de sorção destes elementos, principalmente os 

divalentes, como Ca e o Mn. 

Sendo assim, o impacto dos radionuclídeos no ambiente é resultante da interação 

entre a molécula (regida por suas propriedades físico-químicas) com as propriedades 

físico-químicas do meio onde eles são introduzidos. 

Adsorção não específica 

A adsorção não-específica ou de esfera-externa ocorre como resultado da ação 

de forças eletrostáticas entre cátions metálicos presentes na solução do solo e a 

superfície carregada, com as cargas negativas dos colóides. Estas interações 

eletrostáticas ocorrem quando um íon carregado entra no campo de influência de uma 

superfície sólida com carga líquida superficial de sinal contrário. Esse tipo de adsorção 
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é dc baixa energia, ou seja, os metais encontram-se em equilíbrio dinâmico com a 

solução do solo. Nos complexos de esfera externa a Valencia do cátion é considerada 

como o principal fator determinante da seletividade de imobilização na superfície dos 

colóides (BOLT, 1991). A adsorção não-específica é altamente dependente do balanço 

de cargas elétricas na superfície coloidal, uma vez que se fundamenta na ação 

eletrostática. 

Adsorção específica 

A ocorrência de adsorção específica ou de esfera interna se deve a elevada 

afinidade existente entre a superfície adsorvente e os cátions livres cm solução. Neste 

tipo de adsorção, os íons atingem a estrutura do átomo e ligam-se por meio de ligações 

covalentes ou iônicas com os grupos O e OH da superfície do solo. Este mecanismo de 

adsorção explica a razão pela qual o solo adsorve determinados íons em concentrações 

superiores à sua capacidade de troca catiônica. Os principais fatores que interferem 

nessa afinidade são a relação entre a valência e o raio iônico do cátion e a polaridade do 

cátion. Os principais tipos de ligações químicas envolvidas entre os átomos na adsorção 

específica são: ligação covalente, onde ocorre o compartilhamento de elétrons de ambas 

as espécies iônicas envolvidas; e, ligação covalente-coodernada, onde o 

compartilhamento ocorre somente por uma das espécies envolvidas. A adsorção 

específica mostra-se pouco dependente da carga superficial do colóide, embora o 

aumento das cargas negativas dos colóides facilite a aproximação e a reação entre os 

cátions metálicos e os grupos funcionais dos colóides (MELLIS, 2006). 

Em solos de regiões tropicais altamente intemperizados, com predominância de 

cargas variáveis, o pH é o principal fator determinante do balanço de cargas no solo e a 

sua elevação detennina aumento dc cargas negativas por meios de desprotonação de H+ 
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ou ligação de OH" à superfície coloidal. A redução de pH, por outro lado, leva ao 

aumento das cargas positivas por meio de protonação de H+ ou remoção do íon OH" do 

colóide. A maioria dos elementos estáveis ou radioativos tem a sua disponibilidade às 

plantas acentuada em meio ácido e reduzida pela elevação do pH (RAIJ, 1991). 

Os ácidos húmicos podem retardar a mineralização de alguns compostos com o 

aumento da adsorção. A adsorção pode reduzir a velocidade e a extensão da degradação, 

mas não impede que esta ocorra. Moléculas adsorvidas podem ser utilizadas como 

fontes de energia pela microbiota do solo e os compostos serem transformados 

lentamente (LEE, 2000). 

Dessorção 

O processo de dessorção é o inverso do processo de adsorção, ou seja, a liberação 

de um elemento químico retido na interface sólido-líquido. A liberação iônica da 

superfície do solo para a solução é tão importante quanto o acúmulo. Assim, a 

velocidade de dessorção tem um papel tão significativo quanto à velocidade de 

adsorção, apesar de ser menos estudada. A dessorção de metais depende do teor livre do 

elemento na solução do solo, do pH do solo, da temperatura, da quantidade do elemento 

adicionado e do tempo de contato entre o solo e a solução. O abaixamento do pH 

favorece a dessorção de metais, pois os íons Hf podem remover para a solução parte dos 

metais adsorvidos. Devido à histerese (tendência de um material ou sistema conservar 

suas propriedades na ausência de um estímulo que as gerou), a liberação por dessorção 

ocorre de modo mais lento (SPOSITO, 1984). 

O processo de dessorção revela informações importantes para que sejam 

implantadas técnicas de remediação dos solos contaminados, bem como para a 

avaliação sobre a possibilidade de contaminação de ambientes aquáticos. 
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Complexação 

Quando um íon ou molécula presente na solução do solo reage com um grupo 

funcional de superfície (orgânico ou inorgânico), forma-se um complexo de superfície. 

Conforme a energia de ligação do íon com a superfície da partícula, os complexos 

formados podem ser classificados como de esfera-externa ou de esfera-interna 

(MEURER, 2004). Os complexos de esfera-externa são formados com a interposição de 

uma ou mais moléculas de água entre o grupo funcional de superfície e o íon, formando 

apenas uma atração elctrostática entre eles (MEURER, 2004). Os íons adsorvidos desta 

forma são trocáveis, porque podem ser deslocados dos sítios de adsorção por outros íons 

presentes na solução do solo (MEURER, 2004). Nos complexos de esfera-interna os 

íons ligam-se diretamente ao grupo funcional de superfície, sem a presença de 

moléculas de água, formando ligações iônicas ou covalentes (MEURER, 2004). 

Normalmente este processo de complexação é mais lento e irreversível, sendo desejável 

para poluentes presentes nos solos, pois é uma forma de reduzir a sua mobilidade no 

meio ambiente (MEURER, 2004). 

3.3.2. Precipitação e Dissolução 

As reações de precipitação c dissolução são importantes componentes para guiar a 

atividade dos elementos na solução do solo. Quando certas soluções de eletrólitos são 

misturadas, o íon positivo de uma solução combina-se com o íon negativo da outra 

solução podendo fonnar um sólido insolúvel (MASTERTON & SLOWINSKT, 1978). 

Assim, muitos elementos metálicos formam óxidos no solo. A formação e a estabilidade 

dos óxidos de ferro e de manganês podem ser citadas como exemplo. Essa precipitação 

pode ocorrer com outros minerais, como os minerais de argila, e têm papel importante 
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na solubilidade não só do ferro e manganês, bem como de outros elementos que se co-

precipitam com eles, ficando oeluídos. 

As reações de hidrólise, o pH e as condições de oxi-redução são fatores que 

tendem a alterar, às vezes sensivelmente, o equilíbrio das reações de 

dissolução/precipitação. 

Gases dissolvidos na solução também têm efeito marcante na 

dissolução/precipitação de muitos elementos. Diversos íons como fosfato, sulfato, 

sulfite e carbonato podem interferir nas relações de solubilidade dos elementos 

metálicos, formando, muitas vezes, precipitados muito pouco solúveis, diminuindo a 

concentração de íons na solução do solo e conseqüentemente, a redução da absorção 

destes íons por plantas (FERREIRA et al., 2001). 

Oxidação e redução 

O estado redox de um solo é um importante parâmetro ambiental no destino de 

radionuclídeos. O potencial redox determina a relação entre a atividade dos compostos 

oxidados c reduzidos no equilíbrio. As variações que ocorrem na composição química 

do ar do solo modificam as reações químicas e processos biológicos que ocorrem neste 

ambiente (LUCHESE, 2001). Numa concentração maior de oxigênio criam-se as 

condições dc um ambiente mais oxidante, onde se desenvolvem os processos aeróbicos 

e consequentemente as espécies químicas tendem a encontrar-se em suas formas 

oxidadas (LUCHESE, 2001). No entanto se ocorrer uma redução do teor de oxigênio 

criam-se condições de um ambiente anaeróbico, com propriedades redutoras, em que as 

espécies químicas tendem a encontrar-se em suas formas reduzidas (LUCHESE, 2001). 

O estado dc maior ou menor redução do solo pode ser medido através do potencial 

redox (Eh). Quanto mais baixo for o seu valor, maior será o estado dc redução do solo 
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(MEURER, 2004). Os valores típicos de Eh em solos bem aerados estão entre 0,8 a 0,4 

V; em solos moderadamente reduzidos os valores se encontram entre 0,4 e 0,1 V; em 

solos reduzidos, estes valores se encontram em torno de -0,1 V. Os solos altamente 

reduzidos tem Eh entre -0,1 e -0,3 V e esta situação pode ser observada, por exemplo, 

em solos inundados (MANZATTO et al. 2002). 

O tipo e a concentração dos compostos passíveis de redução são importantes 

fatores na determinação da seqüência da redução. Como as reações de oxi-redução 

acompanham uma seqüência termodinâmica relacionada à facilidade em receber 

elétrons, um composto de menor afinidade será reduzido apenas depois que a 

concentração do composto de maior afinidade for baixa (MEURER, 2004). Assim, 

como a seqüência de redução é nitrato, óxidos dc manganês, óxidos de ferro e sulfato, 

ocorrerá redução de quantidades significativas de manganês apenas depois que o nitrato 

for reduzido quase que totalmente (MEURER, 2004). 

Alguns cátions como potássio, cálcio c magnésio, têm a solubilidade aumentada 

nestas reações de oxi-redução, pois são deslocados para a solução do solo pelo 

manganês e, principalmente, pelo ferro, que ocupa proporção considerável dos sítios de 

troca em função de sua alta concentração (MEURER, 2004). COLLE et al, (1996) 

afirmam que o cobalto presente no solo tem muita afinidade aos óxidos, principalmente 

ao de manganês, o que explica a sua grande mobilidade em ambiente redutor. 

Estas interações influenciam a partição de poluentes na fase líquida e sólida do 

solo e são responsáveis pela sua mobilidade e biodisponibilidade no sistema. 
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3.3.3. Solubilidade em Água. 

A solubilidade em água é a quantidade máxima do produto que se dissolve em 

água sob uma determinada temperatura e pH. Esta característica também determina a 

mobilidade e o destino do produto no ambiente. É dada em função da temperatura, pH, 

força iônica e matéria orgânica do solo. A presença de matéria orgânica dissolvida, 

como ácidos fúlvicos, pode aumentar a solubilidade de vários radionuclídeos associados 

a estes compostos. 

3.3.4. Meia-vida 

A meia-vida de um radioisótopo é o intervalo de tempo, contado a partir de certo 

instante, necessário para que metade dos átomos radioativos decaiam (TAUHATA et 

al. 2001). Os valores de meia-vida são importantes para o entendimento do potencial 

de impacto do ambiente. Por exemplo, se um elemento altamente tóxico tem meia-vida 

grande, a permanência deste no solo será longa e o impacto deste no ambiente poderá 

ser aumentado por alterações a longo prazo que afetem sua mobilidade e 

disponibilidade no ambiente. 

3.4. O Am 241 

O amerício pertence à série dos actinídeos, não possui isótopos estáveis e é um 

metal artificial de número atômico 95. Foi descoberto por Glen Scaborg, Ralph James, 

Albert Ghioso e Ieon Morgan em 1944, e isolado em 1945, por B.B. Cunningham com 

241 Am no Am (OH)3, tendo recebido esse nome em homenagem ao continente 

americano (SCHULZ,1976; ATSDR, 2004). Possui meia-vida de 432,7 anos e foi 

obtido pela primeira vez por meio de bombardeamento por nêutrons do 239Pu, de acordo 
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com as seguintes reações (SCHULZ,1976; CLAIN, AQUINO & DOMINGUES, 1999; 

MIRANDA & VICENTE, 1999). 

Pu-239 + n -> Pu-240 + y 

Pu-240 + n Pu-241 + y 

Pu-241 J3" + Am-241 

O Americio-241 é obtido em reatores de potência como produto de decaimento do 

241 Pu. Como a meia-vida do 241 Pu é de 14 anos, o 241 Am se forma durante o período de 

resfriamento do combustível. As reações envolvidas na produção são descritas a seguir: 

U-238+ n U-239 Np-239 + \Y 

Np-239 + rs Np-240 Pu-240 + \Y 

Pu-240 + n Pu-241 Am-241 + \Y 

O amerício é um metal radioativo, pertence ao grupo III da tabela periódica. 

Possui diferentes isótopos, e todos são radioativos, sendo o 24 'Am o mais importante, 

com meia vida de 432,7 anos. O 241 Am sofre decaimento alfa com subseqüente emissão 

de raios X c gama de baixa energia, convertendo-se em 237Np. A radiação gama mais 

freqüente possui energia de 59,54 keV. 

Como o urânio empregado no elemento combustível dos reatores está na forma de 

óxido, U0 2 , há a formação do óxido de amerício (AmÜ2). Este óxido de cor preta c 

solúvel em ácidos, possui densidade de 11,68 g cm3 e estrutura cúbica. (SCHULZ, 

1976; ATSDR, 2004). 

As partículas alfas resultantes do processo de decaimento oferecem pouco risco de 

exposição por irradiação externa, pois têm alcance máximo no ar de 4 cm e, no tecido 

do corpo humano, apenas alguns milésimos de milímetro. Quanto à radiação gama 
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emitida no decaimento do amerício, por ser de baixa energia, 2 a 3 cm de tecido do 

corpo humano, são suficientes para reduzir à metade o número de fótons (MIRANDA & 

VICENTE, 1999). No entanto, o 24 'Am é classificado como de radiotoxicidade muito 

alta (CNEN, 1984) quando ingerido ou inalado. A classificação leva em consideração, 

além do tipo de emissão, a meia-vida e os órgãos críticos, que, para o caso do amerício 

são o pulmão, o fígado, os ossos c os nódulos linfáticos. Além disso, os efeitos do 

amerício sobre o sistema reprodutor e no desenvolvimento da placenta, são mais 

danosos que os efeitos do 239Pu (WANG & MERRY-LIBBY, 1986). 

A distribuição do amerício pelo corpo humano pode ocorrer das seguintes formas: 

• Exposição por inalação: O pulmão é o local de exposição inicial, havendo 

redistribuição para o fígado e, posteriormente, para os ossos e músculos 

esqueléticos. Os dois últimos irão conter a maior fração da carga de amerício 

sistêmico após longa exposição (ATSDR, 2004; MIRANDA & VICENTE, 

1999). 

• Exposição por ingestão: embora tenha sido demonstrada a absorção pelo 

trato gastrointestinal, a distribuição sistêmica por essa via foi moderadamente 

caracterizada. No entanto, é sugerido que a distribuição do amerício absorvido 

pela circulação a partir do trato gastrointestinal é semelhante à da inalação 

(ATSDR, 2004). 

• Exposição por absorção cutânea: informações sobre a absorção de amerício 

pela pele em humanos c animais são extremamente limitadas. No entanto, sua 

distribuição pelo corpo deve ser semelhante à exposição por inalação c 

ingestão. (ATSDR, 2004). 
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Ocorrência do amerício no meio ambiente 

O amerício foi largamente empregado em pára-raios, pois se acreditava que a 

ionização do ar causada pela radiação aumentava a eficácia do artefato. No Brasil, os 

dispositivos foram comercializados a partir da década de 70, mas cm 80, um parecer 

técnico emitido pelo Instituto de Eletrotécnica da Universidade de São Paulo, 

desaconselhou a utilização de pára-raios radioativos para proteção de uma área superior 

àquela especificada para captores convencionais. Assim, em 1989, a Comissão Nacional 

de Energia Nuclear (CNEN), por meio de uma resolução publicada no Diário Oficial da 

União (CNEN, 1989), proibiu a fabricação e determinou o recolhimento, dos pára-raios 

radioativos aos Institutos da CNEN. Devido à baixa taxa de recolhimento deste material 

desde a publicação da resolução (cerca de 20%), supõe-se que grande parte esteja sendo 

descartada em aterros sanitários. No entanto, o risco de exposição nestes casos é baixo e 

localizado, embora permaneça uma questão relacionada à sua permanência a longo 

prazo no meio ambiente, devido à elevada meia-vida do amerício e incertezas 

associadas ao uso futuro do local. 

Os dados sobre formas físico-químicas e migração dc radionuclídeos apontam um 

baixo grau de descontaminação natural do material depositado no solo. Na maioria dos 

casos, os radionuclídeos permanecem localizados no horizonte sub-superficial (B). 

Devido à presença, a longo prazo, de radionuclídeos no horizonte B, o risco de 

contaminação da planta permanecerá por um longo período de tempo. O coeficiente de 

acumulação (taxa dc concentração das atividades do radionuclídeo na planta e no solo) 

de diferentes espécies de plantas se localizam em escalas amplas 2 4 'Am (0,01-0,09). 

Desta forma, no caso de uma contaminação, a baixa intensidade de descontaminação 

natural de solos sugere uma necessidade por uma remediação antropogênica ativa dos 

solos e pela elaboração de novos métodos de gerenciamento não tradicionais. 
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Os seguintes acidentes e testes com artefatos nucleares contendo Plutônio levaram 

à contaminação do meio ambiente por amerício: 

Palomares 

Durante uma operação de reabastecimento cm vôo, um bombardeiro americano 

B-52 e um avião-tanque de reabastecimento KC-135 colidiram no ar sobre a aldeia de 

Palomares na Espanha no dia 17 de janeiro de 1966. O B-52, que carregava 4 mísseis 

nucleares, caiu na costa da Espanha. Das quatro armas termonucleares, duas foram 

recuperadas intactas e duas foram destruídas no impacto. A destruição da arma liberou 

aerossóis contaminados com isótopos de plutônio sobre os arredores da aldeia de 

Palomares. Embora a área afetada (aproximadamente 226 ha) tenha passado por uma 

operação de limpeza total, ainda permanece a contaminação das camadas superiores da 

superfície do solo com plutônio. Uma camada de 10 cm do topo do solo foi removida 

após o acidente, mas algumas áreas permaneceram parcialmente contaminadas por 

plutônio e amerício. Segundo ESPINOSA et al (2001) a redistribuição da contaminação 

ainda continua por ressuspensão de partículas contaminadas como resultado de 

atividades agrícolas 

Estudos de migração vertical em solos de clima temperado indicaram a presença 

do 241 Am c sua localização em horizontes superficiais mesmo 42 anos após o acidente 

aéreo em Palomares e 22 anos após o acidente em Chernobyl (BUNZL et al 1992 e 

J1MÉNES-RAMOS et al, 2006), enaltecendo a importância do estudo da migração do 

radionuclídeo em relação do tempo de contaminação. 

O comportamento do plutônio no solo foi observado ser diferente em áreas sem 

cultivo, onde 99% dos traços de plutônio permanecem na camada de 5 cm do topo do 
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solo, em relação às terras cultivadas, onde ocorreu uma migração mais acentuada para 

camadas mais profundas. Áreas da vizinhança exibem concentrações variadas de 

atividade de plutônio devido à hcterogcneidade na dispersão do poluente (MONTERO 

& SÁNCHEZ, 2001). Alguns estudos concluíram que a concentração de atividade de 

Amerício continuaria aumentando até 2032, i.e. 73 anos depois do acidente; calcula-se 

que o Amerício irá contribuir com até 93% da exposição externa total devido ao 

acidente (ARAGON et al 2001). Chuvas pesadas na região seguida por inundações 

lavaram uma porção da terra contaminada no continente. Análise de sedimento no 

período 1985 a 1991 na área marinha perto de Palomares também mostrou níveis 

aumentados de transurânicos derivados do acidente (IAEA 2001). 

Thule 

No dia 21 de janeiro de 1968, um bombardeiro de B-52 se chocou com o gelo 

perto da base aérea dc Thule na Groenlândia. O bombardeiro carregava quatro armas 

nucleares, que foram destruídas, esparramando plutônio sobre uma área grande do gelo. 

A contaminação foi principalmente limitada ao ambiente marinho. Aproximadamente 

10 TBq de plutônio foi recuperado na camada de superfície da neve (UNSCEAR, 2000). 

Monitoramentos durante quatro expedições entre 1968 e 1979 mostraram que a maioria 

da atividade liberada, incluindo 241 Am, ficou limitada a sedimentos e ambiente de 

bentos, dentro de um raio de 50 km em torno do local da queda do avião (ERIKSSON et 

al., 2004). 

Testes nucleares 

Os locais utilizados em testes atômicos apresentam contaminação por Plutônio c 

Amerício. As concentrações residuais que permanecem no solo e outros meios 
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ambientais variam muito, refletindo as diferenças no tipo e quantidade de dispositivos 

nucleares detonados. Alguns dos locais foram contaminados por plutônio por testes de 

segurança, onde os dispositivos foram explodidos por bombas convencionais. Apesar 

destes testes não gerarem energia nem produtos de fissão, levaram à dispersão do 

material da bomba (urânio e/ou plutônio) no local dos testes. No Atol de Bikini as 

atividades de 239+240Pu e 2 4 'Am são baixas. Os resultados de estudos de ressuspensão 

determinam valores muito baixos para os fatores de ressuspensão, na faixa de IO10 a 10" 

" m"'. Por conseguinte a contribuição esperada para doses devido a exposição à 

radiação pela via de inalação é insignificante (IAEA, 1998a). Nas ilhas Johnston, os 

EUA lançaram 12 testes a alta altitude, no começo de testes nucleares, em 1958. Todos 

os testes foram planejados como atmosféricos, mas três resultaram em destruição não-

nuclcar não intencional dos artefatos, o que conduziu a contaminação do atol com 

resíduos radioativos, incluindo quantidades consideráveis de urânio e/ou de plutônio 

fissionável (SIMON &. BOUVILLE, 2002). 

Em Semipalatinsk, no Cazaquistão, foram realizados 456 testes nucleares, 

incluindo 86 atmosféricos e 30 testes de superfície. Cinco dos testes de superfície não 

tiveram êxito e resultaram em dispersão de plutônio no ambiente (IAEA 1998c). Em In-

Ecker, Argélia, foram realizados 13 testes subterrâneos. Quantidades pequenas de 

plutônio foram espalhadas neste local em testes de segurança que só envolveram 

explosivos convencionais (IAEA 2005). 

O amerício e a matéria orgânica 

É conhecido que a fração orgânica do solo influencia o estado de retenção e 

mobilidade de elementos transurânicos de várias maneiras, dependendo da razão entre a 

fração de ácidos húmicos, fúlvicos e humina. Por um lado, no resultado de formação de 
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complexos fulvicos solúveis, a sorção de 2 4 lAm pelos solos decresce. Por outro lado, a 

formação de huminas de alto peso molecular e seus outros complexos químicos 

promovem a transformação de radionuclídeos em formas pouco móveis. (SOLOLIK et 

al, 2001) 

A baixa solubilização que ocorre é provavelmente devido à formação de 

complexos e/ou a formação de colóides. Dois outros fatores parecem limitar a 

solubilização desses elementos: somente uma pequena fração de plutônio e amerício 

parece ser realmente solúvel e há, aparentemente, um baixo valor de saturação desses 

elementos cm água c em ácidos fúlvicos (CLEVELAND & RESS, 1976). 

3.5. O Coeficiente de distribuição - Kd 

Quanto à concentração de radionuclídeos em solos, a maioria dos valores 

encontrados cm literatura referem-se a seus teores totais, mas a avaliação do potencial 

de risco e da toxicidade requer a avaliação da proporção que é móvel e, possivelmente, 

disponível. Alguns parâmetros numéricos têm sido utilizados para tomadas de decisões 

e para direcionar estratégias de prevenção ou de remediação de áreas contaminadas. O 

Coeficiente de distribuição sólido-solução (Kj), definido como a relação entre as 

concentrações adsorvida e em solução, permite a comparação de elementos em 

diferentes sistemas. Devido à adsorção de radionuclídeos ser dependente de muitas 

propriedades do solo, a modelagem do destino destes elementos no ambiente requer 

determinações experimentais do coeficiente Kj (SOARES, 2004). No entanto, o uso de 

valores genéricos de Kd encontrados em referências bibliográficas que, por terem sido 

gerados a partir de condições distintas daquelas existentes em uma determinada área, 

por exemplo, da região tropical, podem levar a estimativas de risco incorretas. A 
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obtenção de valores de Ka valida estas estimativas de contaminação e possibilita 

estratégias de intervenção para áreas já contaminadas. (KNOX et al., 2000). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. O Experimento 

O trabalho experimental desta dissertação foi desenvolvido no campo e no 

laboratório. O experimento de campo foi desenvolvido na área experimental do Instituto 

de Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN) (Figura 4.1) e os experimentos cm 

laboratório foram desenvolvidos no Laboratório de Radioccologia Experimental ambos 

localizados no Serviço de Avaliação de Impacto Ambiental (SEAIA/IRD/CNEN). 

O experimento foi realizado em vasos de 0,25 m2 contendo Latossolo Vermelho 

Amarelo, Organossolo e Nitossolo provenientes de um experimento em vasos preparados 

em 2003 para se avaliar o efeito da adubação orgânica na mobilidade de radionuclídeos, 

dispostos em suportes de concreto da área experimental controlada do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN) conforme ilustrado na Figura 4.1. 

Figura 4.1: Área experimental IRD/SEAIA 
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Os vasos foram preparados colocando-se no fundo uma camada de brita e areia 

com cerca de 5 cm de altura para facilitar a drenagem da água de irrigação. Cerca de 40 

cm da mistura de solo foi adicionada aos vasos. Este solo foi fisicamente isolado do 

material de drenagem com tela plástica com malha de 0,5 cm (ver Figura 4.2). Na base 

dos vasos foi colocado um prato equipado com um dreno para facilitar a coleta da água 

de drenagem. 

40 cm 

solo 
contaminado 

suporte 
de 

concreto 

coletor 
de água 

Figura 4.2: Montagem dos vasos. 

Em seguida, vaso por vaso, foram feitas as misturas das amostras de solo com 

diferentes doses de composto orgânico. Assim, o Latossolo e o Nitossolo receberam os 

seguintes tratamentos: composto orgânico na dose recomendada para o rabanete (2 kg 

m~2, segundo DE POLLI et al., 1988), o dobro da dose recomendada (4 kg m"2), e sem 

adição de composto, conforme apresentado na Tabela 4.1. O Organossolo foi 

selecionado como referência para solos sem adição de composto orgânico, por ser 

naturalmente rico na matéria orgânica. A matéria orgânica presente no Organossolo é 

diferente da adicionada no Latossolo Vermelho Amarelo e Nitossolo. 
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Após a mistura dos solos com o adubo orgânico estes solos foram então 

contaminados com 241Am. 

Tabela 4.1: Delineamento experimental 

Tipo de solo 
Dosagem do composto orgânico 

adicionado (kg m"2) 

Latossolo Vermelho Amarelo 0 

Latossolo Vermelho Amarelo 2 

Latossolo Vermelho Amarelo 4 

Nitossolo 0 

Nitossolo 2 

Nitossolo 4 

Organossolo 0 

Neste estudo foi utilizado o composto orgânico resultante da varredura de folhas 

das ruas do município de Pinheiral, realizada pela Unidade de Compostagem do 

Material Orgânico de Pinheiral (UCEMOP) e em convênio com o Colégio Agrícola 

Nilo Peçanha. Este material foi incorporado aos vasos em Março de 2003. 

Durante os períodos sem cultivo, os vasos foram cobertos com saco plástico para 

protegê-los de possíveis perdas de solos contaminados (respingos e ressuspensão) 

devido a intempéries. 
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4.2. Descrição dos Solos Usados no Experimento 

A colcta de amostras de Latossolo e Nitossolo ocorreu em fevereiro de 2003 no 

município de Pinheiral, localizado no Estado do Rio de Janeiro, na região do Médio Vale 

do Paraíba Fluminense entre as latitudes 22°29'03" N e 22°35'27" S c as longitudes 

43°54'49" L e 44°04'05" W, com uma altitude média de 421 metros. 

Os Latossolos foram formados pelo processo de latolização, anteriormente 

denominado de latcrização e tem como principal agente de formação o clima e o relevo. 

A latolização é um processo pedogenético típico de regiões quentes e úmidas, 

localizadas nos trópicos e subtrópicos, onde a silica e os cátions (Ca+2, Mg+2, K^ etc.) 

são lixiviados, ocasionando concentrações de óxidos de ferro e alumínio. A constante 

ocorrência de chuvas possibilita o processo de hidrólise dos minerais silicatados, 

formando os argilo-minerais c os sesquióxidos de ferro e alumínio. As altas 

temperaturas aceleram tais processos possibilitando a ocorrência de profundas camadas 

de solos com horizonte B evoluído (Latossolos). 

Com isso, mais de 95% dos Latossolos são ácidos e distróficos, com pouco 

minerais primários e pouca reserva de nutrientes para as plantas (DE-POLLI et 

al., 1988). 

Os Latossolos são solos resultantes de enérgicas transformações do material 

originário ou oriundos de sedimentos pré-intemperizados onde predominam, na fração 

argila, minerais nos últimos estágios de intemperismo (caulinitas e óxido de ferro e 

alumínio), sendo a fração areia dominada por minerais altamente resistentes ao 

intemperismo. São de textura variável, de média a muito argilosa, geralmente muito 

profundos, porosos, macios e permeáveis, apresentando pequena diferença no teor de 

argila em profundidade e, comumente possui baixa fertilidade natural. Os óxidos de 
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ferro mais abundantes na fração argila dos Latossolos são a goetita que proporciona 

uma coloração amarelada devido à presença de ferro reduzido e a hematita que 

proporciona uma coloração avermelhada devido à presença de Fe na forma oxidada (ver 

Figura 4.3). São os solos mais representativos do Brasil, ocupando 38,7% da área total 

do país e distribuem-se em todo o território nacional (EMBRAPA, 1999). 

Figura 4.3: Latossolo Vermelho Amarelo 
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Os Nitossolos são solos de textura argilosa ou mais fina que apresentam pouco ou 

nenhum incremento de argila em profundidade. Anteriormente eram conhecidos como 

Terra Roxa Estruturada e são originados de rochas vulcânicas (NOBREGA et. al., 

2003). Este solo normalmente ocupa setores com declividade forte, são geralmente 

profundos, com espessura de aproximadamente 200 cm e sua ocorrência está associada 

ao Latossolo Roxo. Por este motivo, sua coloração é arroxeada (ver Figura 4.4). Os 

Nitossolos são bem drenados, apresentam uma estrutura prismática, teores de argila 

maiores que 60% e porosidade do tipo fissural (NÓBREGA et al., 2003). 

Na fração argila dos Nitossolos encontra-se, em maior quantidade, a caulinita c 

altos teores de oxido de ferro. Na fração areia aparece o quartzo, a magnetita e a 

ilmcnita (EMBRAPA, 2004). 

Em geral, são moderadamente ácidos, com saturação por bases de baixa a alta, 

argila de atividade baixa e às vezes contendo elevados conteúdos de alumínio extraível 

(EMBRAPA, 1999). 

Figura 4.4: Nitossolo 
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Os Organossolos são solos pouco evoluídos, constituídos por material orgânico 

proveniente da acumulação de restos vegetais com grau variável de decomposição, em 

ambientes mal drenados, ou em ambientes úmidos de elevada altitude, saturados com 

água durante os poucos dias do período de alta pluviosidade (EMBRAPA, 1999). 

Apresentam colorações pretas, cinzentas muito escuras ou marrons, e elevados teores de 

carbono orgânico (superior a 20%), enquanto que os demais solos possuem cerca de 

5%). Comumente apresentam horizonte H ou O hístico, com grande proporção de 

resíduos vegetais em decomposição. Normalmente são solos bastante ácidos, 

apresentando alta capacidade de troca de cátions e baixa saturação por bases, com 

esporádicas ocorrências de saturação média ou alta (EMBRAPA, 1999). Estes solos 

normalmente se encontram em áreas baixas de várzeas, depressões e locais ressurgentes 

(EMBRAPA, 1999). A distribuição dos Organossolos no contexto dos solos brasileiros 

é pequena se comparada com a distribuição dos Latossolos e dos Nitossolos, mas é de 

fundamental importância quando se considera como parâmetros tanto o potencial 

agrícola quanto o econômico para algumas regiões do país. As amostras de Organossolo 

foram coletadas em Santa Cruz, zona oeste do município do Rio de Janeiro, também em 

fevereiro de 2003 (ver Figura 4.5). 

Figura 4.5: Organossolo 
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4.3. Contaminação dos vasos 

Em Junho de 2006 fez-se a contaminação via rega por Amerício em ácido nítrico 

nos vasos (Figura 4.6). Cada vaso recebeu cerca de aproximadamente 640 Bq L"1 de 

241 Am, através da rega com um litro da solução radioativa. 

E importante salientar que os valores referentes à dose, equivalentes de dose, dose 

equivalente efetiva se encontram dentro de limites aceitáveis. 

Figura 4.6: Contaminação dos vasos através de rega. 
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4.4. Cultura utilizada no experimento 

O rabanete (Raphanus Sativus L.J, pertence à família Brassicaceae, tem sua 

origem na China e na Europa e tem sido cultivado desde a antigüidade pelos egípcios, 

foi à cultura escolhida a ser utilizada por ser uma planta dc cultivo fácil, de ciclo curto 

(aproximadamente 30 dias) e é consumido no mundo inteiro. Possui como 

peculiaridade, o fato de ser uma estrutura subterrânea que se desenvolve em contato 

direto com o solo contaminado. 

CASACAVA (2003) verificou que a contaminação de rabanetes ocorre através da 

incorporação por deposição foliar. Para que isso não acontecesse neste trabalho, os solos 

foram encobertos por sacos pretos, semelhantes ao cultivo de morangos, a fim de 

proteger a planta de respingos de água mais micropartículas de solo ocasionados por 

chuva e/ou irrigação (Figura 4.7). 

Figura 4.7: Solo coberto para evitar a deposição foliar. 

47 



O plantio do rabanete foi realizado em 15/09/2006 e colhidos em 23/11/2006 na 

figura 4.8 é possível ver o rabanete em seu estágio inicial de desenvolvimento. As 

informações sobre o plantio e colheita do rabanete estão na planilha de campo no anexo 

7.2 desta dissertação. 

Figura 4.8: Plântulas de rabanete 

4.5.. Processamento e Abertura de Amostras 

4.5.1.. Para o rabanete: 

Após a coleta, as plantas recebiam os seguintes tratamentos: separação das raízes 

(parte comestível) e parte aérea (folha); lavagem das raízes para a retirada do solo, 

secagem ao ar por algumas horas e pesagem para obtenção do peso úmido. 

Posteriormente, secos em estufa a 105 °C por 24 h. Após a secagem, o material foi 
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processado e colocado em potes de sorvete de modo que alcance a geometria de 

medição (1, 2, 3 cm ou pote cheio). 

Como o material não alcançou nenhuma das quatro geometrias disponíveis para 

análises de rotina pelo laboratório de análises ambientais do SEANA/IRD, foi feita a 

calcinação deste material vegetal acondicionados em Becker Pyrex em forno mufla a 

400 °C por 24 horas, determinado o peso de cinzas c em seguida foi realizada uma 

abertura química na amostra. A amostra calcinada recebe então algumas gotas de ácido 

nítrico concentrado, suficientes para umedeccr completamente a amostra. Em chapa 

aquecedora, a aproximadamente 200°C, deixa-se secar a amostra até que todo o ácido 

nítrico em excesso seja eliminado. Posteriormente, a amostra é calcinada em forno 

mufla a 400°C, por três horas. Depois de calcinadas, adiciona-se 1 mL de HN03 

concentrado, coloca-se na chapa aquecedora a aproximadamente 200 °C até evaporar e 

em seguida adiciona-se 3 mL de ácido nítrico concentrado com o Becker tampado com 

vidro de relógio, por 10 minutos. Para finalizar, esse extrato é filtrado em papel de filtro 

Whatman 42 e completa-se o volume com água destilada a 250 mL. 

Uma alíquota da abertura total foi enviada a EMBRAPA solos para análise de 

metais e micronutrientes e uma outra alíquota para análise radiométrica no 

SEANA/IRD/CNEN e no SEMIN/IRD/CNEN. 

4.5.2. Para os solos: 

Foram coletadas amostras de solo 45 dias após a contaminação em profundidades 

de 5 em 5 cm até atingir a profundidade de 20 cm que é a profundidade média de 

máxima absorção radicular. Posteriormente, as amostras foram secas em estufa a 80 °C 

por 24 horas, e passadas em peneiras de malha de 2 mm (EMBRAPA, 1999b) e 

acondicionadas em potes de sorvete (capacidade de 250g de modo que haja geometria 
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suficiente para sua detecção), identificados e encaminhados para análise radiométrica. 

Nas determinações por espectrometria gama foram utilizados detectores de cristal de 

germânio (Ge) hiper-puro, com 25% de pureza. As contagens foram de 60 000 segundos 

e ainda tiveram correção para leitura de baixa energia. 

Análises pedológicas dos solos foram realizadas segundo protocolo de rotina 

descrito no manual da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 

1997), sendo determinados os seguintes parâmetros: granulometria, C, pH, CTC, teores 

de P, K, Ca, Mg, Si, Fe, Al e mineralogia das argilas. Estes dados permitirão verificar 

quais são as características dos solos relacionados à maior ou menor transferência para 

as plantas bem como aos potenciais de solubilização de cada um dos radionuclídeos e 

elementos traços estudados. 

Avaliação da biodisponibilidade e da associação do 241 Am à fase orgânica dos solos 

Um dos métodos aplicados para obter informações a respeito da mobilidade 

potencial de material radioativo no solo é a extração seqüencial. (OUGHTON, 1990; 

RIISE et al., 1990; WASSERMAN et al. 2001). Segundo WASSERMAN et al (2001), 

através desse procedimento é possível verificar o potencial de mobilidade dos elementos 

associados à compostos tais como óxidos de ferro, matéria orgânica, etc., bem como 

prever alteração de mobilidade se as condições físico-químicas do solo forem alteradas, 

devido a processos químicos naturais (e.g . acidificação de um solo por lixiviação de 

bases) ou devido ao manejo de um solo (e.g. calagem efetuada em solos ácidos, 

compactação de um solo pelo uso intensivo de equipamentos agrícolas, adubação 

orgânica). 

50 



Para avaliar a mobilidade potencial dos elementos radioativos diante de possíveis 

variações ambientais utilizou-se o método de extração seqüencial descrito em 

WASSERMAN et al (2005), que foi desenvolvido para solos ácidos, e tem apresentado 

excelente correlação entre a simulação química dos processos biológicos ou físico-

químicos c as propriedades dos solos ou concentração em plantas relacionadas aos 

processos simulados. 

O método de extração seqüencial do protocolo descrito em WASSERMAN et al. 
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(2005) tem sido utilizado para verificar a mobilidade potencial do Pb, Ra e Ra, 

além dos elementos estáveis nos componentes dos solos selecionados no estudo atual. 

O método utilizado, apresentado na figura 4.9, avalia as seguintes fases físico-

químicas: 

A primeira fase, simulada por uma solução levemente ácida (Figura 4.9) 

representa a acidificação que as raízes dos vegetais promovem, junto aos pêlos 

absorventes, para extrair dos solos os elementos adsorvidos à fase sólida dos solos. 

Portanto, esta fase analisa os elementos que são potencialmente assimiláveis pela biota. 

Ao resíduo sólido da primeira extração adiciona-se uma solução levemente 

redutora (Figura 4.9), com pH ácido (QUEVAUVILLIER, 2002). Em condições 

redutoras os óxidos de manganês e de ferro ficam mais solúveis. Os elementos que estão 

associados a estes óxidos, principalmente aos de manganês que é mais sensível à 

redução que o Fe, ficam disponíveis sob estas condições. Como as condições 

operatórias utilizadas nesta fase não são fortemente redutoras, os elementos liberados 

neste ataque estão associados principalmente aos óxidos de manganês. 

A terceira etapa é realizada por uma solução oxidante (Figura 4.9). Esta solução 

tem como finalidade promover ataque químico da matéria orgânica existente 
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(QUEVAUVILLIER, 2002). Com a matéria orgânica destruída, todos os elementos que 

estão associados a ela, podem ser analisados nesta fase. 

A quarta etapa é realizada por uma solução extremamente alcalina, (Figura 4.9). 

Esta solução promove a destruição dos óxidos, principalmente os que são constituídos 

de ferro. Assim todos os elementos que estão associados a estes óxidos são liberados e 

podem ser analisados no extrato. 

A quinta etapa é realizada por uma solução extremamente ácida, com aumento de 

temperatura (Figura 4.9). Os elementos que não foram analisados nas fases anteriores, 

por estarem na estrutura cristalina e, portanto por serem mais resistentes ao 

intemperismo de superfície, podem ser liberados nesta fase. A estrutura cristalina pode 

ser constituída de minerais primários e/ou minerais secundários. 

Esta técnica de extração seqüencial além de simular mudanças ambientais através 

de reagentes químicos, especifica os componentes dos solos que têm relevância para o 

comportamento químico de determinados elementos. O sobrenadante de todas as fases 

foi avolumado para 250 mL, para as análises por espectrometria gama. Devido a 

limitações analíticas somente as fases 1 e 3 foram determinadas, a primeira para se 

avaliar a biodisponibilidade potencial do 24 'Am e a terceira para se avaliar a possível 

associação do amerício com os compostos orgânicos lábeis. 
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Figura 4.9: Protocolo de Extração Seqüencial proposto por WASSERMAN et al. 
(2005). 
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Determinação do coeficiente de distribuição - Kd 

O Kj é utilizado para cálculos de padrões de qualidade de solos e águas 

superficiais e subterrâneas (BOCKTING et al., 1992; VAN BEELEN et al, 2003) e é 

utilizado como variável em diversos modelos dc avaliação de riscos de migração de 

poluentes para águas subterrâneas, como o RITZ (Regulatory and Investigative 

Treatment Zone model), o CMLS (Chemical Movement in Layered Soils model), 

utilizados pela agência americana de proteção ambiental (BOCKTING et al., 1992). 

O K j é conveniente pois além dc ser facilmente medido, conceitualmente direto c 

matematicamente simples, fornece uma avaliação das propriedades de adsorção que 

permite comparar diferentes solos e/ou elementos, o que o torna imprescindível em 

modelos de previsão em risco ambiental (STAUNTON, 2001). Baixos valores de Kd 

indicam que a maior parte do elemento químico presente no sistema permanece em 

solução e portanto, disponível para o transporte ou para outros processos químicos ou 

para a absorção pelas raízes das plantas. Por outro lado, altos valores de IQ refletem a 

grande afinidade dos componentes sólidos do solo pelo elemento (ANDERSON & 

CHRISTENSEN, 1988). 

Para este trabalho, como em ROUSSEL-DEBET (2005) a quantidade de solo e 

solução utilizada seguiu a proporção de 1:8, ou seja, um grama de solo para cada 8 mL 

da solução. Seguindo essa proporção, foi adicionado em um tubo de centrífuga 10 

gramas de cada solo seco em estufa (amostra composta das quatro diferentes 

profundidades) em 80 mL da solução contendo amerício em ácido nítrico. Logo em 

seguida, o pH e o Eh foram medidos. Posteriormente as amostras foram postas na mesa 

agitadora, permanecendo em agitação por 72 horas. Após esse intervalo de tempo, foi 

medido novamente o pH e o Eh da solução. 

Em seguida, as amostras foram centrifugadas e a solução, após devidamente 
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acondicionada c protocolada foi levada para fazer as medidas por espectrometria gama. 

A qualidade das análises por espectrometria gama está comprovada pela participação 

rotineira dos Laboratórios do Serviço de Análises Ambientais (SEANA) nos Programas 

de Comparação Interlaboratoriais promovidos por instituições internacionais, como: o 

EML (Environmental Measurement Laboratory, nos EUA), BfS (Bundesamt für 

Strahlenschutz, na Alemanha), IAEA (International Atomic Energy Agency) e também 

o Programa Nacional de Intercomparação promovido pelo IRD/CNEN - Brasil. 

Análise de matéria orgânica 

Para este estudo, foram realizados os fracionamentos químico c físico da matéria 

orgânica do solo e também a determinação do teor de carbono total. 

Carbono Orgânico no Solo 

Para a determinação do teor dc carbono orgânico no solo. Este material foi 

triturado após secagem do solo, sendo pesado 0,5 grama, o qual foi transferido para 

erlenmeyer de 500 mL e adicionou-se 10,0 mL de solução de dicromato de potássio 0,2 

mol L~' em meio ácido. As amostras foram aquecidas em placa elétrica, durante 5 a 7 

minutos até a fervura branda. Após resfriamento, foram adicionados 80 mL de água 

destilada, 1 mL dc ácido fosfórico concentrado e três gotas do indicador difenilamina. A 

quantificação do conteúdo de carbono orgânico foi feita por titulometria com sulfato 

ferroso amoniacal 0,1 mol L"1 amoniacal até que a cor azul desaparecesse, cedendo 

lugar à cor verde (WALKLEY & BLACK, 1932). 
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Extração e Fracionamento Químico das Substâncias Húmicas do Solo 

O fracionamento das substâncias húmicas do solo foi realizado segundo 

modificação de SANTOS (1984) no método de KONONOVA (1982). O fracionamento 

quimico da matéria orgânica possibilita a separação das frações ácido fülvico livre, 

ácido fülvico, ácido húmico e humina, e posterior quantificação dessas frações por 

dicromatometria. O método tem como princípio o emprego de uma base forte -

hidróxido de sódio (NaOH) que ioniza os grupamentos funcionais das moléculas 

orgânicas solubilizando a matéria orgânica, concomitantemente com o uso de 

pirofosfato de sódio, que atua como complexante do cálcio e de outros elementos 

minerais. Dessa forma, ele tem a possibilidade de extrair os produtos húmicos que, por 

suas funções (carboxilas e hidroxilas), formam complexos com os elementos minerais 

Ca f 2 , Al+3, Fe+2. Sua alcalinidade permite a passagem para a solução dos produtos 

dispersados. O pré-tratamento com ácido ortofosfórico separa o material não 

humifícado do humificado através das diferenças na densidade específica, promovendo 

a separação inicial do material orgânico dos cátions adsorvidos eletrostaticamente. 

O fracionamento químico da matéria orgânica envolve a extração das seguintes 

frações: 

Extração da fração ácido fülvico livre (AFL) 

Foram adicionados em tubo de centrífuga de 100 mL, 10 g de TFSA (terra fina 

seca ao ar) e 50 mL de H 3 P O 4 (ácido fosfórico) 2 mol"1; homogeneizando-se esse 

conjunto por 30 minutos em agitador horizontal. Após esta etapa o material foi 

centrifugado a 3000 rpm por 10 minutos. O sobrenadante obtido foi filtrado recolhendo-

se então a fração ácido fülvico livre (AFL). Esta operação foi repetida mais duas vezes, 

reunindo-se os sobrenadantes obtidos. O precipitado foi lavado três vezes com água 

destilada e centrifugado a 3000 rpm por lOminutos, sendo o sobrenadante descartado. 
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Extração da fração ácidos fúlvicos + ácidos húmicos (AF+AH) 

Após as três lavagens anteriores com água destilada, foi adicionado ao precipitado 

retido no fundo do tubo da centrífuga 50 mL de solução de pirofosfato de sódio + 

hidróxido de sódio. Foi realizada homogeneização por cinco minutos em agitador 

horizontal e após esta etapa o conjunto amostra-solução permaneceu em contato por 

uma noite. Após esse repouso, foi feita a centrifugação a 3000 rpm por 10 minutos. O 

sobrenadante obtido foi filtrado recolhendo-se a fração AF+AH. Esta operação foi 

repetida mais duas vezes, porem agitando-se a mistura por 30 minutos em agitador 

horizontal e centrifugando-a logo a seguir. O sobrenadante foi recolhido e armazenado 

com os obtidos nas operações anteriores. A seguir, o precipitado foi lavado três vezes 

com água destilada e centrifugado a 3000 rpm por 10 minutos. O filtrado foi descartado 

e o precipitado recolhido, deixando-o secar naturalmente para determinação da fração 

humina (H). 

Separação dos ácidos húmicos (AH) 

Para a separação dos ácidos húmicos, foram pipetados para tubo de centrífuga de 

100 mL, 50 mL da solução de ácidos fúlvicos + ácidos húmicos, onde adicionou-se 

H2SO4 (ácido sulfúrico) até atingir pH 1,0 (aproximadamente 0,8 à 0,9 mL do ácido 

concentrado). A seguir, o material foi deixado para decantar em geladeira por uma noite 

e centrifugado a 4500 rpm por 10 minutos, sendo o sobrenadante descartado. Após esta 

etapa, o precipitado foi lavado com 10 mL de H 2 S O 4 0,05 mol L"1 e centrifugado 

novamente, descartando-se o sobrenadante. O precipitado foi redissolvido em 50 mL de 

NaOH (fração ácido húmico -AH). 
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Determinação do Carbono nas Frações Húmicas do Solo 

Fração ácido fúlvico livre (AFL) 

Foram pipetados 50 mL do extrato da fração ácido fúlvico livre para erlenmeyer 

dc 250 mL, adicionando-se 10 mL da solução de dicromato de potássio 0,0833 mol L"1 e 

2,5 mL de H2SO4 concentrado. A solução foi aquecida por 10 minutos a temperatura de 

150°C, utilizando-se condensador (tubo dc ensaio contendo água fria sobre o 

erlenmeyer). Após o resfriamento, adicionou-se água destilada até o volume de 150 mL, 

2,5 mL de H 3 P O 4 concentrado e 8 gotas de difcnilamina 1%. A titulação foi feita com 

sulfato ferroso amoniacal 0,2 mol L~', recém padronizado, até a viragem do azul para o 

verde. 

Fração ácido húmico + ácido fúlvico (AF+AH) 

Foram pipetados 25,00 mL do extrato AF + AH e seguiu-se o procedimento 

descrito no item anterior. 

Fração ácido húmico (AH) 

Foram pipetados 25,00 mL do extrato de AH e seguiu-se o procedimento descrito 

na determinação do carbono orgânico na fração ácido fúlvico livre. 

Fração ácido fúlvico (AF) 

Foi determinado pela diferença entre o teor de carbono orgânico da fração ácido 

fúlvico + ácido húmico e o teor de carbono orgânico na fração ácido húmico. 
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Fração humina (H) 

Para determinar o teor de carbono na fração humina, pesou-se cerca de 2,0 gramas 

do precipitado, obtido após extração alcalina, retido no tubo da centrífuga (após este ter 

sido seco ao ar, para eliminar a influência do Fe+2). O material pesado foi transferido 

para erlenmeyer de 500 mL. A seguir, adicionaram-se 20 mL da solução de dicromato 

dc potássio 0,0833 mol L"1 e 5 mL de H2SO4 concentrado. A solução foi aquecida por 

10 minutos à temperatura de 150°C, sendo posteriormente deixada a esfriar, 

adicionando-se água destilada até volume de 150 mL, 5 mL de H 3 P O 4 concentrado e 8 

gotas dc difenilamina 1%. A titulação foi feita com sulfato ferroso amoniacal 0,2 mol 

L"1, recém padronizado, até a viragem do azul para o verde. 

Fracionamento Físico do Solo por Densidade 

A obtenção das frações leves da matéria orgânica, representadas por restos de 

animais e vegetais com composição química similar a da liteira (FREIXO, 2000) foi 

realizada a partir de metodologia proposta por SOHI et al. (1998). As frações leves 

foram extraídas do solo por meio de uma solução de NaI a uma densidade de 1,80 g 

cm-3 (± 0,02). Como exposto por JANZEN et al. (1992), métodos tradicionais de 

separação da fração leve normalmente utilizam soluções com densidade ajustada para 

2,0 g cm"3. Neste estudo adotou-se uma densidade menor por dois motivos: 

1) Permite o uso de soluções inorgânicas, que oferecem vantagens em termos de 

segurança e conveniência sobre as orgânicas; 

2) Evita a contaminação da fração leve com partículas minerais que apresentam 

densidade de 2,0 g cm"3. 

Inicialmente, uma pequena alíquota de TFSA foi transferida para um recipiente, 

para determinar seu teor dc umidade. Em seguida, 5 g de TFSA foram pesados cm 
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frascos de centrífuga de 50 mL e 35 mL de iodeto de sódio (NaI, d=l,80 g cm3) foram 

adicionados. Os frascos foram agitados manualmente por 30 segundos, com energia 

suficiente para que as frações orgânicas menos densas atingissem a superfície da 

solução. A seguir, as amostras foram então centrifugadas a 18000 rpm por 15 minutos, 

sob uma temperatura de 18 °C, a fim de sedimentar as partículas minerais do solo no 

fiando do frasco. A fração orgânica sobrenadante presente na solução (fração leve livre) 

foi succionada juntamente com a solução de NaI, imediatamente separada por filtração a 

vácuo (Sistema Asséptico Sterifíl, 47 mm - Millipore) com filtros de fibra de vidro (47 

mm de diâmetro; 2 micra - Whatman tipo GF/A), previamente pesados. Cabe ressaltar 

que, tanto para o fracionamento químico tanto para o físico foram obtidas três repetições 

de laboratório para cada fração. 

4.6 Tratamento Estatístico dos Dados 

Os valores das correlações lineares (r) apresentados 

calculados em Excel e a análise do nível de significância feita de 

correlação apresentada em DAGNELIE (1973). 

4.7 O Fator de Transferência solo - planta (Ft) 

O Fator de Transferência (Ft) é o parâmetro que descreve numericamente a 

interação entre os compartimentos solo e planta para um determinado radionudídeo em 

sistemas agrícolas. Este fator é calculado levando-se em conta o conteúdo total do 

radionudídeo presente na parte comestível da planta cultivada segundo recomendações 

agronômicas regionais: 

neste trabalho foram 

acordo com a tabela de 
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Ft =AP/AS 

Onde, Ap e a atividade na planta em Bq kg"1 de peso seco e As é a atividade no solo 

em Bq kg"1 de peso seco, considerando a camada do topo aos primeiros 20 cm do solo 

(IUR.1989). 

Este fator é considerado um parâmetro importante na avaliação do risco ambiental 

oriundo de atividades que produzem, incrementam, dispersam ou usam materiais 

radioativos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Propriedades Físico-químicas dos Solos 

As principais propriedades físico-químicas dos solos estudados estão descritas na 

Tabela 5.1, onde podemos observar que estes diferem entre si principalmente no que se 

refere aos teores de nutrientes (Ca, K, P e Mg), ao conteúdo dc matéria orgânica (MO), 

óxidos de Fe e Mn e quanto à capacidade de troca catiônica (CTC), ou seja, 

propriedades que podem afetar os mecanismos de sorção e absorção de radionuclídeos 

em solos (WASSERMAN et al., 2002, PORT1LHO, 2005). De acordo ainda com esta 

tabela, podemos observar que todos os solos estudados são ácidos e a maioria apresenta 

textura argilosa. 

Tabela 5.1: Propriedades físico químicas do Latossolo Vermelho Amarelo, 
Nitossolo e Organossolo. 

PARAMETROS Latossolo Nitossolo Organossolo 
P (mg kg"1) 1 12 16 
K f (cmol kg"1) 0,03 0,04 0,19 
Ca+2 (cmol kg"1) 1,5 1,4 0,5 

Mg t 2 (cmol kg"1) 0,3 0,7 nd 
Al34 (cmol kg"1) 1,6 3 9,3 

H+(cmol kg"1) 3,5 5,4 26,2 

pH (água) 4,9 4,7 4,5 

pH (KC1) 3,7 3,7 3,4 

MO (%) 3,8 4,7 22,7 

Fe 20 3 (gkg"1) 49 155 41 

MnO (g kg"1) 0,08 0,34 0,08 

CTC (cmol kg"1) 5,9 10,6 37,4 

2 4 'Am (Bq Kg" ' (p .s )± sd 204 ± 17 149 ± 19 259 ± 32 
Granulometria Argilo-siltosa Argilosa Argilosa 

Mineral ogia Predominante Caulinita Caulinita Caulinita 

O Latossolo Vermelho Amarelo deste estudo apresentou valores de pH muito 

baixos, textura argilo-siltosa, alto teor de matéria orgânica, baixa CTC e, com exceção 

do Mg, que apresentou teor médio, teores muito baixos ou baixos de nutrientes (P, K, 
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Ca), considerando os valores médios observados em solo brasileiros, de acordo com 

SERRAT et al (2006). Os teores de Hf encontrados e a acidez de troca (Al+3) está na 

faixa prejudicial ao cultivo de plantas porque o seu teor de Al+3 está acima de 0,5 cmolc 

k g ' (DE-POLLI et al., 1988). 

O Nitossolo deste estudo também apresentou valores de pH baixo, textura 

argilosa, alto teor de matéria orgânica, alta CTC e, com exceção do Mg, que apresentou 

teor médio, teores muito baixo ou baixo de nutrientes (P, K, Ca), considerando valores 

médios observados em solo brasileiros de acordo com SERRAT et al (2006). Os teores 

de H+ encontrados foram elevados c a acidez de troca (Al+3) está na faixa prejudicial ao 

cultivo de plantas porque o seu teor de Al f 3 está acima de 0,5 cmolc kg"1 (DE-POLLI et 

al., 1988). 

Embora os resultados de H+ e Al+3 do Latossolo e Nitossolo estudados possam 

indicar a correção do pH com calagcm para que o cultivo do rabanete apresentasse 

melhor produtividade, esta prática não foi utilizada para evitar interferência na avaliação 

das condições originais dos solos e do efeito da adubação orgânica. 

Já os Organossolos são solos ricos cm matéria orgânica, originada dc acumulações 

de decomposição em graus variáveis, depositada em ambientes mal drenados e/ou 

encharcados, ou em ambientes úmidos de altitude elevada, que estão saturados com 

água por poucos dias no período de alta intensidade pluviométrica, de colorações pretas 

ou cinzentos e elevados teores de carbono orgânico (EMBRAPA, 1999a). O elevado 

conteúdo de matéria orgânica conferiu elevada CTC ao solo, evidenciando o elevado 

poder de sorção desses solo (DE-POLLI et al., 1988), muito embora, como se pode 

observar, o complexo sortivo está saturado principalmente com rf e Al+3, em 

detrimento da sorção de nutrientes essenciais (Ca+2, Mg+2 e K+), o que compromete a 

fertilidade desse solo. 
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5.2. Migração do 241Am nas Camadas dos Solos 

Apesar do cuidado na padronização da contaminação, o teor total final dos 

radionuclídeos nos solos variou, tanto entre os diferentes tipos de solos, como em 

profundidade. A Figura 5.1 apresenta a migração vertical do 241 Am ocorrida em 

Latossolo Vermelho Amarelo sem nenhum aporte orgânico após a contaminação. De 

acordo com esses resultados verifica-se que a maior parte do 241 Am ficou concentrada 

nos primeiros centímetros do solo, ou seja, na camada mais superficial, em detrimento 

das mais profundas. 
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0 "O 
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1 1 2 , 5 
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Cl. 

1 7 , 5 

Latossolo Vermelho Amarelo 
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r 

1 1 

H 

H 

160 200 

Figura 5.1: Perfil da concentração do 241 Am no Latossolo Vermelho Amarelo 
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Em Nitossolo, também sem nenhum aporte orgânico, a migração do 24 'Am, foi 

semelhante ao encontrado no Latossolo Vermelho Amarelo: a maior parte do 241 Am 

encontra-se retido na camada mais superficial do solo, conforme figura 5.2. 

Nitossolo 
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OI T3 
cs 
"2 •3 
c 
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17,5 

40 80 120 160 200 

Bq kg 

Figura 5.2: Perfil da concentração do 241 Am em Nitossolo. 
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No Organossolo (Figura 5.3), nota-sc que a concentração do amerício na camada 

superior foi somente 3 vezes superior à concentração observada nas camadas mais 

profundas, enquanto no Latossolo Vennelho Amarelo esta diferença foi de 7 vezes e no 

Nitossolo foi de 16 vezes. Este resultado indica que a maior migração do 241 Am para 

camadas mais profundas ocorreu no Organossolo, seguida pelo Latossolo Vermelho 

Amarelo, enquanto no Nitossolo o 241Am ficou praticamente restrito à superfície. Este 

resultado sugere um possível efeito da mobilidade do 241Am sob a influência dos 

compostos orgânicos. 
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OI T3 
ca •a 
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160 200 

Figura 5.3: Perfil da concentração do 241 Am em Organossolo 
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As figuras 5.4 e 5.5 apresentam o perfil dc concentração do 241Am no Latossolo 

após a adubação com composto orgânico (2 e 4 kg.m"2, respectivamente). De acordo 

com estes resultados podemos verificar que não só ocorreu uma importante perda na 

concentração da camada superficial do solo como ocorreu um aumento da concentração 

de amerício na camada subjacente, indicando a tendência à mobilidade no 241Am no 

perfil do Latossolo Vermelho Amarelo que recebeu a quantidade recomendada para o 

cultivo de rabanete (2 kg.m"2).' Essa perda e migração do 241 Am sob o efeito da 

adubação orgânica é ainda muito mais importante no Latossolo Vermelho Amarelo que 

recebeu o dobro da quantidade recomendada para o cultivo de rabanete conforme 

resultado apresentado na figura 5.5. 

Latossolo Vermelho Amarelo com 2 kg m"2de adubo orgânico 
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Figura 5.4: Perfil da concentração do 241Am em Latossolo Vermelho Amarelo com 
acréscimo de 2 kg m"2 de composto orgânico. 
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Latossolo Vermelho Amarelo com 4 kg m de adubo orgânico 
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Figura 5.5: Perfil da concentração do 241Am em Latossolo Vermelho Amarelo com 
acréscimo de 4 kg m'2 de composto orgânico. 
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As figuras 5.6 e 5.7 apresentam o perfil de concentração do 2 4 'Am no Nitossolo 

após a adubação com composto orgânico (respectivamente 2 e 4 kg m"2). De acordo 

com estes resultados podemos verificar a importante migração do 241 Am sob o efeito da 

adubação orgânica. O solo que recebeu o dobro da quantidade recomendada para o 

cultivo dc rabanete chega a apresentar níveis não detectáveis de 2 4 lAm na camada 

superior do solo (camada de 0 à 5cm). 
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Figura 5.6: Perfil da concentração do 241Am em Nitossolo com acréscimo de 

2 kg m"2 de composto orgânico. 

Nitossolo com 4 kg m~2 de adubo orgânico 
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Figura 5.7: Perfil da concentração do 241 Am em Nitossolo com acréscimo de 4 kg 
m"2 de composto orgânico. 
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Desta forma, verifica-se que a adubação orgânica, comum em solos agrícolas, 

altera o perfil de concentração de amerício no solo, aumentando sua mobilidade. As 

implicações práticas deste resultado resultam em se poder traçar estratégias de 

remediação em áreas contaminadas. Por exemplo, uma maior mistura significa uma 

diluição do material, originalmente concentrado na superfície, em uma massa maior de 

solo; por outro lado, medidas de proteção tais como a remoção de uma espessura fina da 

superfície de topo do solo, seria aplicável em áreas contaminadas que não tenham 

recebido adubação orgânica, por exemplo, solos de áreas urbanas, mas poderia não ser 

eficiente cm áreas agrícolas. 

5.3.Valores de coeficiente de distribuição (Ka) 

O uso do IQ é conveniente pois além de ser facilmente medido, conceitualmente 

direto c matematicamente simples, fornece uma avaliação das propriedades de adsorção 

que permite comparar diferentes solos e/ou elementos, o que o torna imprescindível em 

modelos de previsão de risco ambiental (STAUNTON, 2001). 

Quanto maiores os valores de Ka, maior será a retenção do elemento no solo e, 

quanto menores os valores, menor será a retenção; aumentando a probabilidade do 

radionuclídeo estar disponível à planta ou migrar para camadas mais profundas no solo. 

A Figura 5.8 apresenta os valores de Kd para 241Am encontrados nos solos 

estudados . De acordo com esta figura podemos observar que o Organossolo apresenta 

maior valor de Kj, o que sugere a menor probabilidade do amerício estar disponível na 

solução do solo e, conseqüentemente, estar menos disponível para ser absorvido pelo 

sistema radicular das plantas ou para migrar no perfil do solo, em comparação com os 

outros solos estudados. Tanto os Nitossolos quanto os Latossolos também apresentaram 
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retenção de 241Am, não havendo, portanto, diferenças significativas devido à 

incorporação de adubo orgânico ao solo nos valores de Kj. Esse resultado parece um 

pouco contraditório com a acentuada migração observada par o amerício nos solos. No 

entanto ROUSSEL-DEBET (2005), encontrou valores de Kd para 2 4 'Am em solos 

franceses bem mais altos que os verificados neste estudo (ver tabela 5 .1) , o que realça a 

diferença de valores encontrados em solos de clima temperado e os nossos, de clima 

tropical c realça também a possibilidade de efetivamente estar ocorrendo baixa retenção 

do Am em solos brasileiros quando comparados aos solos Europeus. Levando-se em 

consideração que valores de Kd são bastante utilizados como base de avaliação de 

riscos ambientais, a adoção de valores regionais minimiza os erros nas estimativas de 

risco. 
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Tabela 5.2 Valores de Kd para 241Am (L kg"1) encontrados para solos franceses e os 
valores padrão de acordo com a IAEA. 

Fluvisol Andosol Cambisol Calcisol Histisol Nitisol Ferralsol Referência 
67 + 5 4 1 1 + 2 8 988 ± 28 4103 + 1140 Rousscl - Debet (2005) 

2000a 990b 8100° IAEA, 1994 

56 47,1 ±0,5 44,2 ±0,5 Este estudo 

a Valores genéricos correspondente para solos testados, de acordo com os valores por tipo de solo da IAEA (IAEA, 
1994). 

bSolo tipo arenoso. 

'Solos tipo arenosos. 

11 Solos tipo argilosos. 

A diferença de valores entre os determinados neste estudo e os encontrados em 

solos de clima temperado indicam uma maior mobilidade do amerício nos nossos solos 

de clima tropical e, portanto, este aspecto tem que ser considerado quando se 

estabelecem medidas de proteção após uma contaminação acidental, conforme j á 

descrito no item anterior 

5.4.EvoIução do Carbono Orgânico do Solo 

A figura 5.9 apresenta os resultados da evolução do conteúdo total de carbono 

cinco anos após a adução orgânica. Em 2003, embora o solo sem adubação orgânica 

apresentasse teor de C similar ao solo que recebeu a dose recomendada para o cultivo 

do rabanete (2 kg m"2), existia uma diferença marcante entre os o solos sem adubação 

orgânica e os que receberam o dobro da dose recomendada para o cultivo do rabanete (4 

kg m"2), conforme ilustrado na figura 5.9. Porém, ainda de acordo com estes resultados, 

podemos observar uma importante degradação ocorrida na matéria orgânica adicionada 

aos solos estudados bem como no teor de matéria orgânica do Organossolo, visto que, 

em 2008, os teores de carbono no Latossolo Vermelho Amarelo e Nitossolo sem aporte 
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de matéria orgânica não diferem de modo significativo dos teores apresentados nestes 

solos com o aporte de matéria orgânica e seus conteúdos totais diminuíram no espaço de 

5 anos. 

Tipo de solo 

• Carbono orgânico 2008 • Carbono orgânico 2003 

Figura 5.9: Teores de carbono (g kg-1) observado depois da adubação orgânica 

(2003) e após 5 anos da adubação orgânica (2008). 
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5.5.0 Fracionamento Químico da Matéria Orgânica do Solo 

O fracionamento químico permite uma avaliação da qualidade da matéria orgânica 

incorporada neste experimento, através dele, podemos observar a quantidade de carbono 

na fração ácidos fúlvicos, húmicos e a fração humina presente na MOS. A figura 5.10 

apresenta os resultados do fracionamento químico observado nos solos estudados 5 anos 

após a adubação orgânica. De acordo com estes resultados podemos notar a diferença na 

qualidade da matéria orgânica do Organossolo comparados com o Nitossolo e Latossolo 

Vermelho Amarelo. 
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Figura 5.10: Fracionamento químico observado nos solos 5 anos após a adubação 

orgânica. 

Ao observar o gráfico 5.10, podemos ver que para o Latossolo Vermelho 

Amarelo, após 5 anos da aplicação de adubo orgânico, o aumento da dose, não alterou a 

qualidade da matéria orgânica do solo. O mesmo comportamento foi observado para o 

Nitossolo. Estes resultados apontam para a predominância da fração humina, o que 

indica uma elevada estabilização da matéria orgânica na fração mineral do solo tanto da 

matéria orgânica existente como a da que foi adicionada ao solo. Portanto espera-se 

neste solo maior retenção de elementos que foram incorporados a matéria orgânica. No 
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geral, os solos ficaram com o comportamento muito semelhante, só diferenciando o 

Organossolo que, por suas características naturais, apresentam uma importante fração de 

ácidos húmicos e da fração humina. Isso confere aos elementos químicos com grande 

afinidade pela matéria orgânica uma tendência à ficarem retidos nestes solos por mais 

tempo, visto que esta frações são mais resistentes ao intemperismo. 

5.6. O Fracionamento Físico da Matéria Orgânica do Solo 
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Figura 5.11: Fracionamento físico da matéria orgânica 

Os resultados mostram uma maior massa (g Kg"1) valor da fração leve livre em 

Organossolos. Em Latossolos Vermelho Amarelo e Nitossolos, nota-se que a fração 

leve livre (FLL) não apresentou com o aumento da dose de adubo orgânico. 
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Considerando que a incorporação de matéria orgânica ocorreu a, aproximadamente, 

cinco anos atrás e o material incorporado eram restos de folhas varridas da região de 

Pinheral. Essa matéria orgânica incorporada apresentava-se em estágios mais acelerados 

de decomposição, fazendo com que, ao passar desses anos, ocorresse a diminuição do 

conteúdo de carbono orgânico total, conforme verificado na figura 5.9, previamente 

discutida. 

Na tabela 5.3 são apresentados os coeficientes de correlação entre os valores do 

fracionamento químico com os valores de íQ. De acordo com esta tabela podemos 

observar que o Kj se correlacionou a 99,9% com o carbono orgânico, com a humina c 

com os ácidos húmicos, o que indica o efeito direto destas frações na retenção do Am. 

Tabela 5.3 Coeficientes de correlação entre os valores do fracionamento químico 
com os valores de Kd. 

Ácidos fúlvicos Ácidos húmicos Humina Carbono orgânico 
r2 0,662 0,943 0,933 0,942* 

* significativo a 99.9% de acordo com tabela de DAGNELIE, 1975. 

5.7. Fator de Transferência 

Não foi possível determinar o fator de transferência, conforme previsto neste 

estudo, porque todos os valores de concentração em rabanetes foram inferiores ao limite 

de detecção da técnica analítica utilizada (ver dados em anexo I), devido à pequena 

produção obtida por vaso, cerca de 65 plantas m2 e a falta de geometria adequada à essa 

situação, de pouca biomassa e baixo conteúdo de 241Am nos solos. Essas condições 

analíticas levaram à adequação do material para a geometria existente na rotina do 

laboratório assim, o material vegetal foi calcinado e foi realizada a abertura química do 

rabanete e o volume final foi ajustado para 100 mL, conferindo assim uma grande 
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diluição do material, o que provavelmente contribuiu para os resultados obtidos. Pode-

se dizer apenas que o fator de transferência foi inferior a 1,32 E+00. Valores de 

literatura indicam um fator de transferência do amerício para o rabanete é da ordem de 

l,37E-03 ± 9,74E-04 (n=4) em solos ácidos (pH=4,9) e pobres em matéria orgânica 

(2,6%) (IUR.1989). 

Embora os valores de fator de transferência não tenham sido determinados, os 

resultados de Kj e de migração do 241 Am em solos brasileiros j á apontam para maior 

mobilidade do 2 4 'Am nestes solos em comparação à solos de clima temperado. Assim 

espera-se que o 24 'Am possa apresentar também valores de transferência maiores do que 

os observado em solos europeus, como de fato observamos ao usar o valor próximo ao 

limite de detecção para se estimar uma transferência. Por essa razão sugere-se a 

continuidade do estudo para levantamento de fator de transferência solo-planta 

buscando-sc, no entanto, metodologias mais adaptadas à condições experimentais. 

5.8. Associação à matéria orgânica 

A extração química seqüencial permite a simulação dos processos físico-

químicos ou biológicos da mobilidade dos elementos no solo. Por meio da terceira e 

quarta fases os elementos químicos associados à matéria orgânica são avaliados. 

A terceira fase da extração química seqüencial utiliza uma solução oxidante que 

promove um ataque químico á matéria orgânica lábel (associada á fração ácidos 

fúlvicos), possibilitando a análise dos elementos a ela associados. 

Os valores obtidos da atividade para o 241Am, neste trabalho, foram inferiores ao 

limite de detecção da técnica radiométrica utilizada, conforme mostra o anexo 7.5. Isto 
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ocorreu devido à redução da concentração de matéria orgânica associada à fração ácidos 

fúlvicos pelo intemperismo sofrido pelo solo nestes últimos 5 anos. 

A quarta fase da extração química seqüencial, que utiliza uma solução alcalina, 

possibilitaria a análise do 241Am associado á matéria orgânica refratária (frações ácido 

húmico e humina), mas os resultados radiométricos não foram concluídos à tempo para 

este trabalho. Por esta razão sugere-se a continuidade do estudo para a obtenção de 

dados experimentais mais conclusivos. 

5.9. Biodisponibilidade Potencial do 24,Am 

Os resultados obtidos através da primeira fase do método de extração química 

seqüencial mostram uma biodisponibilidade potencial muito alta (valores entre 20 c 

100%), conforme figura 5.12. , comprovada pela migração do 241 Am, principalmente em 

solos que sofreram adubação orgânica. 

Esta elevada biodisponibilidade potencial corrobora com os valores do Coeficiente de 

distribuição (Kd), indicando a vulnerabilidade dos nossos solos. Estudos anteriores em 

solos tropicais registram valores entre 2 a 10% para 137Cs. 

O Organossolo e o Latossolo não tiveram a biodisponibilidade potencial tão 

acentuada quanto os solos com outros tratamentos. No entanto, para estes solos, 

observa-se que a biodisponibilidade está bastante correlacionada com a matéria 

orgânica. 

Em Nitossolos deve haver outros fatores que interferem no processo de 

biodisponibilidade, como, acidez, teor de óxidos de Fe. 

Os resultados das outras fases da técnica de extração seqüencial permitiriam 

verificar quais são esses outros fatores que também podem influir no processo de 

biodisponibilidade potencial, no entanto, até o presente momento, estes não foram 
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concluídos a tempo para este trabalho. Por esta razão sugere-se a continuidade do estudo 

para a obtenção de dados experimentais mais conclusivos. 
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Figura 5.12: Biodisponibilidade Potencial do 241Am 
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6. CONCLUSÕES 

Neste estudo foi possível observar que a adubação orgânica exerce um papel 

importante no comportamento de migração de amerício no solo, influenciando, nesse 

caso, sua mobilidade. Os solos que não receberam nenhuma adubação orgânica tiveram 

uma maior retenção do 24 'Am na superfície, ao contrário daqueles que receberam 

incremento orgânico, onde pode ser observada uma maior distribuição do radionuclídeo 

ao longo das camadas mais profundas. 

As implicações práticas deste estudo resultam cm se poder traçar estratégias de 

remediação em áreas contaminadas. Por exemplo, uma maior mistura significa uma 

diluição do material, originalmente concentrado na superfície, em uma massa maior de 

solo; por outro lado, medidas de proteção tais como a remoção de uma espessura fina da 

superfície de topo do solo, seria aplicável em áreas contaminadas que não tenham 

recebido adubação orgânica, por exemplo, solos de áreas urbanas, mas poderia não ser 

eficiente em áreas agrícolas. 

Neste trabalho foram determinados valores de coeficiente de distribuição (Kd ), 

que não existiam para solos tropicais. Os valores obtidos foram menores do que aqueles 

encontrados em solos europeus e do que os utilizados pela IAEA. 

Uma vez que os valores de Ka são bastante utilizados como base de avaliação de riscos 

ambientais, a adoção de valores regionais, uma vez que, na falta de valores regionais 

são utilizados valores internacionais, minimiza os erros nas estimativas de risco. Este 

resultado adverte para a vulnerabilidade dos solos tropicais a contaminação pelo 241Am 

pois baixos valores de Ka implica em baixa retenção do elemento pelos componentes 

dos solo e maior possibilidade dc absorção vegetal (como estimado) ou migração para 

camadas mais profundas no solo (como efetivamente observado). 
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A adubação orgânica é novamente evidenciada na retenção do 241 Am quando os 

valores do coeficiente de distribuição (K^ ) são correlacionados com os valores das 

frações húmicas e humina da matéria orgânica do solo. Esta alta correlação 99,9% 

confere uma grande tendência do 241Am ficar retido no Latossolo Vermelho Amarelo e 

cm Nitossolo por mais tempo, visto que esta frações são mais resistentes ao 

intemperismo. 

Não foi possível determinar o fator de transferência, conforme previsto neste 

estudo, pois todos os valores de concentração em rabanetes foram inferiores ao limite de 

detecção da técnica analítica utilizada. 

Os valores obtidos da atividade para o 241Am, neste trabalho, foram inferiores ao 

limite de detecção da técnica radiométrica utilizada, não sendo possível, determinar a 

associação do amerício â matéria orgânica lábel através do método de extração química 

seqüencial. 

A aplicação de adubo orgânico pode modificar, à médio prazo, os mecanismos de 

sorção em solos com baixa capacidade de troca catiônica. No caso do 24 'Am a sua 

associação com a matéria orgânica favoreceu sua mobilidade no sistema solo-planta. 

80 



7 ANEXOS 

7.1. Atividade nos Solos dos Vasos da Área Experimental 

ANO DE 
COLETA 

TIPO DE SOLO E DOSAGEM DE 
PROFUNDIDADE 
COLETADA (cm) 

24 lAm 

PROTOCOLO ANO DE 
COLETA 

ADUBO 
ORGÂNICO 

ADUBO 
ORGÂNICO 

PROFUNDIDADE 
COLETADA (cm) ATIVIDADE POR 

UNIDADE DE 
MASSA (Bq kg"1) 

INCERTEZA* 

01TL01 2006 Latossolo ( 0 - 5 ) 1.43E+02 9.55E+00 

02TL01 2006 Latossolo 0 ( 5 - 1 0 ) 2,55E+01 2.50E+00 

03TL0I 2006 Latossolo ( 1 0 - 1 5 ) 7.96E+00 l,88E+00 

04TL01 2006 Latossolo ( 1 5 - 2 0 ) 2,79E+01 2.57E+00 

05TL01 2006 Organossolo ( 0 - 5 ) l,27E+02 L65E+01 

06TL01 2006 Organossolo 0 ( 5 - 1 0 ) 4,18E+01 3.80E+00 

07TL01 2006 Organossolo ( 1 0 - 1 5 ) 5,23E+01 6.53E+00 

08TL01 2006 Organossolo ( 1 5 - 2 0 ) 3.88E+01 5,28E+00 

09TL01 2006 Nitossolo ( 0 - 5 ) 1.25E+02 1.65E+01 

10TL01 2006 Nitossolo 0 ( 5 - 1 0 ) 8.18E+00 2 J 6 E + 0 0 

11TL01 2006 Nitossolo ( 1 0 - 1 5 ) 6,93E+00 

12TL01 2006 Nitossolo ( 1 5 - 2 0 ) 8,50E+00 

17 TL01 2006 Latossolo 2 kg m 2 ( 0 - 5 ) 8,42E+01 5,54E+00 

I8TL01 2006 Latossolo 2 kg m ~ ( 5 - 1 0 ) 2.81E+01 3.45E+00 

19TL0I 2006 Latossolo 2 kg m 2 ( 1 0 - 1 5 ) 0,00F,+00 

20 TL01 2006 Latossolo 2 kg ( 1 5 - 2 0 ) 1,24E+01 

21 TL01 2006 Nitossolo 2 kg m 2 ( 0 - 5 ) 1.00E+02 6,55E+00 

22 TL01 2006 Nitossolo 2 kg m 2 ( 5 - 1 0 ) 1,11E+01 

23 TL01 2006 Nitossolo 2 kg m ~ ( 1 0 - 1 5 ) 9.75E+00 

24 TL01 2006 Nitossolo 2 kg m"2 ( 1 5 - 2 0 ) OjOOE+OO 

25 TL01 2006 Latossolo 4 kg m 2 ( 0 - 5 ) 3,82E+01 3.71E+00 

26 TL01 2006 Latossolo 4 kg m "2 ( 5 - 1 0 ) 2,22E+01 

27 TL01 2006 Latossolo 4 kg m 2 ( 1 0 - 1 5 ) 3,28E+01 4.31E+00 

28TL01 2006 Latossolo 4 kg m 2 ( 1 5 - 2 0 ) 2.60E+01 3,85Et 00 

29TL0I 2006 Nitossolo 4 kg itT2 ( 0 - 5 ) 7,22E+01 5.29E+00 

30TL01 2006 Nitossolo 4 kg trT2 ( 5 - 1 0 ) 2.83E+01 3.38E+00 

31 TL01 2006 Nitossolo 4 kg m 2 ( 10- 15) 4,19E+01 3,95E+00 

32TL01 2006 Nitossolo 4 kg m 2 ( 1 5 - 2 0 ) 1.50E+01 
* A incerteza é expressa por 1 desvio padrão 
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7.2. Planilha de Campo 
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01RT061 rabanete Raiz 11 2006 NITOSSOLO 0 11 
6,59 <2,73 

02RT061 rabanete Folha 11 2006 NITOSSOLO 0 
11 

2,60 <2,03 
05RT061 rabanete Raiz 11 2006 NITOSSOLO 2 12 9,60 <2,37 
06RT061 rabanete Folha 11 2006 NITOSSOLO 2 

12 
5,73 <1,28 

07RT061 rabanete Raiz 11 2006 NITOSSOLO 4 6 9,48 <2,29 
08RT061 rabanete Folha 11 2006 NITOSSOLO 4 

6 
11,37 <2,22 

09RT061 rabanete Raiz 11 2006 ORGANOSSOLO 0 5 1,65 <1,94 
10RT061 rabanete Folha 11 2006 ORGANOSSOLO 0 

5 
0,95 <1,36 

11RT061 rabanete Raiz 11 2006 LATOSSOLO 0 
3 

1,93 <2,29 
12RT061 rabanete Folha 11 2006 LATOSSOLO 0 

3 
1,55 <2 ,4 

13RT061 rabanete Raiz 11 2006 LATOSSOLO 2 11 8,15 <2,53 
14RT061 rabanete Folha 11 2006 LATOSSOLO 2 

11 
4,34 <2,38 

15RT061 rabanete Raiz 11 2006 LATOSSOLO 4 
6 

11,51 <2,48 
16RT061 rabanete Folha 11 2006 LATOSSOLO 4 

6 
8,40 <2,12 
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7.3 Valores do Kd para cada tipo de Solo 

origem massa de 
solo '(g) 

volume 
(mL) 

atividade 
241 Am incerteza atividade por litro 

da solução (Bq L"1) 
atividade por massa 

de solo (Bq kg'1) kd 

O r g a n o s s o l o 10 8 0 , 0 4 2 , 2 7 E + 0 2 5 , 5 5 E + 0 0 5 . 1 3 E + 0 2 2 . 8 6 E + 0 4 5 6 
Nitossolo 10 8 0 , 5 6 2 . 7 2 E + 0 2 9 , 5 4 E + 0 0 5 , 1 6 E + 0 2 2 . 4 4 E + 0 4 4 7 

Ni tosso lo 2 kg m"2 10 8 0 , 0 2 2 . 7 4 E + 0 2 6 . 3 0 E + 0 0 5 . 1 3 E + 0 2 2 . 3 8 E + 0 4 4 7 

Nitossolo 4kg m"2 10 8 0 , 4 7 2,71 E + 0 2 6 . 3 2 E + 0 0 5 . 1 5 E + 0 2 2 . 4 4 E + 0 4 4 7 
Latosso lo 10 8 0 2 , 8 3 E + 0 2 1 ,51E+01 5 . 1 2 E + 0 2 2 , 2 9 E + 0 4 4 5 

Latosso lo 2 kg m"2 10 8 0 2 , 8 7 E + 0 2 4 , 9 3 E + 0 0 5 . 1 2 E + 0 2 2 . 2 6 E + 0 4 4 4 

Latosso lo 4 kg m"2 10 8 0 , 0 6 2 . 8 9 E + 0 2 6 . 5 6 E + 0 0 5 , 1 3 E + 0 2 2 . 2 4 E + 0 4 4 4 



7. 4. Fracionamento Químico da Matéria Orgânica 

Humina Ácidos Húmicos Ácidos Fúlvicos 
Humina Ácidos Húmicos Ácidos Fúlvicos 

Identificação Vbaq Vam N(SFA}correção (9 kg1) Média Vbaq Vam N(SFA)correção (gkg1) Média Vbaq Vam N(SFA)correção (9 kg1) Média 
Latossolo 4 
kg m"2 18,5 14 0,2569 4,19 4,72 19,475 14,4 0,0130 3,95 1,92 19,475 14,2 0,0130 2,05 2,43 
Latossolo 4 
kg m"2 18,5 14 0,2569 5,06 19,475 19 0,0130 0,37 19,475 14,6 0,0130 1,89 
Latossolo 4 
kg m 2 18,5 14 0,2569 4,91 19,475 17,6 0,0130 1,46 19,475 10,9 0,0130 3,33 
Latossolo 18,5 15 0,2569 4,77 4,38 19,475 19,3 0,0130 0,14 0,28 19,475 13,1 0,0130 2,48 2,70 
Latossolo 18,5 13 0,2569 4,19 19,475 18,9 0,0130 0,45 19,475 12,2 0,0130 2,83 
Latossolo 18,5 13 0,2569 4,19 19,475 18,8 0,0130 0,26 19,475 12,3 0,0130 2,79 
Latossolo 2 
kg m"2 18,5 13 0,2569 4,19 4,09 19,475 18,1 0,0130 0,53 0,54 19,475 13,7 0,0130 2,24 3,06 
Latossolo 2 
kg m~2 18,5 12 0,2569 4,19 19,475 18,2 0,0130 0,99 19,475 10,8 0,0130 3,37 
Latossolo 2 
kg m"2 18,5 12 0,2569 3,90 19,475 19,2 0,0130 0,11 19,475 10,3 0,0130 3,57 
Nitossolo 18,5 12 0,2569 3,76 4,14 19,475 13,6 0,0130 2,28 1,55 19,475 12,3 0,0130 2,79 2,59 
Nitossolo 18,5 13 0,2569 4,34 19,475 17,3 0,0130 1,69 19,475 14,4 0,0130 1,97 
Nitossolo 18,5 13 0,2569 4,34 19,475 18,6 0,0130 0,68 19,475 11,7 0,0130 3,02 
Nitossolo 2 
kg m"2 18,5 13 0,2569 5,20 5,30 19,475 18,4 0,0130 0,42 0,52 19,475 13,9 0,0130 2,17 2,32 
Nitossolo 2 
kg m"2 18,5 13 0,2569 5,35 19,475 18,3 0,0130 0,91 19,475 13 0,0130 2,52 
Nitossolo 2 
kg m 2 18,5 13 0,2569 5,35 19,475 19,2 0,0130 0,21 19,475 13,6 0,0130 2,28 
Nitossolo 4 
kg m 2 18,5 13 0,2569 4,62 4,77 19,475 18,6 0,0130 0,68 1,74 19,475 10,6 0,0130 3,45 2,56 
Nitossolo 4 
kg m"2 18,5 8,1 0,2569 4,34 19,475 17,5 0,0130 1,54 19,475 16 0,0130 1,35 
Nitossolo 4 
kg m~2 18,5 8,7 0,2569 5,35 19,475 15,6 0,0130 3,01 19,475 12,1 0,0130 2,87 
Organossolo 18,5 10 0,2569 33,24 37,41 19,475 7 0,0130 19,40 18,46 19,475 9,6 0,0130 3,84 3,55 
Organossolo 18,5 8,6 0,2569 38,54 19,475 7,7 0,0130 18,31 19,475 10,9 0,0130 3,33 
Organossolo 18,5 9,3 0,2569 40,47 19,475 8,1 0,0130 17,69 19,475 10,5 0,0130 3,49 
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7.5. Avaliação da associação do 241 Am à matéria orgânica lábel 

Protocolo Análise Local de coleta Data de coleta Método Fase- Atividade (Bq kg'1) 
1 7 G S 0 3 5 / 1 2 0 6 ex tração s e q ü ê n c i a l O r g a n o s s o l o 1 7 / 0 7 / 2 0 0 6 W a s s e r m a n III < 2 , 2 8 E + 0 0 
1 8 G S 0 3 5 / 1 2 0 6 ex tração seqüênc ia l Latosso lo 1 7 / 0 7 / 2 0 0 6 W a s s e r m a n III < 1 , 4 3 E + 0 0 

1 9 G S 0 3 5 / 1 2 0 6 extração seqüênc ia l Latossolo 2 kg m"2 1 7 / 0 7 / 2 0 0 6 W a s s e r m a n ill < 1 , 9 3 E + 0 0 

2 0 G S 0 3 5 / 1 2 0 6 ex tração seqüênc ia l Latosso lo 4 kg rrf2 1 7 / 0 7 / 2 0 0 6 W a s s e r m a n III < 1 , 8 3 E + 0 0 
2 1 G S 0 3 5 / 1 2 0 6 extração s e q ü ê n c i a l Nitossolo 1 7 / 0 7 / 2 0 0 6 W a s s e r m a n III < 1 , 6 6 E + 0 0 

2 3 G S 0 3 5 / 1 2 0 6 extração seqüênc ia l Nitossolo 2 kg m"2 1 7 / 0 7 / 2 0 0 6 W a s s e r m a n III < 2 , 1 0 E + 0 0 

2 4 G S 0 3 5 / 1 2 0 6 extração seqüênc ia l Nitossolo 4 kg m"2 1 7 / 0 7 / 2 0 0 6 W a s s e r m a n ill < 1 , 9 0 E + 0 0 
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