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RESUMO 

 
A energia nuclear é utilizada em diferentes áreas para o benefício e o desenvolvimento humano. Em decorrência 

há produção de rejeitos radioativos, tornando necessário a implantação de um repositório para sua deposição em 

território nacional. Atualmente existem duas centrais nucleares no Brasil, Angra 1 e Angra 2. Em Angra 1 é 

utilizado o cimento para a solidificação dos rejeitos e em Angra 2 o betume. Segundo experiências 

internacionais, para a deposição de cimento em repositório de superfície é necessário a utilização de pastas e 

argamassas de cimento para a imobilização do produto. A determinação da pasta ou argamassa mais eficiente 

para o embalado, bem como sua formulação ideal, é o objetivo desse estudo. Para tanto foram realizados vários 

experimentos com corpos de prova de pasta e argamassa de cimento, com presença ou não de fluidificante e/ou 

argila. Foram avaliados os seguintes parâmetros: viscosidade, densidade, tempo de pega e resistência à 

compressão. Neste estudo será apresentado somente os resultados encontrados no ensaio de resistência à 

compressão, por ser um parâmetro essencial no transporte, armazenamento e deposição do produto. A partir dos 

resultados encontrados serão selecionadas as melhores formulações para uso no embalado de rejeitos 

betuminizados do Repositório Nacional de Rejeitos Radioativos. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A energia nuclear tem sido usada em diferentes áreas para o benefício e o desenvolvimento 

humano. Suas principais aplicações são nas áreas de geração elétrica, na medicina, na 

agricultura, na indústria e na proteção do meio ambiente. Como em outras atividades, no uso 

da energia nuclear também são gerados resíduos. Estes resíduos são considerados rejeitos, 

quando possuem contaminantes em quantidade que podem ter impacto potencial negativo na 

saúde humana e no ambiente, devendo ser gerenciados adequadamente. O tratamento desses 

rejeitos consiste, geralmente, em uma redução de seu volume, seguida de solidificação e/ou 

acondicionamento [1]. 

 

Existem atualmente no Brasil duas centrais nucleares, com reatores do tipo PWR (Pressurized 

Water Reactor- Reator de Água Pressurizada), localizadas em Itaorna, Rio de Janeiro. A 

Usina de Angra 1 encontra-se em operação desde 1983 e disponibiliza ao sistema elétrico 

brasileiro a potência de 640 MW e a de Angra 2, que iniciou sua geração em 2000, cuja 

potência é de 1.350 MW. Em 2012, estas centrais bateram, pela terceira vez seguida, um 
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recorde de geração na história das usinas, gerando conjuntamente 16.040.790,5 MWh. 

Segundo os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico a produção de Angra 1 e Angra 

2 representou 3,12% da matriz elétrica brasileira. No final de 2009, o Governo Federal 

anunciou a retomada das obras da Usina Nuclear Angra 3, que irá gerar 1.405 MW. Está 

previsto que ela entrará em funcionamento em Julho de 2016 [2,3]. 

 

 No Brasil, a imobilização e solidificação de rejeitos radioativos de baixo e médio nível de 

radiação (concentrado do evaporados e as resinas de troca iônica exauridas) são realizadas em 

cimento, em Angra 1, e em betume, em Angra 2. O método mais comum para disposição 

final (deposição) desses tipos de rejeitos consiste no seu confinamento em repositórios 

próximo a superfície [4]. 

 

Com o crescimento do setor energético previsto para os próximos anos no Brasil, a questão 

dos rejeitos radioativos merece destaque e ações do governo têm sido tomadas para a solução 

das questões relacionadas ao seu armazenamento [5]. 

 

A implantação do repositório nacional é um requisito técnico importante e, atualmente, uma 

exigência legal para a entrada em operação da central de Angra 3, uma vez que nos itens nº 

2.17 e 2.19 das Licenças Prévia e de Instalação, emitidas pelo IBAMA, determina-se que ele 

esteja em construção até a entrada em operação de Angra 3 [6]. Desta forma o repositório 

deve ter o local homologado e estar com o projeto aprovado pelos órgãos licenciadores e em 

início de construção até 2016, quando está prevista a entrada em operação de Angra 3 [2]. 

 

O inventário de rejeitos inclui aqueles gerados na operação de centrais nucleares, nas 

instalações do ciclo de combustível nuclear e os do uso de radionuclídeos na medicina, 

indústria e as atividades de P&D. Material classificado como NORM (Naturally Occurring 

Radioactive Materials- Materiais radioativos naturais) não está previsto para ser armazenado 

neste repositório. 

 

A garantia do sucesso do sistema de deposição é determinada pelo desempenho individual de 

seus componentes, que consistem na qualidade do tratamento do rejeito, em sua embalagem, 

nas barreiras de engenharia e no meio ao seu redor [6]. 

 

Estudos apontam sérias preocupações com os riscos associados à betuminização de rejeitos 

radioativos, relacionadas tanto ao processo quanto ao produto. Também existem dois grandes 

problemas devido à presença de produtos betuminizados em repositórios, que são o 

inchamento do produto de rejeito e sua degradação no longo prazo, causada por fissuras, 

amolecimento por efeito de variação de temperatura, fluência por se tratar de material 

viscoplástico, ataque por microorganismos e, sob certas condições, risco de incêndio. Para 

acomodar o inchamento, o preenchimento dos tambores tem de ser limitado a 70 – 90% de 

seu volume, o que diminui a estabilidade estrutural do repositório e a otimização de 

deposição [7]. 

 

Este trabalho tem como objetivo buscar opções para o condicionamento do produto 

betuminizado, de modo a reduzir os possíveis riscos em sua deposição. Uma opção é colocá-

los em embalagens de concreto e imobilizá-los, seja com pasta ou argamassa de cimento.  

Estudos preliminares foram realizados, para definir os parâmetros das pastas (cimento e água) 

e argamassas (cimento, areia e água) a serem testadas como material para a preparação de 

embalados para o rejeito betuminizado [8,1,9]. 
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Certos valores mínimos são requeridos para algumas características mecânicas do produto 

para que ele resista a tensões no longo prazo durante o seu manuseio, armazenamento, 

transporte e deposição, em condições normais e de acidente.  

 

Neste artigo enfatizou-se a análise de resistência à compressão, buscando-se valores dentro 

do exigido pela norma CNEN-NN-6.09, que exige uma resistência de no mínimo 10MPa. A 

resistência à compressão é a medida das resistências às pressões uniformemente aplicadas ao 

produto até a sua deformação ou quebra, e é uma das características mecânicas mais 

importantes. Ela está associada ao grau de compactação e à rigidez do produto. Portanto, os 

produtos menos porosos, mais homogêneos e que apresentam fissuras e trincas mínimas, 

tendem a fornecer maiores valores de resistência à compressão [1,10]. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1.  Materiais 

 

Os materiais usados nos ensaios foram cimento, areia, fluidificante e bentonita. Os 

equipamentos principais foram um misturador mecânico e uma prensa. 

 

Cimento CPV-ARI. Cimento que adquire alta resistência inicial, conseguida pela utilização 

de uma dosagem diferente de calcário de argila na produção do clínquer, bem como uma 

moagem mais fina do cimento, de modo que, ao reagir com a água, ele adquira elevadas 

resistências, com maior velocidade.  Até completar 28 dias o cimento continua ganhando 

resistência, atingindo valores mais elevados que os demais. 

 

Areia. Usou-se areia padrão IPT, de acordo com a norma NBR 7215 [11], referente a ensaios 

de resistência à compressão, para a realização dos ensaios. Esta areia, por não conter 

resíduos, não influência nos resultados obtidos. 

 

Fluidificante. Foi utilizado o Sika ViscoCrete 5700,  que proporciona boa fluidez à mistura, 

fazendo com que seja utilizado um menor volume de água. Essa característica é interessante 

para os experimentos, já que a redução da água confere à mistura uma maior resistência à 

compressão, que é um dos principais focos de estudo do trabalho.  

 

Bentonita. Esta argila foi utilizada, pois tem alto poder de absorção de água, pode garantir 

uma resistência maior à pasta. Outro vantagem da bentonita é a absorção de radionuclídeos, 

caso haja vazamento. 

 

Misturador mecânico de argamassa. Usou-se um misturador para 5 litros de massa. 

 

Prensa. Foi usada a prensa EMIC PCI 150/200.  
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2.2.  Planejamento Experimental 

 

Foi realizado um planejamento fatorial 2³ com réplica (Tabela 1) totalizando 16 

experimentos. 

 

As variáveis do planejamento foram: Formulação, com ou sem areia, isto é, pastas ou 

argamassas, respectivamente; ausência ou presença de Bentonita e de fluidificante. 

 

 

Tabela 1: Planejamento fatorial 2³ sem réplica dos experimentos 

 

Experimento 
Variável 

Formulação* Bentonita** Fluidificante*** 

1 - - - 

2 - - + 

3 - + - 

4 - + + 

5 + - - 

6 + - + 

7 + + - 

8 + + + 
*  (-) Pasta; (+)Argamassa. 

**  (-) Ausência; (+)Presença. 

***  (-)Ausência; (+)Presença. 

 

 

2.3  Seleção da Relação Água/Cimento (a/c) e Traço para os Experimentos 

 

A relação entre a quantidade de água e cimento utilizados é denominada a/c. Existe um valor 

de a/c para o qual a resistência à compressão é máxima, valores muito abaixo e muito acima 

irão reduzir a resistência à compressão dos produtos e sua durabilidade. Neste estudo buscou-

se um a/c que além de gerar produtos com boa resistência à compressão permitisse a 

trabalhabilidade do material. 

 

Foram realizados testes em laboratório para definir um a/c que não resultasse em uma pasta 

muito fluida nem muito densa (Tabela 2) e (Figura 1). 
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Tabela 2: Sequência de testes realizados para determinar o a/c ótimo da pasta de 

cimento 

 

Massa de 

água (g) 
Massa de cimento (g) a/c (g/ml) 

100 200 0,50 

90 200 0,45 

80 200 0,40 

70 200 0,35 

60 200 0,30 

 

 

 
 

Figura 1: Pasta recém-preparada. 

 

 

O traço é a proporção entre os componentes da argamassa, que, no caso, são cimento e areia. 

Ele varia de acordo com a utilização que vai ser dada à argamassa. 

 

A seleção do traço da argamassa foi realizada de acordo com a Tabela 3, baseada em traços 

padronizados apresentados no Manual do Engenheiro [9]. 

 

 

Tabela 3. Sequência de testes realizados para determinar o traço ótimo 

 

Traços Cimento (kg) Areia (kg) Água (l) 

1:1 0,195 0,256 0,090 

1:2 0,132 0,347 0,077 

1:3 0,100 0,394 0,069 

1:4 0,080 0,421 0,065 

1:5 0,068 0,443 0,061 
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2.4.  Preparação da Pasta e Moldagem dos Corpos de Prova 

 

Para confecção das pastas (a/c igual a 0,35) usaram-se 1,850g de cimento e 647,5g de água. 

As quantidades de fluidificante e argila usadas foram equivalentes a 0,6% e 5% do peso do 

cimento, respectivamente. 

 

Para o preparo das pastas pesaram-se o cimento, a água, o fluidificante e a argila. Colocou-se 

o cimento, ou o cimento com argila, na argamassadeira. Adicionou-se a água (com ou sem 

fluidificante) e misturou-se por dois minutos. Após a homogenização foram realizados os 

ensaios de viscosidade, densidade e tempo de pega. Moldam-se os corpos de prova 

cilíndricos, com 5cm de diâmetro e 10cm de altura para o ensaio de resistência á compressão, 

que é realizado 28 dias após a moldagem. 

2.5.  Preparação da Argamassa e Moldagem dos Corpos de Prova 

 

Para a argamassa (traço de 1:2) utilizam-se 606g de cimento, 348g de água e 1.606g de areia 

padrão. A areia padrão é composta por quatro frações granulométricas, que diferem entre si 

pelos seus diâmetros (0,15mm, 0,3mm, 0,6mm e 1,2mm). Utilizaram-se 401,5g de cada 

fração. 

 

As quantidades de fluidificante e argila, quando utilizadas, correspondem a 0,6% e 5% dos 

pesos do cimento, respectivamente.  

 

Para a preparação da argamassa pesou-se o cimento, a água, a areia, o fluidificante e a argila. 

Após a pesagem misturou-se a areia com o cimento, e, quando utilizada, a argila. Colocou-se 

essa mistura na argamassadeira e adicionou-se água (com ausência ou não de fluidificante, 

dependendo do experimento). O tempo total da mistura é de dois minutos. 

 

Terminada a mistura colocou-se a argamassa nos devidos recipientes para que possa ser 

realizado o ensaio de densidade e moldados os corpos de prova para o ensaio de resistência à 

compressão. 

 

Os ensaios de tempo de pega e viscosidade da argamassa não foram feitos, pois estes ensaios 

são realizados pelo LABCIM (Laboratório de Cimentação do CDTN) somente em pastas de 

cimento. 

2.6.  Ensaios 

 

2.6.1 Viscosidade 

 

A viscosidade em pastas de cimento é avaliada para a determinação do seu grau de 

escoamento e de sua trabalhabilidade (TELLO, 2001). 

 

O ensaio foi realizado utilizando um viscosímetro manual. Após a preparação das pastas 

colocou-se a mistura em um béquer. Centralizando-se o rotor do viscosímetro de modo que 

ele fique perpendicular à superfície da pasta e a agulha do visor no zero da escala, iniciando-

se o ensaio. Como o viscosímetro utilizado foi o manual, com os dados do ensaio foram 

realizados cálculos para determinar a viscosidade da mistura. 



INAC 2013, Recife, PE, Brazil. 

 

2.6.2 Densidade 

 

O ensaio de densidade relaciona-se diretamente com a resistência à compressão do produto. 

Quanto mais denso o corpo de prova menor será a sua porosidade, levando a resistências à 

compressão superiores. 

 

Realizou-se o ensaio de densidade da pasta e da argamassa recém preparados pesando-se a 

mistura ou o corpo de prova em uma balança analítica e dividindo-se o valor obtido por seu 

volume. 

 

2.6.3 Tempo de Pega 

 

Na prática o tempo de pega é um indicativo da compatibilidade entre o rejeito e o cimento, 

pois caso a pega não ocorra, a pasta não se solidificará. Por outro lado, é importante que 

durante o processamento da pasta não haverá solidificação antes da mistura ter sido 

totalmente homogeneizada (TELLO, 2001). 

 

Para a determinação do tempo de pega foi utilizado o Aparelho de Vicat automático. A 

mistura deve ser colocada no aparelho logo após ter sido preparada e contando o tempo a 

partir da adição da água à mistura seca. 

 

2.6.4 Resistência à Compressão 

 

A resistência à compressão (RC) é uma propriedade importante na determinação da qualidade 

do produto cimentado, principalmente para as etapas de transporte e armazenamento. É a 

medida da carga máxima que o produto suportará por unidade de área (TELLO, 2001). 

 

O ensaio de RC consiste em colocar os corpos de prova em uma prensa (Figura 2), que 

impõem uma pressão crescente sobre a superfície superior dos corpos de prova até seu 

rompimento. Para a realização deste ensaio, os corpos de prova são desmoldados e a 

superfície superior e inferior é lixada para eliminar possíveis defeitos ou imperfeições. Em 

seguida medem-se sua altura e seu diâmetro com o paquímetro.  

 

A carga a ser aplicada ao corpo de prova deve ser contínua, sem choques e a velocidade 

constante, assim que ele é rompido termina-se o ensaio. A Resistência à Compressão é dada 

pelo quociente da carga de ruptura pela seção do corpo de prova, com a unidade em MPa 

(megapascal). 

 

Os ensaios de Resistência à Compressão foram realizados 28 dias após a moldagem dos 

corpos de prova.  
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Figura 2: Prensa EMIC para o teste de Resistência à Compressão. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

A relação a/c e o traço cimento/areia selecionados para os testes foram 0,35 e 1:2, 

respectivamente.  

 

O valor de a/c selecionado apresentou boa viscosidade e trabalhabilidade e o traço 

selecionado apresentou boa consistência da mistura e boa relação custo: benefício. Para este 

traço a relação a/c da argamassa foi de 0,58. 

 

Serão apresentados somente os resultados de RC aos 28 dias de idade, para sua análise 

utilizou-se o software de gerenciamento de dados Minitab®. 

 

Analisando-se a Figura 3 percebeu-se que a variável que mais contribui para a variação do 

valor de RC é a formulação (pasta ou argamassa), em que a pasta apresenta maiores 

resultados. Isso pode ser explicado pelo fato de que a argamassa por ter adição de areia em 

sua formulação apresenta aumento da porosidade do corpo de prova (Figura 4a), tendo como 

consequência a redução da resistência. 
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Figura 3: Gráfico da interferência das variáveis na Resistência à Compressão. 

 

 

Outras informações obtidas com a análise do gráfico é que a presença de fluidificante 

também contribui para o aumento da RC e a Bentonita interfere pouco nesse fator.  

 

 

   (a)       (b) 

 

Figura 4:  Comparação entre corpo de prova de argamassa (a) e pasta (b). 
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No gráfico cúbico (Figura 5) verifica-se que a utilização da Pasta, formulação (-), com 

bentonita (+) e com fluidificante (+) apresentou maiores valores de RC e o menor resultado 

foi observado utilizando argamassa, formulação (+), com bentonita e fluidificante. 

 

Em todos os experimentos foram obtidas RCs maiores do que 10MPa, sendo então aceitos 

pela norma da CNEN-NN-6.09. Será escolhido o experimento que tenha o melhor custo: 

benefício e que tenha a quantidade adequada de bentonita, que será importante caso seja 

necessária a absorção de água ou radionuclídeos. 

 

 

 
 

Figura 5:  Gráfico cúbico da Resistência à Compressão após 28 dias. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Neste estudo avaliaram-se pastas de cimento e argamassas a fim de determinar qual seria a 

mistura ideal para acondicionar o rejeito betuminizado, tendo como base de comparação a 

resistência à compressão. 

 

A avaliação de vários parâmetros, tais como a determinação do a/c e do traço, teve uma 

relevante importância para a expansão do conhecimento sobre a estrutura e as características 

das argamassas e das pastas. Por meio dos testes realizados, pode-se perceber que a 

determinação da quantidade de água é essencial para o amassamento da mistura, pois, quando 

utilizada em excesso, pode interferir na consistência desejada e reduzir a resistência à 

compressão do produto.  

 

A bentonita foi um fator que não colaborou significativamente com os resultados de 

resistência à compressão, porém, convém utilizá-la, pois caso haja um vazamento de 

radionuclídeos esta será capaz de absorvê-los, evitando riscos ao ambiente e aos seres vivos. 
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Outro parâmetro que afeta a resistência à compressão é a presença ou não de areia. Sua 

utilização gerou poros na estrutura dos corpos de prova, que, por sua vez, ficaram menos 

resistentes quando se aplicou tensão a eles. 

 

Portanto, são necessários estudos prévios e avaliações dos diferentes traços, das proporções 

água/cimento e da formulação a ser utilizada visando trabalhar com uma mistura que esteja 

mais próxima possível da ideal. 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Este trabalho foi realizado no Laboratório de Cimentação do CDTN- LABCIM. Os autores 

agradecem também a Francisco Donizete Cândido, a Sandro Rogério Novaes Seles e à 

FAPEMIG pelo auxílio financeiro e bolsa de IC. 

 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA  

 

1. TELLO, C. C. O. Efetividade das Bentonitas na Retenção de Césio em Produtos de 

Rejeitos Cimentados. Universidade Estadual de Campinas- Campinas (2001). 

2. ELETRONUCLEAR, Panorama da Energia Nuclear no Mundo. 

Eletrobras/Eletronuclear: Rio de Janeiro (2011). 

3. VEJA, “Angra 1 e Angra 2 batem recorde de geração em 2012,” 

http://veja.abril.com.br/noticia/economia/angra-1-e-angra-2-batem-recorde-de-geracao-

em-2012 (2013). 

4. POWER, “Petróleo, eletricidade e energias alternativas,” http://www.power.inf.br (2008). 

5. MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – MCT, Ciência, Tecnologia e Inovação 

para o Desenvolvimento Nacional. Plano de Ação 2007 – 2010, pp. 406. MCT: Brasília 

(2007). 

6. TELLO, C. C. O., FREIRE, C. B. Repositório. Revista Brasileira de Pesquisa e 

Desenvolvimento, Vol. 9, n. 3, pp.71-82 (2007). 

7. TELLO, C. C. O., CUCCIA, V. Experiência Internacional no uso da Betuminização como 

Processo de Solidificação de Rejeitos Radioativos. CDTN / CNEN: Belo Horizonte 

(2011). 

8. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. “Preparo e uso do 

concreto,” http://www.ecivilnet.com/apostilas/apostilas_materiais_de_construcao.htm 

(1999). 

9. VARGAS, M., Manual do Engenheiro, 3ed. Porto Alegre: Editora Globo, Volume 4, 

Tomo 1, pp.719 (1975). 

10. CNEN. NN 6.09 – “Critérios de Aceitação para Deposição de Rejeitos Radioativos de 

Baixo e Médio Níveis de Radiação,” http://www.cnen.gov.br/seguranca/normas/mostra-

norma.asp?op=609 (2002). 

11. ABNT, “Norma 7215,” (1996). 

http://veja.abril.com.br/noticia/economia/angra-1-e-angra-2-batem-recorde-de-geracao-em-2012
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/angra-1-e-angra-2-batem-recorde-de-geracao-em-2012
http://www.power.inf.br/
http://www.ecivilnet.com/apostilas/apostilas_materiais_de_construcao.htm
http://www.cnen.gov.br/seguranca/normas/mostra-norma.asp?op=609
http://www.cnen.gov.br/seguranca/normas/mostra-norma.asp?op=609

