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Resumo. Neste estudo foram analisados os resultados dos ensaios de resistência 

à lixiviação de produtos cimentados, preparados a partir de três formulações 

distintas, contendo rejeito simulado de concentrado de evaporador de reator 

PWR. A taxa de lixiviação é um parâmetro de qualificação de produtos 

solidificados contendo rejeito radioativo e é determinada de acordo com a 

norma ISO 6961. Neste procedimento avalia-se a capacidade de transferência 

de substâncias orgânicas e inorgânicas presentes no rejeito, por meio de 

dissolução no meio extrator. Para o caso de rejeito radioativo busca-se a maior 

retenção de contaminantes no produto cimentado, ou seja, o menor valor da 

taxa de lixiviação. Assim, neste trabalho avaliou-se entre as formulações 

propostas aquela que melhor atende ao critério estabelecido na norma CNEN 

NN 6.09. 

 

 

 

1 Introdução 
 

A tecnologia nuclear tem sido utilizada em diferentes áreas. Como uma área 

importante pode-se citar a geração de energia elétrica, um fator essencial para 

assegurar o crescimento econômico de um país e a qualidade de vida da sua 

população. Grande parte da energia elétrica mundial provém do aproveitamento dos 

recursos hídricos disponíveis nas proximidades dos principais centros consumidores 

os quais estão se tornando escassos enquanto a demanda de energia continua 

crescendo. Esta demanda assegura às usinas nucleares um importante papel como 

fonte geradora de energia, ocupando o segundo lugar no cenário mundial. 

O Brasil conta com duas centrais nucleares que operam com reator do tipo PWR 

(Pressurized Water Reactor – Reator a água pressurizada) que utiliza urânio 

enriquecido, sendo moderado e refrigerado por água leve pressurizada. Os reatores do 

tipo PWR oferecem segurança e confiabilidade como vantagens principais. Nestes 

reatores um dos mecanismos de controle das taxas de reação de fissão é a utilização 
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do boro. Um dos rejeitos de baixo e médio nível de radiação gerados na operação é a 

água contendo boro, quando ela perde suas características para utilização, sendo 

tratada no evaporador para redução de volume, produzindo um concentrado com 

aproximadamente 12,5 % de ácido bórico [1].  

A cimentação é uma das técnicas de solidificação de rejeito de níveis baixo e médio 

muito utilizada principalmente por ser um processo simples e barato e por sua 

compatibilidade com muitos tipos de rejeitos. Os produtos cimentados possuem 

capacidade de blindagem, resistência à compressão e ao impacto, baixa lixiviabilidade 

para muitos radionuclídeos e ausência de água.  

O processo de cimentação é largamente utilizado para tratar o concentrado do 

evaporador. No Brasil, o produto sólido obtido por cimentação deste rejeito deve 

atender aos critérios definidos na norma CNEN NN 6.09 – Critérios de Aceitação 

para Deposição de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis de Radiação [2]. De 

acordo com as condições de operação do reator e do evaporador, o concentrado 

gerado pode apresentar características variáveis, levando à utilização de diferentes 

relações cimento/rejeito, isto é, diferentes formulações na sua solidificação. 

A resistência à lixiviação é um parâmetro essencial nas questões de segurança 

relativas ao produto cimentado contendo rejeito radioativo, sendo desejáveis valores 

elevados para esta propriedade. Ela é a medida da retenção dos radionuclídeos 

presentes no produto, caso ele entre em contato com a água, ou seja, quanto menor a 

taxa de lixiviação, melhor é a capacidade do produto cimentado de reter 

radionuclídeos e, com isto, aumentar a segurança da deposição, evitando ou 

diminuindo possíveis riscos para o homem e para o meio ambiente [3]. 

O item 4.6 da norma NN 6.09 estabelece que para a aceitação de rejeitos, para fins de 

deposição, “a taxa de lixiviação para os radionuclídeos dominantes no produto 

solidificado, em 150 dias acumulados, a 22 + 4 °C, deverá ser menor 

que 0,005 cm/dia para emissores Beta e Gama, e , quando aplicável, menor que 

0,00005 cm/dia para emissores Alfa” [2]. Este parâmetro pode ser medido e avaliado 

utilizando-se o procedimento descrito na norma ISO 6961 [4]. 

 

 

2 Metodologia  
 

Foram preparadas três formulações, A, B e C, com as relações rejeito/mistura 

seca: 0,94, 0,90 e 0,83, respectivamente, em que a mistura seca constituiu-se de 

cimento CPV – cimento de Alta Resistência Inicial – acrescido de microssílica. O 

rejeito utilizado foi uma solução simulando o concentrado de evaporador com 12,3 % 

de ácido bórico em peso. Inicialmente, neutralizou-se o rejeito simulado com 

hidróxido de cálcio, que, em seguida, foi incorporado na mistura seca, gerando uma 

pasta homogênea à qual foi acrescentado como traçador césio inativo. Desta pasta 

foram moldados os corpos-de-prova utilizados no ensaio de lixiviação. Cada 

formulação foi preparada em triplicata para estimar a variabilidade devido ao erro do 

experimento e uma duplicata foi retirada de cada pasta. A sequência de execução dos 

experimentos foi aleatória, determinada por meio de sorteio. 

Os corpos-de-prova apresentaram as seguintes características: área superficial média 

exposta ao lixiviante de 0,01 m² e relação entre o diâmetro e a altura de 

aproximadamente 1. O método de lixiviação utilizado foi o descrito na 



norma ISO 6961 [4] e consistiu em colocar as amostras em contato com água 

deionizada (lixiviante), cuja relação volume/área superficial, atendeu a faixa 

recomendada entre 0,1 e 0,2 m. Esta água foi trocada completamente nos intervalos 

de 1, 3, 7, 10, 14, 21, 28 dias e a cada 30 dias até completar um ano, conforme 

estabelecido na norma. Após este período o ensaio teve prosseguimento até completar 

cinco anos, com intervalos de troca semestrais e/ou anuais. A finalidade da 

continuidade do estudo foi a de obter dados sobre o comportamento do produto 

solidificado, no ambiente lixiviante, em períodos maiores. Para a determinação da 

taxa de lixiviação foi analisada, em cada troca, a concentração do césio, presente no 

lixiviante e calculada conforme a equação 1. A norma ISO 6961 é específica para 

comparação entre amostras, apenas é avaliada a taxa de lixiviação. Cabe a cada país 

estabelecer os critérios de aceitação do produto solidificado quanto à lixiviação. No 

Brasil os critérios de aceitação estão estabelecidos na norma CNEN 6.09 [2]. 

De acordo com [4] o resultado pode ser expresso por cada constituinte por 

incrementos da taxa de lixiviação em função do tempo conforme a equação 1. 
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Em que:  

 

i
nR  é o incremento da taxa de lixiviação em quilogramas por metro quadrado 

por segundos (kg.m
-2

.s
-1

) para o i – ésimo constituinte. 
i

na  é a radioatividade, por segundos, ou a massa, em quilogramas (kg), de cada 

constituinte lixiviado durante cada intervalo de lixiviação. 

i
oA  é a radioatividade específica, por segundo vezes quilograma, ou a 

concentração em fração da massa inicial presente na amostra. 

F  é a área superficial da amostra exposta ao lixiviante, em metros 

quadrado (m
2
). 

nt  é a duração do enésimo intervalo de tempo da lixiviação, em segundos (s). 

t  é o tempo de lixiviação acumulado, em segundos (s). 

n  é o incremento de tempo. 

 

 

 

3 Resultados  
 

A tabela 1 apresenta os valores médios encontrados para a taxa de lixiviação (TDL) 

dos ensaios A, B e C em cada troca. Constata-se que os valores são decrescentes na 

medida em que o tempo aumenta e a partir da 8ª troca tornam-se praticamente 

constantes. Este comportamento pode ser percebido com maior clareza pela análise do 



gráfico de taxa de lixiviação em função do tempo, figura 1. A maior concentração do 

traçador, detectada na água de lixiviação nas primeiras trocas, deve-se ao carreamento 

do césio que se encontra muito próximo ou na superfície da amostra, já que este se 

difunde muito rapidamente. A TDL tende a estabilizar-se após um período pequeno, 

de aproximadamente 30 dias, pois o traçador presente no interior do corpo-de-prova 

não está disponível para a lixiviação. Após a troca 19, quando completou-se o período 

de um ano de lixiviação, não se observou diferença significativa nas medidas da TDL. 

 

 

 

 

 
Tabela 1. Resultado das Taxas de Lixiviação para as Formulações A, B e C 

 

Número 

da troca 

Tempo 

/dias 

TDL média /kg.m-2.s-1 

A B C 

1 1 7,62E-06 5,63E-06 3,61E-06 

2 3 3,49E-06 3,28E-06 2,75E-06 

3 7 1,43E-06 1,26E-06 7,82E-07 

4 10 7,92E-07 5,52E-07 3,26E-07 

5 14 5,02E-07 3,70E-07 2,48E-07 

6 21 2,27E-07 1,82E-07 1,44E-07 

7 28 1,26E-07 1,32E-07 1,10E-07 

8 60 1,25E-07 1,09E-07 1,06E-07 

9 90 5,21E-08 4,93E-08 5,08E-08 

10 120 3,55E-08 3,69E-08 4,27E-08 

11 150 2,33E-08 2,88E-08 3,16E-08 

12 180 2,98E-08 3,26E-08 3,86E-08 

13 210 2,78E-08 2,42E-08 3,02E-08 

14 240 2,35E-08 1,95E-08 3,90E-08 

15 270 2,31E-08 2,54E-08 2,82E-08 

16 300 2,60E-08 2,39E-08 3,26E-08 

17 330 2,61E-08 2,12E-08 2,70E-08 

18 360 2,48E-08 2,41E-08 2,39E-08 

19 390 1,98E-08 2,08E-08 2,48E-08 

20 570 1,97E-08 2,53E-08 2,09E-08 

21 750 1,24E-08 1,17E-08 2,45E-08 

22 930 8,86E-09 4,71E-09 1,00E-08 

23 1110 1,88E-08 1,69E-08 1,87E-08 

24 1470 9,74E-09 7,81E-09 1,04E-08 

25 1830 9,54E-09 1,05E-08 1,43E-08 



 
 

Figura 1. Taxa de lixiviação para as formulações A, B e C em função do tempo para o césio 

inativo 

 

 

É possível notar pelo gráfico uma leve diferença no potencial de retenção de 

radionuclídeos em relação às formulações, sendo que a formulação C é a mais 

eficiente e a formulação A aquela que apresentou menor retenção. Com o objetivo de 

verificar diferenças significativas entre os parâmetros variados em cada formulação 

(relação rejeito/mistura seca), realizou-se um teste-F para as variâncias dos valores 

médios de TDL obtidos, conforme apresentado na tabela 2. Comparando-se os valores 

de F calculado e de F tabelado para as formulações A e B, pode-se dizer, com 95 % 

de confiança, que as variâncias da TDL pertencem à mesma população. Por outro 

lado, fazendo-se comparação análoga para as formulações A e C e as formulações B e 

C afirma-se, com 95 % de confiança, que as variâncias da TDL não pertencem à 

mesma população. Com base na análise das variâncias destes resultados conclui-se 

que, em relação à taxa de lixiviação, não há diferença significativa entre as 

formulações A e B, mas a formulação C pode ser considerada diferente de ambas, 

apresentando um menor valor de TDL [5,6]. 
 

 

Tabela 2. Teste-F: comparação das variâncias dos ensaios 
 

Grupos AxB AxC BxC 

Média 5,88E-07 5,88E-07 4,76E-07 

Variância 2,69E-12 2,69E-12 1,62E-12 

n 25 25 25 

GL  24 24 24 

F calculado 1,664574 3,494571 2,099378 

P-valor 0,109585 0,001625 0,037698 

F tabelado  1,98376 1,98376 1,98376 



Adicionalmente a este estudo, realizou-se também a análise da taxa de lixiviação 

acumulada (TLA) para cada formulação. Enquanto a TDL considera apenas o tempo e 

a quantidade de traçador liberada no período entre as trocas, a TLA considera o valor 

acumulado de liberação do radionuclídeo pelo número total de dias. Os valores 

encontrados para cada troca são apresentados na tabela 3 e no gráfico da figura 2 para 

as três formulações propostas. De acordo com os critérios de aceitação da 

CNEN NN 6.09 [2], a taxa acumulada em 150 dias para emissores beta/gama, como o 

césio, não deve exceder o valor de 0,005 cm por dia (linha tracejada na figura 2). 

Assim para verificação do atendimento à norma, o ponto a ser considerado é o da 

troca 11, a qual é realizada com 150 dias. Verifica-se, portanto, que todas as 

formulações se enquadram neste critério. 

 

 

 
Tabela 3. Taxa de lixiviação acumulada para as formulações A, B e C 

 

Número 

da troca 

Tempo 

/dias 

Taxa acumulada cm/dia 

A B C 

1 1 0,039922 (¹) 0,029447 (¹) 0,018404 (¹) 

2 3 0,025575 (¹) 0,021330 (¹) 0,015453 (¹) 

3 7 0,015254 (¹) 0,012919 (¹) 0,008900 (¹) 

4 10 0,011925 (¹) 0,010266 (¹) 0,006947 (¹) 

5 14 0,008105 (¹) 0,006727 (¹) 0,004537 

6 21 0,006090 (¹) 0,005011 (¹) 0,003407 

7 28 0,004865 0,004021 0,002755 

8 60 0,004090 0,003378 0,002342 

9 90 0,002381 0,001966 0,001398 

10 120 0,001720 0,001428 0,001041 

11 150 0,001339 0,001123 0,000830 

12 180 0,001109 0,000937 0,000707 

13 210 0,000960 0,000811 0,000621 

14 240 0,000841 0,000714 0,000563 

15 270 0,000755 0,000643 0,000511 

16 300 0,000686 0,000586 0,000473 

17 330 0,000633 0,000538 0,000439 

18 360 0,000590 0,000504 0,000413 

19 390 0,000549 0,000472 0,000390 

20 570 0,000379 0,000338 0,000290 

21 750 0,000320 0,000302 0,000268 

22 930 0,000282 0,000215 0,000099 

23 1110 0,000252 0,000183 0,000091 

24 1470 0,000183 0,000160 0,000797 

25 1830 0,000182 0,000146 0,001280 

 (¹) Valores acima do critério de aceitação do produto solidificado da norma CNEN NN 6.09 



 
 

Figura 2. Taxa acumulada para as formulações A, B e C em função do tempo, comparada com 

o valor de referência.  

 

 

 

É importante salientar que a concentração de césio incorporada em cada corpo-de-

prova foi cerca de 250 vezes maior do que a máxima permitida para o embalado a ser 

encaminhado para o repositório. Empregou-se esta quantidade elevada, em função do 

limite de detecção dos métodos empregados para análise do lixiviado. Ainda assim, os 

limites de liberação estabelecidos não foram ultrapassados. 

 

 

4 Conclusões 
 

Todas as formulações propostas atenderam aos critérios relacionados à taxa de 

lixiviação estabelecidos pela norma CNEN NN 6.09 [2], portanto as três podem ser 

empregadas para a cimentação de rejeitos provenientes do concentrado do 

evaporador.  

Dentre as três formulações aquela que apresentou menor taxa de lixiviação foi a C, o 

que já era esperado, uma vez que a relação rejeito/mistura seca (0,83) é a menor entre 

as três. 

A partir da análise dos resultados do teste F aplicado à TDL, conclui-se que as 

formulações A e B não podem ser diferenciadas quanto à taxa de lixiviação, mas a 

formulação C é provavelmente diferente de A e B. 

As três formulações podem ser utilizadas, pois todas satisfazem plenamente aos 

critérios estabelecidos pela CNEN NN 6.09 [2] e apresentaram resultados da taxa de 

lixiviação dentro dos padrões para produto solidificado sem prejuízo de sua 

qualidade. 
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