
  

Comissão Nacional de Energia Nuclear 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR 

Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia das Radiações, Minerais e 

Materiais 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DE ARGILAS COMO MATERIAL DE 

RECHEIO E DE COBERTURA PARA REPOSITÓRIO DE 

SUPERFÍCIE 

Daisy Mary Marchezini dos Santos 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia das 

Radiações, Minerais e Materiais, como requisito parcial à obtenção do Grau de 

Mestre 

Área de concentração: Ciência e Tecnologia dos Minerais e Meio Ambiente – CTMI 

Orientadora: Dra. Clédola Cássia Oliveira de Tello 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

Fevereiro/2017 



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICO 

 

Aos meus pais Marilis e Clauber, com muito amor e 

gratidão, por todo o incentivo, amor incondicional e por 

tudo que fizeram por mim ao longo de minha vida. Ao meu 

irmão Felipe pelo carinho e alegrias que me proporciona. 

Ao meu marido Heleno pela paciência, amor e apoio 

sempre. 

 



  

AGRADECIMENTOS 

 

À minha orientadora Dra. Clédola Cássia, pela confiança e oportunidade de trabalhar 

no projeto, sempre orientando com dedicação, respeito e prazer em dividir o conhecimento 

durante todo o trabalho. Pelo carinho e orientação tranquila e por ser uma grande 

incentivadora da educação. 

À equipe do SEGRE pela colaboração técnica, em especial à Aline pelo carinho e 

atenção, ao Donizete por acompanhar diariamente os ensaios e sempre contribuindo com seus 

conhecimentos, à Judite pelo apoio intelectual, ao Sandro, Juscelino, Graça e Valéria. E ao 

querido Adair por sua disposição em ajudar e solucionar problemas. 

Ao Dielson pela prontidão em montar o equipamento de permeabilidade, à equipe 

SETEM e SENAN pela ajuda nos ensaios de granulometria, ao Tércio pelas orientações e 

análise de MEV, ao Professor Alberto com a ajuda no tratamento de dados estatísticos. 

Ao professor Mestre Antônio Ananias, a equipe técnica e aos alunos de iniciação 

científica do Laboratório de Geotecnia da Escola de Engenharia da UFMG, pela importante 

colaboração, disponibilidade e sugestões. 

Ao pessoal da Biblioteca Nívea e Virgínia, pela competência e disponibilidade quanto 

ao fornecimento das referências bibliográficas. 

À coordenação e aos professores do Programa de Pós Graduação em Ciência e 

Tecnologia das Radiações Minerais e Materiais pela disponibilidade e oportunidade. 

Aos queridos amigos do mestrado, Rodrigo, Luiza, Sofia, Dryelly, Letícia, Alessandra, 

Patrícia, Ana e Frederico pelo carinho, companhia nos almoços, reuniões e confraternizações. 

Aos queridos amigos de longa data pelos momentos de diversão em especial à 

Vanessa Mota, pelo incentivo e inspiração. 

À CNEN pelo apoio financeiro. 

À Deus, pela benção de todos os dias, pela boa saúde, pela família maravilhosa que 

tenho e por este presente maravilhoso que é a vida! 

 



  

ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO PARA CARACTERIZAÇÃO DE ARGILAS COMO 

MATERIAL DE RECHEIO E DE COBERTURA PARA REPOSITÓRIO DE SUPERFÍCIE. 
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RESUMO 

 

A energia nuclear, em suas várias aplicações, gera rejeitos que devem ser tratados adequadamente. 

A Gerência de Rejeitos Radioativos abrange operações desde sua geração até seu armazenamento 

em repositório, garantindo a proteção dos seres humanos e do meio ambiente dos possíveis 

impactos negativos. Os rejeitos radioativos são segregados, tratados, condicionados em 

embalagens adequadas e, posteriormente, são armazenados ou depositados em repositórios. Um 

dos projetos prioritários da CNEN é o “Projeto RBMN” para implantação do repositório para 

deposição de rejeitos radioativos de baixo e médio nível de radiação gerados pelas atividades de 

energia nuclear no Brasil, propondo uma solução definitiva para seu armazenamento. Barreiras de 

engenharia e naturais, como a camada de recheio e de cobertura, compõem o sistema de deposição 

do repositório de superfície, conceito proposto pelo “Projeto RBMN”. O uso destas barreiras visa 

evitar ou restringir a liberação de radionuclídeos presentes nos rejeitos para os seres humanos e o 

meio ambiente. As barreiras impermeabilizantes são constituídas de argilas. Certamente, para o 

repositório nacional, serão utilizadas aquelas existentes no local onde ele será implantado. Desta 

forma, alguns ensaios fundamentais deverão ser realizados para verificar a adequação destas 

argilas como barreiras. Estes ensaios foram determinados e realizados com uma argila de 

referência, uma bentonita brasileira constituída de 67,2% de montmorilonita. Os resultados foram 

comparados com os da literatura nacional e internacional de materiais com características 

mineralógicas semelhantes. Os valores encontrados, com 95% de confiança foram de 9,73±0,35 

µm para granulometria, 13,3±0,6% para o teor de umidade, 816±9 mmol.kg
-1

 para capacidade de 

troca catiônica. Para a condutividade hidráulica, sem o uso de pressão interna, obteve-se o valor 

máximo de 59,0% de saturação. Além disso, no período observado, não houve percolação no 

corpo de prova submetido a pressão interna de 200 kPa. Este resultado leva à conclusão de que o 

material tem, de fato, propriedades relevantes para uso como barreira de engenharia em repositório 

de superfície. Assim, um protocolo de caracterização de argilas foi elaborado no LABCIM/CDTN, 

apresentando estes ensaios para seu uso futuro. 

 

Palavras-chave: bentonita, caracterização, repositório, rejeitos radioativos, Projeto RBMN.



  

ELABORATION OF PROTOCOL FOR CHARACTERIZATION OF CLAY AS A FILLING 

MATERIAL AND COVERAGE FOR SURFACE REPOSITORY 

Daisy Mary Marchezini dos Santos 

 

ABSTRACT 

 

The nuclear energy in its various applications generates wastes that must be properly treated. The 

Radioactive Waste Management covers operations since generation of the waste until to its storage 

in repository ensuring the protection of man and of environment of the possible negative impacts. 

The radioactive waste are segregated, treated, conditioned in suitable packaging and posteriorly 

are stored or disposal in repository. The “RBMN Project” is a priority project of CNEN to 

implementation the repository for the deposition of low and intermediate level radioactive waste 

generated by nuclear energy activities in Brazil, proposing a definitive solution for its storage. 

Engineered and natural barriers as the filling layer and coverage layer will compose the disposal 

system of a near surface repository, concept proposed by the “RBMN Project”. The use these 

barriers views to avoid or restrict the release of radionuclides present in waste for the humans 

beings and environment. The waterproofing barriers are composed of clays. Certainly, for the 

national repository, will be used those clays existing in the place where it will be implanted it. So 

some fundamentals tests will have to be carried for to verify the suitability of these clays as 

barriers. These tests were determined and realized with a reference clay, a brazilian bentonite 

constituted of 67.2% montmotilonite. The results were compared with national and international 

literature of materials with similar mineralogical features. The values found with 95% reliance 

were 9.73±0,35 µm for granulometric size. For the moisture content were 13,3±0,6% and for 

capacity of cationic exchange were , 816±9 mmol.kg
-1

. For the hydraulic conductivity, without the 

use of internal pressure, it was obtained maximum value of 59.0% saturated. In addition, during 

the observed period, there was no percolation in the test specimen submitted to internal pressure of 

200 kPa. This result leads to the conclusion that the studied material is really relevant for use as 

engineered barrier in near surface repository. So, a protocol for characterization of clay was 

elaborated in the LABCIM/CDTN, presenting these tests for it future use. 

 

Key words: bentonite, characterization, repository, radioactive waste, RBMN Project 
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1.  INTRODUÇÃO 

Um dos projetos prioritários da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN 

é o “Projeto RBMN” para implantação do repositório para deposição de rejeitos 

radioativos de baixo e médio nível de radiação gerados no território nacional. O 

“Projeto RBMN” foi lançado em novembro de 2009 e tem como objetivos estabelecer, 

controlar e executar todas as tarefas para a implantação do Repositório brasileiro, desde 

sua concepção até sua construção. O Repositório é parte da solução brasileira para a 

deposição de rejeitos radioativos gerados pelas atividades de energia nuclear no Brasil. 

(TELLO, 2015). 

A implantação do repositório nacional é uma exigência legal para a entrada em 

operação da central de Angra 3 e seu licenciamento é composto por dois processos: o 

licenciamento ambiental, que é de responsabilidade do IBAMA, e o nuclear, que é 

realizado pela Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear (DRS/CNEN), 

responsável pela avaliação dos Relatórios de Análise de Segurança – RPAS e RFAS 

(CNEN, 2014a). O início da operação depende da Licença de Operação (LO) e da 

Autorização para Operação, que são emitidas pelo IBAMA e DRS, respectivamente. 

No Brasil, de acordo com o inventário de rejeitos radioativos, que inclui aqueles 

da operação das centrais nucleares, das instalações do ciclo de combustível nuclear e do 

uso de radionuclídeos na medicina, indústria e as atividades de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação – PD&I, o conceito adotado é o de repositório de 

múltiplas barreiras construído próximo à superfície. As múltiplas barreiras são camadas 

naturais do local e de engenharia, cujo objetivo é isolar os rejeitos radioativos do meio 

ambiente ao redor evitando ou restringindo a liberação dos radionuclídeos presentes 

nestes rejeitos. 

Os diferentes tipos de deposição de rejeitos radioativos são selecionados a partir 

da classificação do rejeito, que se divide em Classes 0, 1, 2 e 3, sendo que a Classe 2 é 

subdividida entre 2.1 a 2.4. Os rejeitos de baixo e médio nível de radiação e de meia-

vida curta estão classificados na Classe 2.1. De acordo com a norma CNEN-NN-8.01 

(2014c) o volume gerado na operação das usinas nucleares constitui a maior parte do 

rejeito gerado da Classe 2.1 no Brasil. Estes rejeitos devem ser armazenados em 

repositórios construídos próximos à superfície (CNEN, 2014b). 

O conceito de deposição próxima à superfície é o de uma construção constituída 

de múltiplas barreiras, a fim de reter a liberação de radionuclídeos para o ambiente. 
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Desta forma é importante levar em consideração os critérios de aceitação do rejeito a ser 

armazenado, como quantidade de rejeito, embalagem, quantidade de radionuclídeos, 

forma do rejeito tratado (sólido, líquido ou gasoso), dentre outros. Assim, os riscos para 

os seres humanos e o ambiente são minimizados. 

Para a aceitação do rejeito é necessário que se estabeleça os limites de referência 

e a aprovação dos critérios específicos do local, que dependem unicamente das 

características do sítio e do projeto das instalações (IAEA, 1992). 

Para garantir a eficiência e sucesso do sistema de deposição, é necessário 

determinar o desempenho individual dos componentes do repositório, que consistem na 

qualidade do tratamento do rejeito, em sua embalagem, nas barreiras de engenharia e no 

meio a seu redor (FREIRE, 2007). As barreiras de engenharia do Repositório são 

constituídas das paredes, pisos e lajes de concreto e das camadas de recheio e cobertura. 

Como material de recheio e cobertura em repositório são utilizadas argilas. Portanto, é 

essencial conhecer as principais argilas disponíveis para uso no Brasil e caracterizá-las 

para esta finalidade. 

Devido à impossibilidade de estudar a grande variedade de argilas no território 

nacional e à necessidade de utilização de material e argilas do local onde será 

implantando o repositório, selecionou-se uma bentonita nacional como referência para 

elaboração do protocolo de caracterização, uma vez que a bentonita é estudada nacional 

e internacionalmente, possuindo um conjunto de dados bem estabelecidos. Com este 

protocolo será possível amostrar e caracterizar as argilas locais, de modo que possam 

ser utilizadas e assim otimizar tempo, custo e qualidade, permitindo que o local do 

repositório permaneça com suas características mais próximas a seu estado original, 

conforme orientação dos órgãos ambientais. 

1.1. Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi criar um protocolo de caracterização de argilas, 

constituído de procedimentos de ensaios físico-químicos, devidamente padronizados e 

seus respectivos valores de especificação. Este protocolo é uma orientação que 

apresenta os principais ensaios físico-químicos a serem realizados em argilas, ou 

misturas de argilas e solos, que possam ser usados como material de recheio e cobertura 

em repositório de superfície. Estes ensaios seguiram normas e procedimentos 

disponíveis nos laboratórios do CDTN. Os valores de especificação criados 

correspondem ao material referência (bentonita brasileira). 
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Os objetivos específicos foram: 

1) Seleção da bentonita nacional a ser utilizada como material de referência. 

2) Seleção dos ensaios e análises de caracterização da argila. 

3) Estabelecimento dos valores de referências (valores de especificação) a partir 

dos resultados. 

4) Elaboração do protocolo. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A energia nuclear tem sido usada em várias aplicações, como geração de energia 

elétrica, na área da saúde, nas indústrias e no meio ambiente (TELLO, 2001). A 

Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN – é o órgão superior de planejamento, 

orientação, supervisão e fiscalização, que estabelece normas e regulamentos em 

radioproteção e licencia, fiscaliza e controla a atividade nuclear no Brasil. A CNEN 

desenvolve também pesquisas na utilização de técnicas nucleares em benefício da 

sociedade (CNEN, 2017). 

Assim como todas as atividades humanas, o uso da energia nuclear gera rejeitos 

que devem ser gerenciados de forma adequada. Para isto, existem normas estabelecidas 

pela CNEN que orientam a melhor forma de gerenciamento destes rejeitos. 

A Tabela 1 apresenta o objetivo das normas em vigor pela CNEN relativas à 

Gerência de Rejeitos Radioativos – GRR – gerados em território nacional (CNEN, 

1990; CNEN, 2002; CNEN, 2014b; CNEN, 2014c).  

Todas as normas citadas na Tabela 1 visam garantir a proteção e segurança do 

homem e do meio ambiente em todas as etapas da gerência de rejeitos radioativos até o 

período institucional do repositório. As normas CNEN 8.01 e 8.02 não se aplicam aos 

rejeitos radioativos da Classe 3 e da  Classe 2.2 e 2.3 que não estejam acondicionados 

em embalagens adequadas. A classificação dos rejeitos radioativos está apresentada na 

Tabela 2. 
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Tabela 1 – Normas em vigor pela CNEN relativas à Gerência de Rejeitos Radioativos 

NORMA 

CNEN 
NOME/RESOLUÇÃO OBJETIVO 

NE 6.06 

Seleção e escolha de locais para 

depósitos de rejeitos radioativos 

(Resolução CNEN 014/89). 

Estabelecer os requisitos mínimos aplicáveis 

ao processo de seleção e escolha de locais 

para depósitos de rejeitos radioativos gerados 

em território nacional. 

NN 6.09 

Critérios de aceitação para 

deposição de rejeitos radioativos 

de baixo e médio níveis de 

radiação (Resolução CNEN 

012/02). 

Estabelecer critérios para aceitação de rejeitos 

radioativos de baixo e médio nível de 

radiação para a deposição segura em 

repositório. 

NN 8.01 

Gerência de rejeitos radioativos 

de baixo e médio níveis de 

radiação (Resolução CNEN 

167/14). 

Estabelece os critérios gerais e requisitos 

básicos de segurança e proteção radiológica 

relativos à Gerência de Rejeitos Radioativos 

de baixo e médio nível de radiação e os 

rejeitos radioativos de meia-vida muito curta. 

NN 8.02 

Licenciamento de depósitos de 

rejeitos radioativos de baixo e 

médio níveis de radiação 

(Resolução CNEN 168/14). 

Estabelece os critérios gerais e requisitos 

básicos de segurança e proteção radiológica 

relativos ao licenciamento de depósitos 

iniciais, intermediários e finais de rejeitos 

radioativos de baixo e médio nível de 

radiação. 

Fonte: CNEN, 1990; CNEN, 2002; CNEN, 2014b; CNEN, 2014c 

2.1. Rejeitos Radioativos 

De acordo com o Glossário de Segurança Nuclear (CNEN, 2015), 

Rejeito radioativo, ou simplesmente rejeito, é qualquer material resultante de 

atividades humanas, que contenha radionuclídeos em quantidades superiores 

aos limites de isenção, estabelecidos pela CNEN, para o qual a reutilização é 

imprópria ou não prevista. 

Os rejeitos radioativos podem ser encontrados em várias formas físicas, ou seja, 

podem ser gasosos, líquidos ou sólidos. Estes rejeitos são gerenciados para que tenham 

uma forma mais estável (sólida) otimizando e garantindo o armazenamento, transporte e 

deposição final (IAEA, 2011). 
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Os rejeitos radioativos têm propriedades físicas e químicas variadas, assim como 

a natureza da radiação (emissor beta, gama ou alfa) e o nível da radiação (baixo, médio 

e alto nível). Estes rejeitos são classificados segundo a norma CNEN-NN-8.01 (CNEN, 

2014c), considerando-se o nível, a natureza da radiação e a meia-vida dos 

radionuclídeos presentes no rejeito radioativo (Tabela 2). 

Os rejeitos radioativos de baixo e médio nível de radiação pertencem à Classe 2, 

sendo que a maioria dos rejeitos radioativos gerados no Brasil estão agrupados na classe 

2.1 – Rejeitos de Baixo e Médio Nível de Radiação de Meia-Vida Curta – contendo 

emissores beta/gama, com meia-vida inferior ou da ordem de 30 anos. Os rejeitos 

classificados como 2.1 incluem aqueles gerados na operação das centrais nucleares, nas 

instalações do ciclo de combustível nuclear e no uso de radionuclídeos na medicina, 

indústria e as atividades de PD&I. 

Os grandes volumes de rejeitos radioativos de baixo e médio nível de radiação 

são produzidos na indústria nuclear em atividades como produção de energia, pesquisa, 

enriquecimento de urânio, produção de isótopos, etc. Estes rejeitos são: resinas de troca 

iônica, concentrados de tratamento de rejeitos líquidos por processos químicos ou 

evaporação, equipamentos contaminados, ferramentas, vestuários de proteção dos 

trabalhadores, dentre outras. Estima-se que até 95% do volume total dos rejeitos 

radioativos pode ser categorizado como rejeito radioativo de baixo e médio nível de 

radiação (IAEA, 2005). 
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Tabela 2 – Classificação dos Rejeitos Radioativos segundo norma CNEN-NN-8.01 

Classe Nome da Classe Sigla Valor de Atividade Tempo de Meia-Vida 

0 Rejeitos Isentos RI 
valores de atividade ou de concentração de atividade, em massa ou volume, inferiores ou iguais 

aos respectivos níveis de dispensa1. 
- 

1 
Rejeitos de Meia-Vida 

Muito Curta 
RVMC 

níveis de atividade ou de concentração em atividade superiores aos respectivos níveis de 

dispensa1. 
Inferior ou na ordem de 100 dias 

2 
Rejeitos de Baixo e 

Médio Nível de Radiação 
RBMN 

níveis de atividade ou de concentração em atividade superiores aos níveis de dispensa1 

estabelecidos, bem como com potência térmica inferior a 2 kW.m-3. 
Superior a dos rejeitos da classe 1 

2.1 
Rejeitos de Meia-Vida 

Curta 
RBMN-VC 

rejeitos de baixo e médio níveis de radiação com concentração de radionuclídeos emissores alfa 

de meia-vida longa limitada em 3700 kBq.kg-1 em volumes individuais e com um valor médio 

de 370 kBq.kg-1 para o conjunto de volumes. 

rejeitos de baixo e médio níveis de 

radiação contendo emissores 

beta/gama, com meia-vida inferior 

ou da ordem de 30 anos. 

2.2 
Rejeitos Contendo 

Radionuclídeos Naturais 

RBMN-

RNp 

rejeitos de extração e exploração de petróleo, contendo radionuclídeos das séries do urânio e 

tório em concentrações de atividade ou atividades acima dos níveis de dispensa2. 
- 

2.3 
Rejeitos Contendo 

Radionuclídeos Naturais 

RBMN-

RNm 

rejeitos contendo matérias-primas minerais, naturais ou industrializadas, com radionuclídeos 

das séries do urânio e do tório em concentrações de atividade ou atividades acima dos níveis de 

dispensa2. 

- 

2.4 
Rejeitos de Meia-Vida 

Longa 
RBMN-VL 

rejeitos não enquadrados nas Classes 2.2 e 2.3, com concentrações de radionuclídeos de meia-

vida longa que excedem as limitações para classificação como rejeitos de meia-vida curta. 
- 

3 
Rejeitos de Alto Nível de 

Radiação 
RAN 

rejeitos com potência térmica superior a 2kW.m-3 e com concentrações de radionuclídeos de 

meia-vida longa que excedam as limitações para classificação como rejeitos de meia-vida curta. 
- 

 Fonte: CNEN, 2014c 

1 - Anexos II e VI da norma CNEN-NN-8.01. 

2 - Anexo VI da norma CNEN-NN-8.01. 



 21 

2.2. Gerência de Rejeitos Radioativos 

A Gerência de Rejeitos Radioativos abrange as operações, desde a geração do 

rejeito até sua disposição em repositório, visando a segurança do homem e a proteção ao 

meio ambiente dos possíveis impactos negativos (TELLO, 2001). 

A GRR possui princípios fundamentais (IAEA, 1995) que se resumem na não 

geração de rejeitos radioativos, na redução de volume, na proteção do trabalhador, do 

público e do meio ambiente e as responsabilidades com as gerações futuras. 

A norma CNEN-NN-8.01 estabelece os critérios gerais e requisitos básicos de 

segurança e proteção radiológica relativos à gerência de rejeitos radioativos de baixo e 

médio nível de radiação, bem como de rejeitos radioativos de meia-vida muito curta 

(CNEN, 2014c). 

Segundo o Glossário de Segurança Nuclear (CNEN, 2015), 

Gerência de Rejeitos Radioativos, ou simplesmente gerência de rejeitos é o 

conjunto de atividades administrativas e técnicas envolvidas na coleta, 

segregação, manuseio, tratamento, acondicionamento, transporte, 

armazenamento, controle e deposição de rejeitos radioativos. 

A primeira etapa da GRR é a segregação, a qual é realizada no próprio local 

onde o rejeito é gerado, isto porque o gerador tem as informações do rejeito e possui 

maior capacidade de caracterizá-lo. Esta segregação consiste em separar os rejeitos 

radioativos daqueles não radioativos, bem como separar os rejeitos radioativos de 

acordo com suas características radiológicas, químicas e físicas. Esta segregação deve 

ser realizada de modo a reduzir o volume do rejeito gerado, facilitando seu manuseio e 

posterior tratamento (CNEN, 2015). 

O tratamento do rejeito segregado é qualquer operação ou procedimento que 

possa modificar as características originais dos rejeitos, de modo a reduzir seu volume 

original e até mesmo remover os radionuclídeos presentes. Este tratamento aumenta a 

segurança e minimiza os custos de etapas posteriores a sua gerência (CNEN, 2002). 

Para rejeitos líquidos, operações como precipitação química, troca iônica e evaporação 

são utilizadas para redução de volume e concentração da maior parte da atividade 

presente no rejeito. Os rejeitos orgânicos, sólidos e líquidos, e os sólidos combustíveis 

podem ser incinerados. Os rejeitos sólidos não combustíveis são reduzidos de tamanho 

em moinhos ou prensas (TELLO, 1988; IAEA 2005). 

O condicionamento é um conjunto de operações que transformam os rejeitos 

radioativos, que foram tratados, em uma forma que seja apropriada para o manuseio, 
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transporte e armazenamentos, obedecendo aos critérios da norma CNEN-NN-6.09 

(CNEN, 2002). Este condicionamento deve ser capaz de manter o produto estável 

química e fisicamente pelo tempo que se fizer necessário, a fim de manter a segurança 

do homem e do meio ambiente. O condicionamento compreende o processo de 

imobilização do rejeito e sua colocação em embalagens qualificadas. 

A imobilização abrange a solidificação, a incorporação do rejeito e o seu 

encapsulamento, cujo objetivo é a redução do potencial de migração ou dispersão de 

radionuclídeos, durante o transporte, manuseio, armazenamento e deposição final 

(IAEA, 2003). 

O processo de imobilização pode ser feito utilizando materiais como cimento, 

betume, vidro ou cerâmica. Estes materiais são considerados matrizes de incorporação e 

mantêm os radionuclídeos e demais contaminantes em uma forma estável física e 

quimicamente. A escolha da matriz vai depender do tipo e forma do rejeito, dos 

radionuclídeos presentes e suas respectivas atividades, dos requisitos do repositório e de 

fatores econômicos (TELLO, 2001). 

Após tratamento e imobilização tem-se o produto de rejeito que é rejeito 

radioativo incorporado ou não em matriz sólida, ou seja, o rejeito tratado na sua forma 

final sem a embalagem (CNEN, 2002). 

A colocação dos rejeitos imobilizados deve ser feita em embalagens 

devidamente vedadas e identificadas de forma a otimizar o armazenamento ou 

deposição e seu transporte. A norma CNEN-NN-6.09 compreende todos os requisitos 

necessários para o uso da embalagem, bem como os critérios de tratamento dos rejeitos. 

A norma CNEN NN 6.09 (CNEN, 2002) 

Estabelece critérios de aceitação de rejeitos radioativos de baixo e médio 

nível de radiação para a deposição segura em repositório, a fim de assegurar a 

proteção dos trabalhadores, da população e do meio ambiente contra os 

efeitos nocivos das radiações ionizantes. 

O armazenamento dos rejeitos radioativos deve ser realizado após tratamento e 

condicionamento destes rejeitos. 

O armazenamento é o confinamento de material radioativo ou de rejeitos 

radioativos por um determinado período de tempo (CNEN, 2015). A deposição ou 

armazenamento final é a colocação dos rejeitos em instalação licenciada pelas 

autoridades competentes, sem a intenção de removê-los. 
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Ambas as opções destinam-se a conter os rejeitos radioativos pelo tempo que se 

fizer necessário de modo a manter as condições de segurança para os seres humanos e o 

ambiente. 

O sucesso do tratamento e condicionamento dos rejeitos radioativos depende de 

um bom gerenciamento destes rejeitos, desde a segregação até a deposição. Este 

gerenciamento envolve o registro destas etapas, como as características do rejeito e a 

forma de tratamento e condicionamento, de modo que se possa garantir a rastreabilidade 

dos rejeitos e que possa atender os requisitos ambientais de armazenamento e deposição 

(CNEN, 2014c; IAEA, 1992). 

2.3. Armazenamento 

Os rejeitos radioativos devem ser armazenados com segurança. De acordo com a 

norma CNEN-NN-8.02, as etapas do armazenamento dos rejeitos radioativos podem ser 

inicial, intermediário, provisório ou final (CNEN, 2014b). 

O depósito inicial é localizado na instalação geradora do rejeito, destinado ao 

armazenamento dos rejeitos radioativos até o seu descarte ou sua transferência. O 

depósito intermediário é destinado a receber e eventualmente acondicionar os rejeitos 

radioativos objetivando sua remoção, sendo localizado nos institutos da CNEN. O 

depósito provisório é uma instalação destinada a receber rejeitos radioativos 

provenientes de áreas atingidas por acidentes e/ou incidentes com material radioativo. O 

depósito final ou repositório é um depósito licenciado destinado a receber e armazenar 

os rejeitos radioativos sem a intenção de removê-los (CNEN, 2015). 

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA/IAEA) e a CNEN 

identificam os diferentes tipos de deposição de rejeitos radioativos baseado na 

classificação do rejeito (IAEA, 2009, CNEN, 2014b). Esta classificação baseia-se nos 

aspectos de segurança da gestão dos rejeitos e na sua disposição. Por exemplo, a 

deposição em formação geológica profunda é prevista para os rejeitos de alto nível de 

radiação, enquanto a deposição próxima à superfície é adequada para aqueles rejeitos de 

baixo e médio nível de radiação. Estas e a deposição em cavernas de profundidade 

intermediárias são as mais utilizadas, dentre outras opções no mundo. 

A escolha do sistema de deposição vai depender do tipo do rejeito radioativo, 

das condições do local de armazenamento final e da aceitação social e política deste 

local (FREIRE, 2007). Em todos os casos, o objetivo da deposição é isolar os rejeitos 
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radioativos dos seres humanos e do ambiente, assegurando que a radioatividade diminua 

por decaimento natural e dispersão controlada. 

2.3.1. Sistema de deposição próximo à superfície 

Segundo a IAEA (2001) a opção preferencial para deposição de rejeitos de baixo 

e médio nível de radiação e de meia-vida curta são instalações próximas à superfície, 

em profundidade relativamente pequena, que podem ser até 20 metros. 

A IAEA (2001) descreve os conceitos genéricos de repositórios próximos à 

superfície conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Conceitos genéricos de repositórios próximos à superfície 

TIPO CONCEITO 

Trincheira coberta 

Sistema de deposição mais antigo e simples. Consiste em armazenar o 

rejeito em sua embalagem dentro de trincheiras escavadas e cobertas 

com solo. Este sistema foi utilizado inicialmente no repositório em 

Drigg, no Reino Unido. 

Módulo Fechado 

São módulos de concreto onde os rejeitos, em suas embalagens, são 

armazenados. Os espaços vazios entre o embalado e as galerias de 

concreto são preenchidos com material de recheio (cimento, argila ou 

solo). A estrutura final é protegida com uma camada de solo. Um 

exemplo é o repositório de El Cabril, na Espanha. 

Módulo cupulado 

O rejeito é colocado sobre uma camada permeável seca com o objetivo 

de minimizar o contato direto com a água. O repositório é coberto com 

uma camada de concreto impermeável protegido com solo. Este 

conceito é utilizado no repositório “Intrusion Resistant Underground 

Structure” – IRUS, Canadá. 

Módulo aberto 

Uma capa de baixa permeabilidade é colocada acima dos módulos 

cheios de rejeitos altamente compactados em tambores de aço. Os 

módulos são fechados com uma laje de concreto. Este sistema foi 

utilizado em Drigg, no Reino Unido em substituição ao de trincheira. 

Fonte: IAEA, 2001 
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O conceito utilizado no Projeto RBMN para implantação do repositório nacional 

para armazenamento final de rejeitos radioativos de baixo e médio nível de radiação 

gerados no Brasil é o de módulo fechado (Tabela 3). 

Um repositório é formado pela área de deposição e pelas instalações de apoio. 

Tipicamente, a área de deposição é construída acima do nível da água subterrânea e com 

camadas de material de baixa permeabilidade, os quais apresentam boas características 

de retenção para os radionuclídeos presentes no rejeito (IAEA, 2005; OECD/NEA, 

1999). 

Estas camadas devem ser suficientemente capazes de reter a liberação de 

radionuclídeos para o ambiente até que seu decaimento radioativo esteja em nível 

seguro de radiação para os seres humanos e o meio ambiente. As barreiras que compõe 

a área de deposição são compostas das camadas inferiores à deposição, da camada de 

recheio e das estruturas de concreto. Além disto, após fechamento com a barreira de 

concreto, é feita a cobertura final da área de deposição (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Maquete do repositório de El Cabril (Espanha) e suas múltiplas barreiras 

 

2.3.2. Múltiplas barreiras 

Os radionuclídeos presentes no rejeito radioativo podem migrar ou entrar em 

contato com o meio ambiente ou com seres humanos por meio de infiltração de água 

Fonte – adaptado de TELLO, 2001 
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superficial, intrusão de águas subterrâneas, migração de água contaminada (lixiviação), 

intrusão inadvertida, escape de gás radioativo, dentre outras formas (IAEA, 2001). 

A deposição tem como objetivo primordial proporcionar o isolamento eficaz dos 

rejeitos do meio ambiente ao redor. Para isso é preciso manter um controle de 

radionuclídeos em níveis aceitáveis de liberação para o meio externo. A segurança de 

um repositório depende de fatores como a forma de deposição do rejeito, a embalagem, 

as barreiras de engenharia e o ambiente ao redor (IAEA, 1999). O conceito de múltiplas 

barreiras utiliza as propriedades da forma de condicionamento do rejeito, as barreiras de 

engenharia e as barreiras naturais do local para evitar ou restringir a liberação destes 

radionuclídeos (IAEA, 2005).  

De acordo com a IAEA (2001) o uso de barreiras de engenharia é comum em 

repositórios instalados próximos à superfície destinados a receber rejeitos radioativos de 

baixo e médio nível de radiação. A Agência estabeleceu um Projeto de Pesquisa 

Coordenado – Co-ordinated Research Project – CRP – relacionado ao desempenho das 

barreiras de engenharia em instalações de deposição próximo à superfície. 

Este CRP foi implementado entre 1991 e 1995 com o intuito de promover o 

compartilhamento das experiências dos Estados Membros relativos à aplicação de 

materiais como barreiras de engenharia para deposição próxima à superfície. Estas 

informações foram reunidas no relatório IAEA-TECDOC-1255 (IAEA, 2001) a fim de 

fornecer uma visão geral das questões técnicas relacionadas com o sistema de barreiras 

de engenharia e servir como fonte de informação para pesquisas. 

As barreiras são selecionadas em termos de sua função. A Tabela 4 descreve os 

tipos de barreiras que podem ser utilizadas dentre suas várias funções e descreve os 

principais parâmetros que são importantes na seleção de uma barreira (IAEA, 2001). 

Uma das barreiras, a camada de recheio (Figura 2) localiza-se entre o embalado 

(rejeito radioativo incorporado em alguma embalagem) e as demais barreiras. A camada 

de recheio tem várias funções, como preencher lacunas ou vazios, limitar a infiltração 

de água, sorver ou precipitar radionuclídeos, controlar gases e também permitir a 

recuperação do rejeito (IAEA, 2001). 
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Figura 2 – Modelo das Barreiras de um Repositório 

 

 

Tabela 4 – Barreiras artificiais: funções e parâmetros de seleção 

TIPO FUNÇÕES MATERIAIS 
PARÂMETROS DE 

SELEÇÃO 

Forma do rejeito e 

recipiente 

(Embalado de 

rejeito) 

- resistência mecânica 

- limitar o ingresso da água 

- reter radionuclídeos 

- cimento, argamassa 

- betume 

- polímero 

- recipiente de concreto 

- recipiente metálico 

-resistência à 

compressão 

- permeabilidade 

- taxa de lixiviação 

- tempo de colapso/ taxa 

de colapso 

Recheio 

- preencher lacunas ou vazios 

- limitar a infiltração da água 

- sorver radionuclídeos 

- precipitar radionuclídeos 

- controlar os gases 

- permitir a recuperação do 

rejeito 

- argilas 

- cimento e argila 

- argamassa 

- mistura de argila, 

cimento, solo e rocha 

- materiais de menor 

resistência 

- capacidade de sorção 

- permeabilidade 

- porosidade 

- propriedades 

mecânicas 

Material estrutural  
- estabilidade física 

- barreira de contenção 

- concreto 

- concreto reforçado 

- argila 

- asfalto ou membrana 

orgânica 

- cobertura de aço 

- permeabilidade 

-resistência à 

compressão 

- resistência à corte 

- espessura 

- tempo de colapso/ taxa 

de colapso 

 

Valas para 

drenagem 

- controle do lixiviado 

- possibilidade de 

monitoramento 

- pedregulho/areia 

- cimento e cerâmica 

- permeabilidade 

- taxa de obstrução 

Cobertura 

- infiltração limitada da água 

- controle de liberação de 

gases 

- barreira à intrusão 

(biológica e humana) 

- barreira à erosão 

- argilas 

- asfalto ou membrana 

polimérica 

- areia/solo 

-pedregulho/ 

paralelepípedo 

- geotêxteis 

- laje de concreto 

- vegetação 

- permeabilidade 

- capacidade de abrigar 

água 

- plasticidade 

- tempo de colapso/ taxa 

de colapso 

 

 Fonte – IAEA, 2001 

Fonte – FREIRE, 2007 
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Após fechamento com a barreira de concreto, diversos materiais são utilizados 

para compor a cobertura final da área de deposição. Vários materiais de barreira e 

cobertura têm sido utilizados. Na camada de recheio, materiais como a areia, o cascalho 

e as argilas compõem a instalação de um repositório próximo à superfície. Para uso 

como material de cobertura, uma combinação de areia, cascalho, asfalto ou concreto, 

argila e solo condicionado para o crescimento de vegetação são propostos (IAEA, 

2001).  

As camadas de recheio e de cobertura podem ser constituídas por argilas, pela 

mistura de argilas com cimento, com solo ou com rocha, sendo que a última camada é 

de cobertura vegetal (Figura 3). Por exemplo, na Coréia é sugerido o uso de mistura de 

bentonita cálcica e rochas moídas (FREIRE, 2007). 

 

 

Figura 3 – Cobertura final de repositório de baixo e médio nível de radiação 

 

A seleção da melhor argila deve levar em consideração algumas propriedades 

como condutividade hidráulica baixa, coeficiente de difusão baixo para os 

radionuclídeos, potencial de inchamento alto, baixa tendência à segregação e 

propriedades mecânicas adequadas. Outras características importantes são potencial de 

sorção de contaminantes, quantidade de argilominerais presentes, capacidade de troca 

catiônica, dentre outras (FREIRE, 2007) 

Fonte – adaptado de GONZÁLEZ, 2014 
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Dentre as argilas previstas para esta utilização tem-se a bentonita, para a qual foi 

realizado um estudo abrangente na República da Coréia, utilizando-se uma mistura de 

bentonita cálcica com granito triturado (IAEA, 2001). Outro estudo foi o de 

caracterização de uma bentonita denominada MX 80. Esta argila possui de 65 a 75% de 

montmorilonita rica em sódio e é um material de referência para utilização como 

barreiras de engenharia (IAEA, 2013). 

2.4. Material Argila 

A argila é um material natural de textura terrosa e baixa granulometria. De modo 

geral, quando em contato com água a argila assume plasticidade. Esta plasticidade é a 

propriedade de o material úmido se deformar permanentemente sem se romper quando 

nele é aplicada uma tensão. O material permanece deformado mesmo quando a tensão é 

interrompida (SANTOS, 1975). 

Argila é definida como uma rocha finamente dividida, constituída de 

argilominerais e/ou outros minerais (calcita, dolomita, gipsita, quartzo, aluminita, pirita 

e outros), matéria orgânica e outras impurezas. Quimicamente são silicatos hidratados 

de alumínio, contendo ainda, em certos tipos outros elementos como magnésio, ferro, 

cálcio, sódio, potássio, lítio e outros. É caracterizada por possuir elevado teor de 

partículas de diâmetro equivalente abaixo de 2 µm; quando pulverizada e umedecida 

torna-se plástica; após secagem é dura e rígida e após queima a temperatura elevada 

(superior a 1000 °C) adquire dureza de aço. Além disso, possui capacidade de troca 

catiônica entre 3 e 150 meq ou mmolc (milimol de carga de íon) por 100 g de argila 

(SANTOS, 1975). 

Os argilominerais são silicatos hidratados constituídos por partículas de 

pequenas dimensões com rede cristalina em camadas (lamelar) ou de estrutura fibrosa 

constituídos por folhas, planos ou camadas octaédricas (SANTOS, 1975). Os 

argilominerais apresentam certo número de características comuns e suas estruturas, 

com raras exceções, são formadas a partir de componentes com cátions em coordenação 

tetraédrica e octaédrica ocorrendo, em sua maioria, sob a forma de partículas lamelares 

em agregados de finos grãos (DEER et al., 1966). 

Os silicatos de estrutura fibrosa são constituídos apenas por sepiolita e 

paligorsquita, também conhecida como atapulgita. Sendo assim, a maior parte de 

argilominerais possui a estrutura lamenar (SANTOS, 1975). 
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As estruturas cristalinas dos argilominerais são constituídas por camadas 

tetraédricas de silício e octaédricas de alumínio (AGUIAR et al., 2002). Seus vértices 

são compostos por íons oxigênio e hidroxila (Figura 4) que estão ao redor de pequenos 

cátions, principalmente Si
4+

 e Al
3+

, ocasionalmente Fe
3+

 e Fe
2+

, nos grupos tetraédricos 

e Al
3+

, Mg
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

, Ti
4+

, ocasionalmente Cr
3+

, Mn
2+

, Zn
2+

, Li
+
, nos grupos 

octaédricos, geralmente com certo grau de substituição isomórfica (SANTOS, 1975). 

As substituições isomórficas consistem, por exemplo, na mudança de cátions de 

Si
4+

 por cátions de Al
3+

, dentro dos tetraedros de silício, ou de cátions de Al
3+

 por Mg
2+

 

ou Fe
2+

 nos octaedros. Como seus tamanhos são similares, não ocorre distorção na 

estrutura dos grupos. (FREIRE, 2007). 

 

 

Figura 4 – Composição dos vértices de estrutura cristalina de um argilomineral: a) 

grupo tetraédrico; b) lâmina tetraédrica; c) grupo octaédrico; d) lâmina octaédrica 

 

Os argilominerais lamelares (silicatos em folha ou filossilicatos) podem ser 

divididos em três grupos ou famílias de acordo com os três tipos de camadas existentes: 

difórmicos (camadas 1:1), trifórmicos (camadas 2:1) e tetrafórmicos (camadas 2:2). 

Estas camadas são distinguidas pelo número de folhas tetraédricas e octaédricas 

combinadas respectivamente, que entram na constituição da cela unitária do reticulado 

cristalino do argilomineral (SANTOS, 1975). O tipo de camada 2:1, por exemplo, 

apresenta duas camadas tetraédricas para cada camada octaédrica do seu interior. A 

Figura 5 representa a estrutura dos grupos difórmicos e trifórmicos. 

Argilas intumescentes são propostas na utilização como barreiras em repositório 

devido a sua alta capacidade de inchamento combinada com sua baixa condutividade 

hidráulica. Além disso, a superfície das argilas possui um elevado caráter ativo capaz de 

limitar a taxa de transporte de radionuclídeos através dos grãos (IAEA, 2013). 

 

Fonte – AGUIAR et al., 2002 
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Figura 5 – Modelo esquemático da camada estrutural básica de uma argila: a) grupo 

difórmico (1:1); b) grupo trifórmico (2:1) 

 

2.5. Bentonitas 

O termo bentonita é empregado para designar argilas compostas principalmente 

do argilomineral montmorilonita (grupo da esmectita). A bentonita é caracterizada pela 

alta capacidade de absorção e grande mudança de volume nos processos de 

umedecimento e secagem, tendo mostrado eficácia na retenção dos contaminantes 

presentes nos rejeitos radioativos imobilizados (TELLO, 2001). É uma argila natural 

com propriedades únicas, como alto potencial de inchamento, e são benéficas em várias 

aplicações, incluindo barreiras artificiais (SHACKELFORD, 2014). 

De acordo com Spósito (1989 apud  FREIRE, 2007) os argilominerais do grupo 

esmectita estão inseridos no grupo dos trifórmicos (camadas 2:1) e são representados 

pela fórmula química Mx[Si8]Al3,2Fe0,2Mg0,6O20(OH)4. Em alguns desses minerais 2:1, a 

carga da camada é balanceada por cátions que residem nas cavidades dos planos basais 

dos átomos de oxigênio da folha de tetraedro, que estão representados por M nesta 

fórmula química. 

No caso da montmorilonita, ocorre extensa substituição isomórfica nas camadas 

octaédricas, então os cátions que balanceam a carga da camada (residem na folha do 

tetraedro) encontram-se mais fracamente adsorvidos, sendo assim são mais facilmente 

trocados por outros cátions ao redor (FREIRE, 2007). 

Conforme Sumário Mineral (DNPM, 2016), as bentonitas são classificadas de 

acordo com sua capacidade de expansão pela absorção de água. Sendo assim, podem ser 

sódicas (ou bentonitas wyoming), as quais apresentam maior capacidade de expansão e 

aspecto de gel, ou cálcicas (bentonitas brancas) que se expandem em menor grau ou não 

Fonte – AGUIAR et al., 2002 
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se expandem. As bentonitas que têm uma capacidade de expansão moderada são tidas 

como intermediárias ou mistas. 

As argilas montmorilonita possuem a capacidade de absorver grandes 

quantidades de água com consequente inchaço durante o processo, entre os planos 

normais de 12 Å a 100 Å. Este potencial de inchamento é útil em algumas aplicações 

como uso de bentonitas em barreiras impermeáveis à água em torno de rejeitos 

armazenados (IAEA, 1972). 

A composição iônica e a estrutura mineralógica controlam o potencial de 

inchamento de um solo argiloso. As montmorilonitas absorvem água na região entre as 

camadas e as forças repulsivas presentes entre as folhas adjacentes são capazes de 

distanciá-las, aumentando seu volume (IAEA, 2013). 

Cátions monovalentes e fortemente hidratados, como o sódio, apresentam maior 

força de repulsão entre as folhas e por consequência maior potencial de inchamento 

(IAEA, 2013). Este inchamento ocupa os espaços vazios entre as camadas da estrutura 

do argilomineral dificultando a percolação de líquidos através das barreiras naturais. 

Os grupos de argilominerais apresentam diversas variações em suas 

propriedades devido às substituições isomórficas e cátions trocáveis, desta forma 

amostras de argilas diferem-se pela composição mineralógica, por suas propriedades 

químicas, físicas, mecânicas e tecnológicas (SANTOS, 1975). 

As reservas nacionais medidas foram estimadas em 34,9 Mt, com as seguintes 

participações estaduais nas reservas: Paraná concentra 45,6% do total, o estado de São 

Paulo (24,5%), Paraíba (21,8%), Bahia (8,1%) (DNPM, 2016). 

2.6. Caracterização das Argilas 

Neste item serão descritos métodos analíticos para a caracterização de argilas e 

suas principais propriedades físico-químicas. 

2.6.1. Métodos analíticos 

2.6.1.1. Difração de raios X 

A difratometria de raios X – DRX – é uma das principais técnicas de 

caracterização microestrutural de materiais cristalinos e é muito utilizada na 

identificação das estruturas das fases presentes em uma amostra, devido à ordenação 
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dos átomos em planos cristalinos separados entre si a uma distância de mesma ordem de 

grandeza dos comprimentos de onda dos raios X (SANTOS, 1975). 

Raios X são ondas eletromagnéticas com um comprimento de onda de menor 

dimensão do que a luz visível, da ordem de 1 Å a 10 Å. Quando um átomo é atingido 

por um feixe de raios X, este feixe pode ser absorvido ou difratado. A absorção induz a 

ejeção de elétrons do átomo e também a emissão de radiação característica 

(DINNEBIER, 2008). 

A Equação 1 explica, por meio da Lei de Bragg, o fenômeno de difração, em que 

a radiação é difratada através de planos naturais do material analisado. 

 

 

Na Equação 1, λ corresponde ao comprimento de onda da radiação incidente, n a 

um número inteiro (ordem de difração), d à distância interplanar para o conjunto de 

planos (índice de Miller) da estrutura cristalina e θ (Theta) ao ângulo de incidência dos 

raios X (medido entre o feixe incidente e os planos cristalinos) (CULLITY, 1956). 

A intensidade difratada depende do número de elétrons no átomo. Isto porque os 

planos de uma estrutura cristalina possuem diferentes densidades relacionadas aos 

átomos e elétrons, e por consequência as intensidades difratadas são distintas para cada 

plano cristalino (CULLITY, 1956). No difratograma, picos maiores – bem definidos – 

são caracterizados como fase majoritária da estrutura com densidade elevada em relação 

aos átomos. 

O difratômetro de raios X é um equipamento cujo feixe de raios X difratado, 

após atingir a superfície plana de uma amostra, é detectado por um contador Geiger. O 

contador move-se com uma velocidade constante em um arco de círculo, cujo centro 

coincide com o centro da amostra, registrando graficamente, em posição e intensidade, 

os ângulos de difração nos ângulos correspondentes à lei de Bragg. Quando a condição 

de Bragg é obedecida, há um pico de intensidade que pode ser observado no 

difratograma. 

2.6.1.2. Método analítico de microscopia eletrônica de varredura – MEV  

A Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV – é uma técnica de 

caracterização microestrutural. Pode ser aplicada em diversos campos do conhecimento, 

 (1) 
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como engenharia e ciências de materiais, engenharias metalúrgica e de minas, 

geociências e ciências biológicas. 

O princípio da MEV consiste em utilizar um feixe de elétrons de pequeno 

diâmetro para explorar a superfície da amostra, ponto a ponto, por linhas sucessivas e 

transmitir o sinal do detector a uma tela catódica, cuja varredura está sincronizada com 

aquela do feixe incidente. 

Um microscópio eletrônico de varredura utiliza um feixe de elétrons no lugar de 

fótons utilizados em um microscópio óptico convencional (Figura 6), o que permite 

solucionar o problema de resolução relacionado com a fonte de luz branca (DEDAVID 

et al., 2007). 

A interação de um feixe fino de elétrons focalizado sobre a área ou o 

microvolume a ser analisado gera uma série de sinais que podem ser utilizados para 

caracterizar propriedades da amostra, tais como composição, superfície topográfica, 

cristalografia, dentre outras (DEDAVID et al., 2007). 

 

 

Figura 6 – Desenho esquemático para comparação entre microscópio óptico e 

microscópio eletrônico de varredura 

 

Por um sistema de bobinas de deflexão, o feixe pode ser guiado de modo a 

varrer a superfície da amostra. O sinal de imagem resulta da interação do feixe incidente 

com a superfície da amostra. O sinal recolhido pelo detector é convertido em um sinal 

de vídeo. 

Fonte – DEDAVID et al., 2007 
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2.6.2. Propriedades físico-químicas 

2.6.2.1. Granulometria 

A primeira característica que diferencia os solos é o tamanho da partícula, mas 

geralmente não se percebe esta diferença a olho nu, principalmente no que se refere a 

materiais argilosos. Esta diferença de tamanho levou a uma classificação das frações 

dos solos, conforme apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5 – Limites das frações de solo pelo tamanho dos grãos 

FRAÇÃO 
LIMITES DEFINIDOS PELA ABNT 

Mínimo (mm) Máximo (mm) 

Matacão 250,00 1000,00
 

Pedra 76,00 250,00 

Pedregulho 4,80 76,00 

Areia grossa 2,00 4,80 

Areia média 0,42 2,00 

Areia fina 0,05 0,42 

Silte 0,005 0,05 

Argila inferior a 0,005 0,005 

 

 

Denominações específicas são adotadas para diversas faixas granulométricas 

(Tabela 5). A fração argila, é frequentemente considerada como fração abaixo de 0,002 

mm, diferente da faixa adotada pela ABNT, isto porque corresponde ao tamanho mais 

próximo das partículas minerais-argila (PINTO, 2006). 

Segundo Ahonen et al. (2008), os pequenos tamanhos das partículas e a baixa 

permeabilidade da argila utilizada nas barreiras são capazes de proteger o repositório 

contra o transporte de radionuclídeos. 

O ensaio de granulometria de argilominerais pode ser realizado por diversos 

métodos, dentre eles podem-se citar: análise granulométrica por peneiramento; análise 

granulométrica por elutriação e distribuição granulométrica por difração a laser. 

As partículas mais grosseiras e os aglomerados de bentonita podem ser 

classificados por peneiramento usando um conjunto de peneiras organizadas com 

aberturas granulométricas diversas, porém este método restringe-se às partículas de 

Fonte – adaptado de PINTO, 2006 
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tamanho maior do que 75 µm. Tamanhos entre 5 e 100 µm podem ser classificadas por 

microsieving (micropeneiramento) utilizando vibração sônica. Outros métodos podem 

ser utilizados: ciclones e hidrociclones para pequenas partículas de minerais; contador 

Coulter para classificar tamanhos entre 0,5 e 1.000 µm (AHONEN et al., 2008). 

Na determinação granulométrica por peneiramento são utilizadas peneiras em 

série com diferentes granulometrias e para obtenção dos resultados é necessário que se 

faça a medição da massa destas peneiras antes e depois da adição do material. As 

peneiras possuem abertura de 1,68 mm (12 MESH) a 0,037 mm (400 MESH) (CDTN, 

2001). 

O ensaio granulométrico por elutriação (cyclosizer) utiliza a centrifugação para 

realizar a classificação das partículas. O equipamento cyclosizer é constituído por cinco 

ciclones colocados em série de tal maneira que o fluxo da polpa que sai do overflow de 

um ciclone alimentará o ciclone seguinte, separando assim em cada ciclone frações 

retidas do material (VALADÃO & ARAÚJO, 2007 apud SACRAMENTO et al. 2010). 

Os cortes típicos de tamanho de partículas de um Cyclosizer são apresentados na Tabela 

6. 

As partículas são separadas de acordo com seu diâmetro equivalente, por isso as 

frações produzidas no cyclosizer dependem da densidade do material. A separação das 

partículas do material depende de algumas variáveis como: vazão de água de operação, 

temperatura de operação, tempo de elutriação e densidade do material (VALADÃO & 

ARAÚJO, 2007 apud SACRAMENTO et al. 2010). Estas variáveis são controladas 

operacionalmente. 

 

Tabela 6 – Cortes típicos de tamanho de partícula de um Cyclosizer 

Número do ciclone Tamanho limite (µm) 

1 42,7 ± 0,5 

2 30,5 ± 0,5 

3 22,1 ± 0,5 

4 15,0 ± 0,5 

5 12,0 ± 0,5 

 

 

A distribuição granulométrica determinada por difração a laser é uma técnica de 

fácil operação, rápida e possui uma amplitude de leitura das amostras. O método de 

medição a laser compreende, geralmente, partículas de 0,1 a 300 µm. Nesta técnica a 

Fonte – VALADÃO & ARAÚJO, 2007 apud SACRAMENTO et al. 2010 
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amostra é dispersa em um fluído em movimento. As partículas da amostra causam 

descontinuidade no fluxo do fluído, que são detectadas por uma luz incidente, e 

correlacionadas com o tamanho da partícula (PAPINI, 2003). 

Segundo Papini (2003), quando o método utilizado é aquele em que a interação 

com a partícula é realizada por um feixe monocromático, ou seja, laser, o ângulo do 

espalhamento é inversamente proporcional ao diâmetro da partícula (assume-se a forma 

esférica). 

Alguns equipamentos utilizados para classificação granulométrica por espalhamento 

de laser são: Granulometer 1064 (Cilas®) – faixa de medida 0,04 a 500 μm; Mastersizer 

2000 (Malvern®) – faixa de medida 0,02 a 2000 μm; Mastersizer S (Malvern®) – faixa de 

medida 0,05 a 900 μm; LSTH 13 320 (Beckman®) – faixa de medida 0,04 a 2.000 μm 

(PAPINI, 2003). 

2.6.2.2. Umidade 

Técnicas diferentes estão disponíveis para a determinação do teor de umidade 

em argilas. O material a granel pode conter água fracamente ligada a sua estrutura ou 

até mesmo livre, isso vai depender das condições de armazenamento (AHONEN et al., 

2008). 

A água contida, por exemplo, na argila esmectita pode ser removida sem que a 

estrutura cristalina seja comprometida, por aquecimento a aproximadamente 105°C por 

um tempo relativamente longo. O espaço interlamelar da estrutura da esmectita contém 

quantidades variáveis de moléculas de água que são eletrostaticamente ligadas e 

formam cátions trocáveis hidratados (AHONEN et al., 2008). 

Determinação gravimétrica de perda de peso é um método simples e preciso para 

análise de água. A umidade da argila pode também ser removida por secagem ou 

armazenamento à temperatura ambiente. Por meio do método gravimétrico de perda de 

peso é possível calcular o teor de umidade, expresso em porcentagem (CDTN, 2005) 

conforme Equação 2. 

 

 
(2) 

 

O teor de umidade individual (A) é calculado pela razão da diferença da massa 

do recipiente com amostra úmida (Mrau) e a massa do recipiente com amostra seca 
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(Mras) com a diferença do Mras e a massa do recipiente vazio (Mr) multiplicado por 100. 

As massas são consideradas em unidade grama. 

Outro método mais sofisticado para medição do teor de umidade é utilizando 

uma balança de umidade. Nesta balança a amostra úmida também é submetida a 

aquecimento (aproximadamente 105 °C) e o valor do teor de umidade é mostrado no 

próprio equipamento, expresso em porcentagem. É um método mais rápido, porém o 

equipamento não é comumente encontrado em todos os laboratórios. 

2.6.2.3. Capacidade de Troca Catiônica 

O processo de adsorção é aquele em que o soluto é fixado à superfície das 

partículas do solo, especialmente argilominerais, devido a forças de atração decorrentes 

de cargas em desequilíbrio presentes nesta superfície. Este desequilíbrio é resultante, 

por exemplo, de imperfeições ou substituições iônicas na estrutura cristalina dos 

minerais (COSTA, 2002). Uma das reações mais comuns de adsorção em argilominerais 

é a troca iônica, que envolve a troca de uma espécie iônica da fase sólida por outra 

espécie iônica da fase aquosa, de maior afinidade, em contato com o sólido (FREIRE, 

2007). 

As partículas das argilas possuem cargas negativas em sua superfície. Para 

determinar o número de cátions adsorvidos necessários para neutralizar esta superfície é 

preciso determinar a capacidade de troca catiônica – CTC – (COSTA, 2002). 

A CTC, que consiste na possibilidade de íons fixados na superfície, entre as 

camadas e dentro do retículo cristalino, serem trocados quimicamente por outros íons 

em solução aquosa é uma das propriedades dos argilominerais. Esta troca não provoca 

alterações na estrutura cristalina do argilomineral (SANTOS, 1975). 

Quando argilominerais montmoriloníticos anidros são colocados em água ou em 

ambientes úmidos, os cátions trocáveis são hidratados e a água penetrante aumenta o 

espaçamento basal, fazendo com que os cátions interlamelares se tornem suscetíveis de 

serem trocados por outros cátions por uma reação química estequiométrica. Nas 

montmorilonitas, a capacidade de troca de cátions é devida, principalmente, a 

substituições isomórficas da camada tetraédrica (SANTOS, 1975). 

Segundo Santos (1992 apud BATISTA, 2010) o grau de hidratação de cátions 

como o sódio e o cálcio para esmectitas sódicas e cálcicas, respectivamente, dividem 

essas argilas em dois grupos: esmectitas que incham (sódio como cátion predominante) 

e esmectitas que não incham (cálcio como cátion predominante). 
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Diversos métodos de medida da CTC são descritos na literatura. A Tabela 7 

apresenta a variação da capacidade de troca catiônica, em milimol de carga de íon por 

100 g de argila (mmolc.g
-1

), de alguns argilominerais, determinada pelo método de 

saturação com cátion amônio (AGUIAR et al., 2002). 

 

Tabela 7 – Capacidade de Troca Catiônica (CTC) de aluminossilicatos determinada pelo 

método direto de saturação com cátion amônio 

Argilas 
CTC 

(meq ou mmolc por 100g da argila) 

Caulinita 3-15 

Haloisita 2H2O 5-10 

Haloisita 4H2O 10-40 

Ilita 10-40 

Clorita 10-40 

Sepiolita-atapulgita 20-35 

Esmectita 80-150 

Montmorilonita 80-200 

Vermiculita 100-150 

 

 

A capacidade de troca catiônica pode ser determinada pelo método de adsorção 

de azul de metileno, no qual o cátion azul de metileno C16H18N3S
+
 (Figura 7), quando 

em solução aquosa ou etanólica e em contato com materiais superficialmente carregados 

negativamente, tem suas moléculas rapidamente adsorvidas mediante mecanismo de 

troca iônica irreversível. Devido ao tamanho do cátion, a velocidade de adsorção 

decresce à medida que as posições de troca vão sendo preenchidas (CDTN, 2012). 

 

 

Figura 7 – Estrutura do cátion do azul de metileno 

Fonte – AGUIAR et al, 2002 

Fonte – CDTN, 2012 
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Conforme Nota Informativa NI-SEGRE-01/2012 (CDTN, 2012), a amostra 

dispersa em água é titulada lentamente com uma solução de azul de metileno de 

concentração conhecida. Alíquotas do titulado são colocadas em papel de filtro para 

observação da gota até que chegue ao ponto final indicado por um halo azul claro 

entorno da gota, conforme mostrado nas Figuras 8 e 9. 

 

 

Figura 8 – Adsorção do azul de metileno pela argila 

 

 
Figura 9 – Modelo de aparência da gota no processo de adsorção do azul de metileno. 

 

 

O halo azul claro formado em torno da gota da lama é devido à saturação da 

argila com o indicador azul de metileno, indicando o acontecimento de todas as trocas 

catiônicas possíveis. Na Figura 9, o halo azul claro tem seu primeiro ponto de 

aparecimento na gota de volume 20 mL, sendo confirmado (maior visibilidade) na gota 

de volume 25 mL. 

Fonte – Adaptado de CDTN, 2012 

Fonte – SANTOS et al., 2006 
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O processo de troca é influenciado pelo pH da solução ou do sólido. Em meio 

ácido existe alta concentração de íons H
+
, que bloqueia a substituição por outros cátions 

resultando em uma menor troca catiônica (COSTA, 2002). 

O cálculo para capacidade de troca catiônica é encontrado em molc.kg
-1

 usando a 

Equação 3, na qual CAM é a concentração do azul de metileno em mol.L
-1

, VAM é o 

volume gasto do azul de metileno em litro (L) e ma é a massa da amostra seca em 

gramas (g). 

 

 

O experimento de adsorção com azul de metileno para medir a CTC é 

relativamente simples, de baixo custo e rápido, quando comparado a outros testes 

(FREIRE, 2007). 

A capacidade de troca catiônica também pode ser determinada utilizando o 

método por análise volumétrica, que determina a CTC, em miliequivalente de cálcio por 

100 g da amostra (meq Ca/100g), utilizando como trocador o cloreto de cálcio (CaCl2). 

Este método foi desenvolvido por Shinzato (1995) e pode ser utilizado na determinação 

da CTC de solos e argilas.  

O método baseia-se na saturação da amostra, utilizando uma solução contendo 

um cátion adequado para efetuar a troca. Ao final da saturação, a solução é filtrada e o 

sólido lavado com água deionizada por diversas vezes. O cátion fixado no sólido é 

posteriormente deslocado por outro, de natureza conhecida, e a seguir dosado 

quimicamente (SHINZATO, 1995). 

Neste método são utilizadas soluções de acetato de sódio e cloreto de cálcio. Os 

cátions utilizados são facilmente adsorvidos na superfície do material pelo mecanismo 

de troca iônica. Por se tratar de um mecanismo reversível, o cátion adsorvido pode ser 

então deslocado por outro de natureza conhecida, possibilitando a determinação da 

CTC, que pode ser calculada por meio da Equação 4 (SHINZATO, 1995). 

 

 

Em que ∆VEDTA é a variação entre o volume (mL) de EDTA gasto na titulação 

da solução de CaCl2 e da solução lixiviante. 

                                           
(3) 

                                              (4) 
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2.6.2.4. Curva de compactação 

A compactação é a densificação de um solo por meio de equipamento mecânico 

cujo objetivo é aumentar o contato entre os grãos e tornar o sistema mais homogêneo. O 

aumento da densidade ou a redução do índice de vazios é desejável, pois diversas 

propriedades do solo melhoram com isso (PINTO, 2006). 

A técnica de compactação foi creditada pelo engenheiro norte-americano Proctor 

em 1933, a partir de publicações sobre compactação de aterros, tendo inclusive 

desenvolvido o ensaio de compactação, conhecido como Ensaio de Proctor, no qual é 

utilizado um cilindro e um soquete de tamanho e peso específicos. Estas observações 

mostraram que ao aplicar certa energia de compactação, a massa específica resultante 

era função da umidade que o solo estava. Quando a umidade é baixa a redução de 

vazios também é menor (elevado atrito entre as partículas), já a umidades mais elevadas 

as partículas acomodam-se num arranjo mais compactado (PINTO, 2006). 

Na compactação ocorre a eliminação de ar dos vazios. À medida que há 

elevação da umidade, há um aumento da massa específica. A partir de certa umidade 

(grau de saturação elevado) a compactação não consegue mais expulsar o ar dos vazios. 

Esta umidade é denominada umidade ótima, que conduz à densidade seca máxima 

(PINTO, 2006). 

Umidade ótima é o valor da umidade correspondente, na curva de compactação, 

utilizando o cilindro Proctor, ao ponto de massa específica aparente seca máxima, 

expresso com aproximação de 0,1% (ABNT, 1986). 

A curva de compactação representa a densidade seca em função da umidade do 

solo (PINTO, 2006). Com a curva de compactação é possível determinar a umidade 

ótima do material por meio de diversas compactações da amostra com diferentes 

umidades. 

A curva de compactação é obtida por meio do peso específico aparente seco e do 

valor da umidade determinada em cada compactação (PINTO, 2006; ABNT, 1986). 

Para determinar o valor do peso específico aparente seco (Yd) em g.cm
-3

 (Equação 7) é 

necessário calcular o peso úmido do solo (Ph) em gramas (Equação 5) e o seu peso 

específico úmido ou natural (YNAT) em g/cm
-3

 (Equação 6). 
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Em que w é o teor de umidade (%), PCIL é o peso do cilindro proctor vazio (g) , 

PBR é o peso bruto do conjunto (cilindro + amostra) e VT é o volume do corpo de prova 

compactado (cm
3
), obtido pela Equação 8. 

 

 

Os valores do raio r (cm) e a altura h (cm) são medidos nos corpos de prova após 

compactação. 

Por meio da curva de compactação é possível obter a umidade ótima e o peso 

específico aparente seco máximo, a partir dos coeficientes da regressão polinomial 

obtidos utilizando as Equações 9 e 10, respectivamente. 

 

 

 

Esta curva de compactação é gerada a partir dos dados de peso específico seco 

(Yd) e do teor de umidade (w) obtidos em cada compactação. A regressão polinomial 

gera uma equação onde são obtidas as variáveis a, b e c. A Figura 10 representa uma 

curva genérica de compactação e sua regressão polinomial. 

                                              (5) 

                                              
(6) 

                                              
(7) 

                                              (8) 

                                              
(9) 

                                              
(10) 
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Figura 10 – Curva genérica de compactação e sua regressão polinomial 

 

2.6.2.5. Condutividade hidráulica (permeabilidade) 

O estudo da condutividade hidráulica é um fator de importância na escolha do 

material que irá compor as múltiplas barreiras em repositório, uma vez que é necessária 

a utilização de materiais de baixa permeabilidade. 

A permeabilidade é a propriedade que o solo apresenta de permitir o escoamento 

da água através dele. É possível expressar o grau de permeabilidade pelo coeficiente de 

permeabilidade (MARANGON, 2013). 

Em 1856, o engenheiro francês Henry Darcy propôs uma lei a partir de um 

experimento que explicava as propriedades do fluxo da água através de um filtro de 

areia, utilizando um dispositivo similar ao representado pela Figura 11, na qual h1 é a 

carga hidráulica no piezômetro 1, h2 é a carga hidráulica no piezômetro 2, z1 e z2 são as 

cotas (distância vertical de um ponto a uma superfície qualquer) dos pontos p1 e p2, 

respectivamente, Q é a vazão constante que passa pelo cilindro, A é a área da seção 

transversal do cilindro, ∆h é a variação da carga hidráulica entre os piezômetros 1 e 2, e 

L é a distância entre os piezômetros 1 e 2 (FEITOSA & MANOEL, 2000). 
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Figura 11 – Esboço esquemático de dispositivo utilizado por Darcy 

 

Segundo Feitosa & Manoel (2000), Darcy conclui que “a vazão do escoamento 

(volume por unidade de tempo) era proporcional à seção transversal (A) do filtro; 

proporcional à diferença de cargas hidráulicas (h1 e h2); e inversamente proporcional à 

distância (L) entre os piezômetros 1 e 2” (Figura 11). Desta forma a expressão da Lei de 

Darcy foi descrita conforme Equação 11. 

 

 

A constante K é conhecida como coeficiente de permeabilidade. A diferença 

entre as cargas hidráulicas dividida pelo comprimento (L) é definida como gradiente 

hidráulico (i), que é a perda de carga por unidade de comprimento (FEITOSA & 

MANOEL, 2000). Assim a vazão constante que passa pelo cilindro (Q) pode se definida 

pela Equação 12. 

 

 

A vazão (Q) dividida pela área (A) indica a velocidade com que a água sai da 

areia. Em função desta velocidade (v), conhecida como velocidade de percolação, a Lei 

de Darcy passa a (Equação 13) (PINTO, 2006). 

 

 

                                              
(11) 

                                              (12) 

                                              (13) 

Fonte – FEITOSA & MANOEL, 2000 
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A Tabela 8 apresenta alguns valores típicos de coeficiente de permeabilidade 

para alguns tipos de solos. 

 

Tabela 8 – Valores típicos de coeficiente de permeabilidade 

TIPO DE MATERIAL 
COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE 

(K) (cm.s
-1

) 

argilas < 10
-9

 

siltes 10
-6

 a 10
-9

 

areias argilosas 10
-7

 

areias finas 10
-5

 

areias médias 10
-4

 

areias grossas 10
-3

 

 

 

Estudos realizados com bentonitas constituídas em sua grande parte de 

montmorilonita mostraram valores de condutividade hidráulica da ordem de 10
-11

 m.s
-1

 

(IAEA, 2001; IAEA, 2013). 

Para determinar o coeficiente de permeabilidade dos solos, pode-se utilizar o 

permeâmetro de carga constante (para coeficientes mais altos) e o permeâmetro de carga 

variável, quando o coeficiente de permeabilidade é muito baixo, isto devido à precisão 

dos resultados. 

O permeâmetro de carga variável é usado principalmente para a determinação do 

coeficiente de permeabilidade de amostras de solo argiloso, uma vez que o volume de 

água que percola através da amostra é pequeno (LUKIANTCHUCKI, 2007; 

MARANGON, 2013). O permeâmetro é um cilindro acoplado a uma bureta graduada e 

é representado na Figura 12. 

 

 

Figura 12 – Modelo esquemático de um permeâmetro de carga variável 

Fonte – PINTO, 2006 

Fonte – PINTO, 2006 
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De acordo com Pinto (2006), para a medição do coeficiente de permeabilidade é 

necessário que se façam medidas dos valores da altura inicial e final desde o início do 

ensaio. Para isso verifica-se o tempo necessário para o líquido percolante baixar da 

altura inicial (hi) à altura final (hf). Num instante (t) qualquer, a carga é representada por 

h e o gradiente hidráulico h/L, logo a vazão será é representada pela Equação 11. 

Considerando que a vazão que passa pelo solo é igual à vazão que passa pela 

bureta, é possível igualar estas expressões obtendo a Equação 14. 

 

 
(14) 

 

Na qual a é a área interna da bureta e a.dh o volume que escoou no tempo dt. O 

sinal negativo mostra que h diminui com o tempo. Ao integrar da condição inicial (h=hi, 

t=0) à condição final (h=hf, t=tf) obtém-se a fórmula que explicita o valor da 

condutividade hidráulica (K) (Equação 15). 

 

 
(15) 

 

De acordo com Villar (2004), a condutividade hidráulica ou permeabilidade está 

relacionada ao diâmetro dos poros do material. Em materiais expansivos, à medida que 

a capacidade de inchamento aumenta, há redução no tamanho dos canais do fluxo e, 

consequentemente, redução na permeabilidade. 

Segundo Pusch (1979 apud VILLAR, 2004), a maior parte da água utilizada na 

saturação da bentonita, sob volume constante, ficará no espaço interlamelar, sendo que 

as moléculas de água que constituem este filme serão fortemente adsorvidas pelas 

superfícies minerais da argila, deixando a passagem do líquido percolante e o transporte 

de íons estreita e tortuosa. 

Testes de permeabilidade com a bentonita MX-80 foram realizados por Villar 

(2004) e pela IAEA (2013). A bentonita MX-80 pode ser extraída em Wyoming (EUA) 

e é composta principalmente por montmorilonita rica em sódio (65-85%) e também 

contém quartzo (4-12%), feldspato (5-8%), além de quantidades menores de outros 

minerais. Além disso, é comumente referenciada para uso como barreiras de engenharia 

em repositórios (IAEA, 2013). 
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Em outro estudo, realizado na Coréia (IAEA, 2001), a bentonita cálcica utilizada 

continha aproximadamente 53,2% de SiO2, 22,1% de Al2O3, 8,4% de F2O3, 2,6% de 

CaO, 2% de MgO, 1,4% de Na2O e outros elementos menores. A condutividade medida 

com 100% desta bentonita apresentou um valor igual a 1 x10
-11

 m.s
-1

. Enquanto que a 

condutividade medida da bentonita cálcica misturada com granito triturado variou com 

a concentração da argila, por exemplo, a mistura de 20% de bentonita apresentou 

permeabilidade de 1 x 10
-6

 m.s
-1

 (IAEA, 2001). 
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3. METODOLOGIA 

O material usado como referência para o protocolo de caracterização foi uma 

bentonita sódica ativada, disponível no Laboratório de Cimentação do CDTN (Código 

LABCIM: BSA-E-006/15). A metodologia está sintetizada na Figura 13. Foram 

realizadas análise de difração de raios X e microscopia eletrônica de varredura. Em 

seguida foram realizados os ensaios de determinação granulométrica, teor de umidade, 

capacidade de troca catiônica, curva de compactação e condutividade hidráulica. Ao 

final dos ensaios o Protocolo de Caracterização foi estruturado. 

 

 

Figura 13 – Fluxograma da metodologia utilizada na pesquisa 

 

Os materiais, reagentes, equipamentos ou instrumentos utilizados foram 

disponibilizados pelo LABCIM/SEGRE e pelo Laboratório de Geotecnia da Escola de 

Engenharia da UFMG – LabGEO. 

Os ensaios de caracterização disponíveis no protocolo foram feitos em uma 

amostra e os resultados foram obtidos em triplicata, uma vez que normalmente, para os 

ensaios realizados, são tomadas três alíquotas de uma determinada amostra para 

obtenção dos resultados. 
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Desta forma, para o tratamento de dados, devido ao baixo número de 

reproduções, foram feitos testes de significância utilizando a distribuição de Student 

para uma amostra com um intervalo de 95% de confiança correspondente à média dos 

resultados. Utilizou-se o software Minitab®. 

Além disso, foi elaborado um procedimento interno operacional para 

determinação da densidade real da bentonita. Este procedimento foi validado no 

LABCIM e os resultados estão apresentados no Apêndice C. 

3.1. Análise por difração de raios X - DRX 

Para a análise por difração de raios X foi utilizado o difratômetro da marca 

Rigaku D/Max Ultima Plus (Figura 14) do Laboratório de Difração de raios X do 

Serviço de Tecnologia Mineral – SETEM/CDTN. Este equipamento possui tubos de 

raios X com anodo de cobre e tem capacidade para seis amostras. 

 

 

Figura 14 – Equipamento para ensaio de difração de raios X do SETEM/CDTN 

 

3.2. Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV 

A análise por Microscopia Eletrônica de Varredura foi realizada no microscópio 

eletrônico de varredura com emissão por efeito de campo – FEG-MEV – do modelo 

Sigma VP, fabricado pela Carl Zeiss Microscopy (Figura 15), do Serviço de 

Nanotecnologia e Materiais Nucleares – SENAN/CDTN. 
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Figura 15 – Microscópio Eletrônico de Varredura do SENAN/CDTN 

 

O equipamento dispõe de quatro detectores, sendo três detectores (dois para alto 

vácuo e um para pressão variável) de elétrons secundários, para obtenção de imagens a 

partir de contraste de topografia, e um detector de elétrons retroespalhados, para 

imagens obtidas a partir de contraste de número atômico. 

A amostra de bentonita foi analisada sob a forma de pó com umidade de 12,4% e 

sob a forma compactada na umidade de 34,9% a fim de comparar os espaços lamelares 

após a compactação. 

3.3. Ensaio de Granulometria 

Foram realizados três ensaios de distribuição granulométrica: ensaio por 

peneiramento, ensaio por elutriação e ensaio por difração a laser. 

No ensaio de granulometria por peneiramento seguiu-se o procedimento da 

Rotina Técnica 338 (CDTN, 2001). Foi utilizado um conjunto de peneiras e o vibrador 

mostrados na Figura 16. 
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Figura 16 – Conjunto de peneiras e vibrador utilizados no ensaio granulométrico por 

peneiramento 

 

Este ensaio foi realizado à condição ambiente de 27,4°C e 45% de umidade. 

Foram pesados 50,4 g da bentonita e 501,7 g de água de abastecimento público para 

preparação da lama. As peneiras utilizadas foram de aberturas 270, 325 e 400 MESH e 

tiveram seu peso inicial conferido. Passou-se a lama preparada pelas peneiras (Figura 

17), que foram posteriormente submetidas a aquecimento de aproximadamente 75°C e 

pesadas. Os pesos retidos nas peneiras foram calculados em porcentagem. 

 

  

Figura 17 – Processo de deslamagem por peneiramento 

 

O ensaio de análise granulométrica por elutriação seguiu o procedimento PIO 

SETEM 006 (CDTN, 2015) e foi realizado utilizando o equipamento cyclosizer 

apresentado na Figura 18. 
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Figura 18 – Equipamento Cyclosizer M-4 disponível no SETEM/CDTN 

 

O ensaio utilizando o Cyclosizer é específico para amostras com granulometria 

abaixo de 325 MESH (menor que 0,044 mm). A bentonita (20 g) foi dispersa com 150 

mL de água de abastecimento público em um béquer de 250 mL e, com o auxílio de um 

agitador mecânico, foi mantida sob agitação vigorosa (aproximadamente 632 rpm) por 

60 minutos (Figura 19). Devido à baixa granulometria do material a água foi adicionada 

lentamente evitando a formação de grúmulos. Para auxiliar na dispersão foram 

utilizados 10 mL de pirofosfato de sódio a 49 g.L
-1

. A polpa obtida na dispersão foi 

transferida para o equipamento Cyclosizer. 

 

 

Figura 19 – Dispersão da bentonita para o ensaio de granulometria por elutriação 
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A polpa retida em cada ciclone foi submetida a aquecimento até total evaporação 

da água (Figura 20). Após secagem (Figura 21) o material retido foi pesado e realizado 

os cálculos. 

 

 

Figura 20 – Frações retidas em cada ciclone do Cyclosizer antes da secagem 

 

 

Figura 21 – Frações retidas em cada ciclone do Cyclosizer após secagem 

 

A distribuição granulométrica por difração a laser foi obtida utilizando o 

equipamento Cilas 1190 Líquido do SENAN/CDTN disponível no Laboratório de 

Combustível Nuclear – LABCOM (Figura 22). 

 

 

Figura 22 – Equipamento CILAS 1190 disponível no LABCOM/CDTN 
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A distribuição granulométrica por difração a laser consistiu em dispersar a 

amostra em água até que atingisse um valor de aproximadamente 15% de obscuridade 

(definido pelo índice de refração do material) controlada pelo software do equipamento, 

em seguida a amostra foi incidida por um feixe de laser que gerou os resultados da 

distribuição de partículas do material. Os dados foram calculados pelo software do 

equipamento e os gráficos foram gerados automaticamente. 

Este ensaio é realizado em três medidas e foi feito em três alíquotas 

representativas da bentonita BSA-E-006/15 (AM1, AM2 e AM3). 

3.4. Ensaio de Teor de Umidade 

Para o ensaio de umidade foi utilizado o método descrito na Rotina Técnica 417 

(CDTN, 2005). Neste ensaio, uma amostra de argila é submetida a temperatura  de 100 

± 5°C até obtenção de massa de sólido constante (secagem). A diferença entre a massa 

inicial e a amostra seca, é considerada como massa de água. 

A argila analisada deve ter tamanho máximo de partícula igual ou inferior a 2 

mm (peneira série Tyler nº 9) e o processo de amostragem deve passar pelo método de 

quarteamento (Figura 23). O processo de secagem tem duração de 16 horas, mas pode 

estender-se por até 24 horas dependendo da argila analisada. 

O método de quarteamento consistiu em dividir uma porção de 200 g da 

bentonita em quatro partes iguais. Duas partes opostas constituíram uma nova amostra, 

sendo que as outras duas partes foram descartadas. Desta nova amostra o quarteamento 

foi repetido até que se obtivesse a massa desejada de 20 g. Este processo foi repetido até 

a obtenção de nove alíquotas de 20 g, isto porque o procedimento é realizado em 

triplicata e foi decidido obter resultados de três alíquotas para definição da faixa de 

especificação do protocolo (Tabela 1, Apêndice A). 

 

 

Figura 23 – Quarteamento da bentonita realizado no LABCIM/CDTN 
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Após o quarteamento, nove conjuntos de porta-amostras limpos, secos e vazios 

foram pesados em balança com resolução de 0,1 g. Seus pesos foram devidamente 

anotados em formulário específico. As amostras de bentonita (20 g) foram colocadas 

nos porta-amostras e seu novo peso foi registrado. Os conjuntos de porta-amostras 

foram colocados em estufa à temperatura de aproximadamente 110°C por 16 horas. 

Logo após secagem em estufa, os conjuntos de porta-amostras foram deixados 

esfriar em dessecador e pesados até obtenção de massa seca constante. Os registros 

ocorreram a cada hora, sendo necessárias duas horas de resfriamento. Os cálculos foram 

feitos conforme Equação 2. 

3.5. Ensaio de Capacidade de Troca Catiônica 

A capacidade de troca catiônica foi determinada pelo método de adsorção de 

azul de metileno descrito na Nota Informativa NI-SEGRE-01/2012 (CDTN, 2012). 

Além deste, foi também desenvolvido outro método (Apêndice D): “Determinação da 

capacidade de troca catiônica em argilas utilizando volumetria com cloreto de cálcio”, 

baseado em Shinzato (1995), cujo trocador catiônico é o cloreto de cálcio. Os resultados 

deste método não foram considerados, pois sua validação não pôde ser concluída no 

tempo previsto para este trabalho. 

3.5.1. Método de adsorção de azul de metileno 

O ensaio pelo método de adsorção de azul de metileno – AM – consistiu em 

dispersar a amostra de bentonita seca (aproximadamente 2 g) em um béquer de 600 mL 

e em seguida acrescentar 300 mL de água deionizada sob agitação mecânica. Esta 

adição de bentonita em água foi feita lentamente evitando a formação de grúmulos. Em 

seguida o pH da lama foi ajustado, entre 2,5 e 3,8, com ácido sulfúrico (H2SO4; 0,1 N). 

A lama foi deixada sob agitação por 10 minutos para homogeneização (Figura 24a). 

Durante a titulação a lama permaneceu sob agitação e o seu pH foi controlado, 

entre 2,5 e 3,8, medido com um pHmetro. O reagente azul de metileno (0,01 mol.L
-1

) 

foi o titulante. O sistema foi titulado (Figura 24b) acrescentando inicialmente 

incrementos de 5 mL do azul de metileno, em intervalos de um minuto entre as adições, 

até completar um volume total de 130 mL adicionados. O ensaio prosseguiu 

acrescentando à lama incrementos de 1 mL de azul de metileno no mesmo intervalo 

entre os incrementos. A cada adição de azul de metileno, uma gota da lama foi colocada 

na extremidade de um papel de filtro com o auxílio de um bastão de vidro, tendo sido 
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observado a aparência da gota até que o ponto final fosse encontrado, conforme Figuras 

8 e 9. 

 

 

Figura 24 – Ensaio de CTC por adsorção do AM: (a) preparação da bentonita; 

(b)titulação da bentonita 

 

3.6. Ensaio da Compactação 

Para a curva de compactação foi utilizado como referência a norma ABNT 7182 

para compactação de solos (ABNT, 1986). Realizou-se a compactação da bentonita com 

cinco umidades distintas para traçar a curva de compactação, tendo como abscissas os 

teores de umidade (w) e nas ordenadas as massas específicas aparentes secas 

correspondentes (Yd). 

Antes de realizar a compactação as amostras foram previamente umedecidas 

com água com um borrifador. Para cada compactação foi utilizado 300 g da bentonita e 

quantidade de água suficiente para que o teor de umidade fosse 20, 25, 30, 35 e 40%. As 

amostras ficaram em repouso por 24 horas a fim de homogeneizar o umedecimento. Em 

seguida foram compactadas com o auxílio do cilindro Proctor Normal de compactação 

disponível no LABCIM (Figura 25). 

O cilindro Proctor Normal é um cilindro de volume igual a 1.000 cm
3
, no qual a 

amostra é submetida a 26 golpes de um soquete de peso igual a 2,5 kg caindo a uma 

(a) (b) 
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altura de 30,5 cm. Estes golpes devem ser feitos a cada 1/3 da amostra, ou seja, a 

amostra é compactada em três camadas. 

 

 

Figura 25 – Cilindro Proctor Normal para ensaios de compactação, disponível no 

LABCIM/CDTN 

 

As medições dos corpos de prova (diâmetro e altura) compactados foram feitas 

antes da sua extração do cilindro Proctor com o auxílio de um paquímetro digital. Os 

cálculos foram realizados conforme Equações 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

Para a determinação do teor de umidade foi utilizada a balança de umidade 

disponível no LABCIM/CDTN (Figura 26). Alíquotas de aproximadamente 5 g de 

bentonita compactada foram usadas, sendo necessário então reduzir os torrões de argilas 

com o auxílio de almofariz e pistilo. 

 

 

Figura 26 – Balança de umidade disponível no LABCIM/CDTN 
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3.7. Ensaio de Condutividade Hidráulica 

Para a determinação da condutividade hidráulica foi utilizada a norma ABNT 

7182 de compactação dos solos (ABNT, 1986) e a norma ABNT 14.545 de 

determinação do coeficiente de permeabilidade de solos argilosos a carga variável 

(ABNT, 2000). A amostra foi previamente compactada, sendo realizados oito testes de 

compactação utilizando o cilindro Proctor normal (Figura 25) e um teste utilizando 

compactação por pressão estática (Figura 27). Os testes utilizando o cilindro Proctor 

foram identificados como CH_de 01 a 08 e aquele utilizando pressão estática como 

CH_09, conforme Tabela 15. 

As diversas compactações foram necessárias na tentativa de obter uma saturação 

efetiva do corpo de prova. Tanto o ensaio utilizando o cilindro Proctor normal, quanto o 

ensaio utilizando pressão estática foram realizados em quatro etapas: 

 Umedecimento da bentonita 

 Compactação da bentonita 

 Montagem do equipamento para saturação 

 Adição do líquido percolante 

 

  

Figura 27 – Equipamento de compactação de solos por pressão estática disponível no 

LabGEO da Escola de Engenharia da UFMG 
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3.7.1. Umedecimento da bentonita 

Para a etapa de umedecimento da bentonita a adição da água foi realizada aos 

poucos com o auxílio de um borrifador. A Figura 28 mostra o processo realizado no 

LABCIM. Para todos os testes o umedecimento seguiu o mesmo procedimento, sendo 

que para cada altura de corpo de prova desejado foi necessária certa quantidade de 

bentonita e certa quantidade de água com o objetivo de alcançar o teor de umidade 5% 

abaixo da umidade ótima (ABNT, 1986), conforme descrito na Tabela 15. 

 

  
Figura 28 – Processo de umedecimento da bentonita antes da compactação 

 

O processo de umedecimento deve acontecer de forma que todo o material 

obtenha a mesma umidade, para isso foi necessário deixá-lo sob repouso dentro de um 

saco plástico fechado por 24 horas, a fim de alcançar a homogeneidade do material. Em 

seguida o teor de umidade foi medido na balança de umidade (Figura 26). 

3.7.2. Compactação da bentonita 

A compactação foi realizada a cada 1/3 da amostra úmida (5% abaixo da 

umidade ótima) utilizando o cilindro Proctor Normal (Figura 25), sendo necessários 26 

golpes do soquete a cada camada. Para a bentonita utilizada nos ensaios, a umidade 

ótima foi de aproximadamente 32% (calculada na curva de compactação). 

Medidas de diâmetro, altura e área dos corpos de prova compactados (Tabela 16) 

foram feitas em três pontos distintos da amostra com um paquímetro digital de 150 mm 

com resolução de duas casas decimais. 

Para o teste CH_09.2016, no qual foi utilizado compactação por pressão estática, 

nas instalações do Laboratório de Geotecnia da Escola de Engenharia da UFMG – 

LabGEO/UFMG, o procedimento foi diferente. Foi utilizado um cilindro de acrílico 
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com diâmetro de 5,1 cm e espessura da parede de 0,5 mm (Figura 29a). Este cilindro foi 

utilizado tanto para a compactação quanto para a percolação do líquido para medição da 

permeabilidade. A amostra foi compactada por pressão (Figura 27) até a altura de 3 cm 

(Figura 29b), que foi medida com o auxílio de um paquímetro. Esta compactação foi 

realizada em uma única camada e utilizou-se papel de filtro entre a base do cilindro e a 

amostra. 

 

  

Figura 29 – Processo de compactação por pressão estática realizado no LabGEO/UFMG 

 

Para a extração dos corpos de prova compactados dos testes 01 a 08, foi 

utilizado o equipamento para compressão localizado no LABCIM. Esta etapa é 

importante para evitar fissuras, que podem formar caminhos preferenciais na percolação 

da água durante o ensaio. Além disso, o corpo de prova não deve sofrer grandes 

impactos. Desta forma foi utilizada uma base de diâmetro equivalente ao corpo de prova 

e um cilindro cuja função é apenas de extrair o material do compactador, sem que 

houvesse mais compressão, para isso o fundo do cilindro Proctor foi retirado (Figura 

30). 

(a) (b) 
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Figura 30 – Extração do corpo de prova do cilindro Proctor após a compactação 

 

Após vários testes (Apêndice B) houve a necessidade de compactar a bentonita 

dentro de um molde de plástico para evitar rachaduras na parede impermeabilizante de 

parafina, colocada no cilindro permeâmetro, ao redor do corpo de prova (preenchimento 

dos vazios entre o corpo de prova e a parede do cilindro). Além disso, o molde ajudou 

na contenção da expansão natural da bentonita quando umedecida (Figura 31). 

 

 
Figura 31 – Compactação da bentonita no interior de um molde de plástico 
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3.7.3. Montagem do equipamento para saturação 

Conforme ABNT-NBR 14.545 (2000), dois métodos podem ser utilizados para 

obtenção do coeficiente de permeabilidade de solos argilosos a carga variável. Um 

método que utiliza a contrapressão, assegurando a saturação efetiva do corpo de prova, 

e outro, caso não se disponha dos equipamentos requeridos no método de contrapressão, 

que é conduzido em condições sensivelmente menos controladas, em que a saturação é 

feita de forma ascendente e a percolação acontece por gravidade. 

Os métodos descritos na Norma ABNT-NBR 14.545 aplicam-se a corpos de 

prova moldados obtidos a partir de amostras deformadas compactadas, cujo coeficiente 

de permeabilidade seja menor do que 10
-5

 m.s
-1

 (10
-3

 cm.s
-1

) e também a corpos de 

prova talhados, a partir de amostras indeformadas. 

Como não se dispunha do equipamento para o primeiro método resolveu-se 

montar o sistema para a percolação por gravidade. Um cilindro permeâmetro foi 

montado (Figura 32) de acordo com as especificações da Norma NBR 14.545 (ABNT, 

2000), conforme Figura 33. 

 

 

Figura 32 – Cilindro permeâmetro a carga variável montado para o LABCIM/SEGRE.  

 

 
Figura 33 – Especificações do Cilindro permeâmetro conforme Norma NBR 14.545. 

Fonte – ABNT, 2000 



 64 

 

O cilindro permeâmetro do LABCIM possui 11,5 cm de diâmetro interno e 15 

cm de altura com espessura da parede de aproximadamente 3,44 mm.  A tampa superior 

e inferior possui um orifício central, que permite a entrada e saída de água nas fases de 

saturação e percolação, respectivamente. À tampa superior foi acoplada uma bureta de 

50 mL com 1,09 cm
2
 de área. A norma NBR 14.545 descreve o uso de um cilindro 

metálico com aproximadamente 15 cm de diâmetro, 13 cm de altura e tampas (superior 

e inferior) com um orifício central. 

A preparação do permeâmetro seguiu as seguintes etapas. Sua base foi forrada 

com um pedaço de algodão e sobre ela, uma camada de areia grossa com espessura de 

aproximadamente 2 cm (Figura 34a). Em seguida o corpo de prova compactado foi 

posicionado ao centro (Figura 34b) e os vazios entre o corpo de prova e a parede do 

permeâmetro foram preenchidos com parafina aquecida (Figura 34c). Após o 

preenchimento com parafina a tampa superior foi acoplada ao cilindro para evitar 

deformações no acrílico. Após resfriar, uma nova camada de areia, de aproximadamente 

2,0 cm, foi construída acima do corpo de prova (Figura 34d). 

 

 

Figura 34 – Preparação do permeâmetro para saturação 

 

A saturação do corpo de prova deve acontecer por meio de percolação no sentido 

ascendente, efetuada pelo orifício localizado na parte inferior do cilindro sem a presença 

de bolhas de ar. Assim o cilindro foi posicionado dentro de um recipiente de plástico 

contendo água de forma a ficar, em sua maior parte, submerso. Para evitar a evaporação 

de água o sistema foi fechado com o auxílio de uma embalagem plástica (Figura 35). 

 

(a) (b) (c) (d) 
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Figura 35 – Saturação do corpo de prova sem o uso de pressão interna 

 

O uso de contrapressão foi realizado no LabGEO/UFMG, porém não houve 

percolação devido ao inchamento excessivo da bentonita (Apêndice B). Resolveu-se 

então utilizar pressão interna (CH_09.2016). Este teste só foi possível de realizar nas 

instalações do LabGEO/UFMG. Após a compactação (Figura 29b) as extremidades do 

cilindro foram preenchidas com areia e fechadas com tampas que continham orifício 

central para permitir a entrada de pressão e saída de água (Figura 36). Entre a areia e o 

material compactado foi colocado papel de filtro. 

 

 

Figura 36 – Saturação do corpo de prova com o uso de pressão interna 
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É importante ressaltar que aplicações de pressões em recipientes de acrílico 

apresentam elevado grau de risco relativo às possibilidades de rompimento. Portanto 

deve-se trabalhar apenas com recipientes previamente testados e aprovados. 

O sistema de pressão foi montado conforme Figura 37. A pressão é aplicada pelo 

sistema de pressurização (1) ou pelo compressor (2), controlada pelo manômetro (3) e 

confinada no reservatório de água pela linha de entrada (5). O cilindro finalmente 

recebe a pressão que passa pela linha de saída (4). 

 

 

Figura 37 – Sistema de pressão interna utilizado na fase de saturação 

 

A areia da parte superior do cilindro foi embebida com água de abastecimento 

público e pressões no interior do cilindro foram aplicadas conforme Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Pressões aplicadas na saturação com pressão interna 

Pressão 

(kPa) 

Tempo de aplicação 

(minutos) 

50 130 

100 2.628 

150 18.720 

200 8.940 

Referência: 1 dia = 1.440 minutos 
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3.7.4. Adição do líquido percolante 

A adição do líquido percolante deve acontecer após a saturação do corpo de 

prova. O líquido deve ser água de abastecimento público isenta de bolhas, que pode ser 

obtida pela fervura da água ou pela sua aspersão em um recipiente submetido a vácuo 

(ABNT, 2000). 

Antes de adicionar o líquido percolante (água) é necessário que a altura entre a 

última camada de areia e a tampa do cilindro permeâmetro seja preenchida com mais 

areia. Em seguida a tampa deve ser acoplada e adicionar água na parte superior 

preenchendo todo o volume da bureta. O sistema fica em equilíbrio por 3 horas e 

posteriormente a bureta deve ser completada novamente. 

Segundo a norma NBR 14.545 (ABNT, 2000) o gradiente hidráulico deve estar 

compreendido entre 2 e 15, sendo que quanto maior o gradiente, menor o coeficiente de 

permeabilidade (condutividade hidráulica). O gradiente hidráulico é a razão entre a 

carga hidráulica (hi) e a altura do corpo de prova (L), conforme representado na Figura 

38. 

 

 

Figura 38 – Representação do gradiente hidráulico do ensaio de permeabilidade 

 
Fonte – adaptado de PINTO, 2006 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Propriedades Mineralógicas da Bentonita (DRX) 

A amostra foi analisada e o resultado obtido foi reunido no gráfico apresentado 

na Figura 39. Conforme resultado apresentado, a amostra BSA-E-006/15 trata-se de 

uma argila constituída de 67,2% de montmorilonita, 20,5% de quartzo e 12,3% de 

outros minerais. Desta forma, foi possível classificá-la como uma argila pertencente ao 

grupo das montmorilonitas. 

 

 

Figura 39 – Propriedades mineralógicas da bentonita brasileira por DRX 

 

4.2. Microestrutura da Bentonita Brasileira (MEV) 

Na Figura 40 estão as micrografias obtidas por MEV da amostra sob a forma de 

pó e previamente seca (umidade 12,4%). A amostra apresentou morfologia lamelar com 

aglomerados de partículas de tamanhos inferiores a 10 µm. Na Figura 41, na qual estão 

representadas as micrografias da bentonita compactada (umidade 34,9%), o aumento na 

umidade da bentonita indicou a capacidade de inchamento do material. A água presente 

na estrutura da bentonita ocupa os espaços interlamelares e desta forma infere-se que os 

caminhos tornaram-se tortuosos e a permeabilidade, por consequência, é menor. 
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Figura 40 – Imagens de MEV da bentonita sob forma de pó 

(umidade 12,4%) 

 

 

Figura 41 – Imagens de MEV da bentonita sob forma compactada 

(umidade 34,9%)
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4.3. Distribuição Granulométrica da Bentonita 

Para o ensaio por peneiramento mais de 99% das partículas analisadas apresentaram 

granulometria menores que 400 MESH (37 µm). Desta forma este ensaio tornou-se pouco 

preciso para a bentonita. 

O resultado do ensaio por elutriação está representado na Tabela 10 e mostrou que 

89,9% das partículas analisadas apresentam granulometria abaixo de 10,8 µm. Sendo assim, 

houve a necessidade da realização do ensaio granulométrico por difração a laser. 

 

Tabela 10 – Resultado do ensaio de granulometria pelo método de elutriação 

Ciclone 
Diâmetro Padrão 

(µm) 

Diâmetro de corte 

(µm) 

% Acumulada 

Acima Abaixo 

CI 1 43,8 ± 1,0 37,0 4,9 95,1 

CI 2 32,5 ± 0,5 27,4 5,8 94,2 

CI 3 22,3 ± 0,5 18,8 7,4 92,6 

CI 4 16,0 ± 0,5 13,5 8,7 91,3 

CI 5 12,8 ± 0,5 10,8 10,1 89,9 

Total 100,0  -  

 

Os resultados das alíquotas (AM1, AM2 e AM3) apresentaram distribuição 

granulométrica abaixo de 40 µm. Os gráficos (Figura 42) mostram a sobreposição das três 

medidas realizadas em cada alíquota. Foi feita a classificação granulométrica acumulativa 

para cada uma, sendo que 10% possuem diâmetro médio de 2,47 µm, 50% com média de 

8,69 µm e 90% têm diâmetro médio de 18,54 µm. 
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Figura 42 – Gráficos da distribuição granulométrica da bentonita brasileira por difração a 

laser 

 

A análise dos valores médios de diâmetro obtidos no ensaio de difração a laser é 

detalhada na Tabela 11. Os diâmetros médios das alíquotas estão entre 9,57 e 9,85 µm. 

AM1 

AM2 

AM3 
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Tabela 11 – Análise da distribuição granulométrica pelo método de difração a laser 

Alíquota Medida Obscuridade 

Diâmetro médio (µm) 

Relativo à 

medida 

Relativo à 

média das 

medidas 

AM 1 

1 17 / 0,50% 10,15 

9,85 2 13 / 0,30% 9,83 

3 16 / 0,40% 9,58 

AM 2 

1 19 / 0,44% 9,50 

9,57 2 14 / 0,41% 9,64 

3 17 / 0,25% 9,57 

AM 3 

1 14 / 0,36% 9,50 

9,76 2 13 / 0,36% 9,93 

3 13 / 0,36% 9,84 

 

A partir dos valores relativos à média das medidas para cada alíquota (AM 1, AM 2 e 

AM 3) o gráfico para o estabelecimento da faixa de especificação foi traçado (Figura 43). O 

valor médio é de 9,73 ± 0,35 µm com um nível de significância de 95%. 

 

10,110,09,99,89,79,69,59,49,3

X
_

Granulometria (µm)

Determinação Granulométrica por Difração a Laser
(com 95% de intervalo de confiança t para a média)

9,73

9,57 9,76 9,85

Intervalo de confiança9,37 10,08

 

Figura 43 – Estabelecimento da faixa de especificação para o Ensaio de Determinação 

Granulométrica por difração a laser 
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4.4. Teor de Umidade da Bentonita 

O ensaio de teor de umidade foi realizado em três alíquotas (AM 01, AM 02 e AM 03) 

conforme Rotina Técnica 417 (CDTN, 2005) tendo sido feitas três medidas. Os resultados 

estão descritos na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Resultado do ensaio de teor de umidade 

Alíquota Medida 

Teor de Umidade 

Individual                 

(%) 

Teor de umidade 

(média %) 

AM 1 

1 13,6 

13,4 2 13,0 

3 13,6 

AM 2 

1 13,0 

13,0 2 13,0 

3 13,0 

AM 3 

1 13,6 

13,4 2 13,0 

3 13,6 

 

Os valores para o teor de umidade variaram entre 13,0 e 13,4% e a média das três 

alíquotas foi de 13,3%. A partir destes valores foi estabelecida a faixa de especificação 

(Figura 44). O valor médio é de 13,3 ± 0,6% com um nível de significância de 95%. 

 

14,0013,7513,5013,2513,0012,7512,50

X
_

Umidade (%)

Determinação do Teor de Umidade
(com 95% de intervalo de confiança t para a média)

13,0 13,4

13,3

Intervalo de confiança12,7 13,9

 

Figura 44 – Estabelecimento da faixa de especificação para o ensaio do teor de umidade 
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4.5. Capacidade de Troca Catiônica da Bentonita 

A Tabela 13 apresenta os dados da preparação do ensaio por adsorção de azul de 

metileno – AM , os volumes de AM que foram gastos na titulação e os resultados de CTC. 

 

Tabela 13 – Resultados do ensaio de CTC por adsorção do AM 

Identificação do 

Ensaio 

Peso da 

bentonita 

dispersa em 

água 

(g) 

pH 

inicial da 

lama 

pH 

durante a 

titulação 

Volume de 

AM gasto na 

titulação 

(mL) 

CTC 

(mmol.kg
-1

) 

Ensaio CTC/AM 01 2,08 10,20 3,74 169 813 

Ensaio CTC/AM 02 2,06 10,38 3,76 169 820 

Ensaio CTC/AM 03 2,10 10,26 3,75 171 814 

 

Os resultados de CTC por adsorção do AM foram encontrados utilizando a Equação 3. 

Segundo descrito na Tabela 7 a capacidade de troca catiônica para o grupo dos minerais 

montmorilonita está compreendida entre 800 e 2000 mmol.kg
-1

 de argila, logo os resultados 

encontrados neste ensaio foram conforme o esperado. Como o método prescreve que o 

material deve estar em pH baixo (entre 2,5 e 3,8) para ser titulado, os valores de CTC 

encontrados próximos ao limite inferior da literatura eram esperados, porque o baixo valor de 

pH diminui as trocas catiônicas, devido ao excesso de H
+
 na solução. A faixa de 

especificação foi estabelecida conforme mostra a Figura 45. O valor médio é de 816 ± 9 

mmol.kg
-1

 com um nível de significância de 95%. 
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825820815810805

X
_

CTC/AM (mmol/kg)

Determinação da CTC por adsorção de AM
(com 95% de intervalo de confiança t para a média)

816

813 814 820

Intervalo de confiança806 825

 

Figura 45 – Estabelecimento da faixa de especificação para o ensaio de CTC por adsorção do 

azul de metileno 

 

4.6. Curva de Compactação da Bentonita 

A Tabela 14 apresenta os dados que foram utilizados para a obtenção da curva de 

compactação. 

 

Tabela 14 – Dados necessários para a curva de compactação 

Amostras 

Peso da amostra 

+ cilindro 

(PBR) (g) 

Peso úmido 

do solo 

(Ph) (g) 

Peso específico 

Úmido 

(YNAT)(g.cm
-3

) 

Umidade 

(w) (%) 

Peso específico 

aparente seco 

(Yd) (g.cm
-3

) 

1 5249,2 335,2 1,003 20,5 0,832 

2 5258,2 344,2 1,054 24,1 0,849 

3 5287,7 373,7 1,144 29,6 0,883 

4 5323,2 406,7 1,189 35,9 0,875 

5 5365,1 448,1 1,201 44,7 0,830 

 

A curva de compactação foi construída no software Origin® e está representada na 

Figura 46. 
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Figura 46 – Curva de compactação da bentonita sódica 

 

A Equação de regressão polinomial obtida na curva de compactação está representada 

na Equação 16. O peso específico seco (Yd) e o teor de umidade (w) são representados pelos 

coeficientes y e x, respectivamente. 

 

 

A partir dos coeficientes da regressão polinomial e utilizando as Equações 9 e 10, 

respectivamente, foi possível obter os valores para umidade ótima de 32,4% e para o peso 

aparente específico seco máximo de 0,878 g.cm
-3

. 

 

4.7. Permeabilidade da Bentonita 

4.7.1. Teor de umidade da bentonita para compactação 

A Tabela 15 apresenta as quantidades de bentonita e água necessárias para a etapa de 

umedecimento da amostra. 

 

               (16) 
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Tabela 15 – Quantidade de material utilizado para o umedecimento da bentonita 

Teste 

Quantidade de 

bentonita 

(g) 

Quantidade de água 

deionizada 

(mL) 

Teor de umidade  

(%) 

CH_01.2016 2000,0 425 26,7 

CH_02.2016 1000,0 213 26,9 

CH_03.2016 1000,0 213 26,9 

CH_04.2016 900,0 192 25,7 

CH_05.2016 750,0 160 26,9 

CH_06.2016 800,2 170 26,7 

CH_07.2016 800,5 171 26,9 

CH_08.2016 360,0 77 26,5 

CH_09.2016 500,0 107 26,5 

 

Após a homogeneização da amostra na etapa de umedecimento, o material foi 

compactado e as medidas dos corpos de prova obtidas estão apresentadas na Tabela 16. 

Para o teste CH_09.2016, no qual o corpo de prova foi compactado por pressão 

estática, foi preciso calcular o peso de argila úmida (Ph) a ser compactada por meio de seu 

peso específico úmido (YNAT) (Equação 7). 

Para encontrar o valor de YNAT, utilizou-se a Equação 16, na qual o teor de umidade 

(coeficiente x) foi de 26,5% e o peso específico seco (Yd) encontrado foi de 0,867 g.cm
-3

. Em 

seguida, o valor de Ph pôde ser calculado utilizando a Equação 6. 
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Tabela 16 – Medidas realizadas no corpo de prova compactado 

Teste 
Peso

1
 

(g) 

Diâmetro 

(cm) 

Altura (h) 

(cm) 

Área (A) 

(cm
2
) 

CH_01.2016 600 9,97 12,83 78,03 

CH_02.2016 300 9,98 7,25 78,19 

CH_03.2016 300 9,99 7,14 78,34 

CH_04.2016 300 9,99 7,49 78,34 

CH_05.2016 300 9,74 7,14 74,47 

CH_06.2016 300 9,98 7,34 78,19 

CH_07.2016 300 9,73 7,76 74,32 

CH_08.2016 140 9,99 3,43 78,34 

CH_09.2016 67,17
2 

5,1 3,00 20,43 

1 
peso referente a 1/3 da bentonita úmida total o qual foram submetidos 26 golpes na compactação, exceto 

para CH_09.2016. 
2
Peso utilizado na compactação por pressão estática calculado por meio de Ph. 

4.7.2. Perfil de saturação da bentonita 

A saturação da bentonita por meio de percolação no sentido ascendente sem o uso de 

pressão interna não apresentou os resultados esperados. Foram realizados oito testes 

(CH_01.2016 a CH_08.2016), sendo que apenas quatro (01, 03, 07 e 08) apresentaram 

resultados qualitativos de umidade, porém sem saturação efetiva. Os corpos de prova foram 

extraídos do cilindro e o teor de umidade foi medido em três pontos distintos (parte superior, 

central e inferior), conforme Figura 47. 

Estas observações foram reunidas na Tabela 17. Os resultados dos demais testes são 

encontrados no Apêndice B. 
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Figura 47 – Coleta de amostra após extração do corpo de prova na fase de saturação 

 

Tabela 17 – Resultados da saturação sem pressão interna 

Teste 

Tempo de 

observação 

(dias) 

Teor de umidade medido no corpo de prova 

(%) 

Parte superior Parte central Parte inferior 

CH_01.2016 28 17,6 21,3 28,8 

CH_03.2016 26 55,9 35,2 39,9 

CH_07.2016 137 46,6 44,9 49,3 

CH_08.2016 52 48,2 53,7 59,0 

 

As dimensões dos corpos de prova estão apresentadas na Tabela 16. Como não há 

uma rotina específica de condutividade hidráulica para a bentonita, estas investigações foram 

necessárias. Assim, para os testes variaram-se altura, tempo de observação e opção de 

saturação (saturação no sentido ascendente e saturação por gravidade). O gráfico apresentado 

na Figura 48 mostra estas observações de forma resumida. 
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Figura 48 – Gráfico dos resultados do perfil de saturação do corpo de prova 

compactado sem o uso de pressão interna. 

 

O sistema de saturação para os testes 01 e 08 aconteceu de forma ascendente, sendo 

que no teste 01 o corpo de prova tinha uma altura de 12,83 cm e no teste 08, 3,43 cm. O 

tempo de observação foram 28 dias e 52 dias, respectivamente. É possível perceber que para 

os dois testes nos quais a saturação ocorreu no sentido ascendente, o teor de umidade diminui 

gradativamente da parte inferior para a parte superior, não alcançando uma saturação 

homogênea e efetiva. 

O sistema de saturação para os testes 03 e 07 aconteceu no sentido ascendente e por 

gravidade, sendo que o teor de umidade para o teste 07 apresentou-se mais homogêneo em 

todo o corpo de prova devido ao tempo de observação. 

Para o teste CH_01.2016 foi acoplado ao sistema, no 21º dia de observação, vácuo 

entre 600 e 700 mmHg na parte superior da bureta (Figura 49), a fim de acelerar a saturação. 

O sistema de vácuo permaneceu ligado por sete dias, porém não houve mudanças visíveis no 

corpo de prova com relação à absorção de água. 
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Figura 49 – (a) vácuo acoplado na parte superior da bureta; (b) bomba de vácuo; (c) 

corpo de prova em processo de saturação 

 

Para o teste CH_03.2016 o corpo de prova foi submetido à saturação no sentido 

ascendente por 11 dias. Em seguida adicionou-se água na parte superior do cilindro 

objetivando forçar a saturação também por gravidade. O permeâmetro foi posicionado em um 

recipiente contendo água e ficou submerso conforme mostrado na Figura 35. O nível da água 

dentro da bureta foi controlado por 15 dias. Inicialmente este nível apresentou um decréscimo 

de 4,7 mL, porém no 7º dia de acompanhamento retornou ao ponto inicial (0 mL). Neste 

caso, sabendo das características de expansão da bentonita, desmontou-se o teste e analisou-

se o corpo de prova, o que explicou o elevado teor de umidade na parte superior. 

O teste CH_07.2016 apresentou um comportamento mais controlado a respeito de 

expansão e fissuras na parede impermeável de parafina construída ao redor do corpo de prova 

compactado, isto devido aos diversos testes (Apêndice B) para ajustes operacionais. A 

amostra foi compactada dentro de um molde de plástico (Figura 31) e a fase de saturação teve 

duração de 46 dias. O material não apresentava saturação visível, mas decidiu-se adicionar 

água na parte superior da bureta. O teste foi acompanhado por mais 91 dias e não houve 

saturação efetiva. O corpo de prova extraído do permeâmetro apresentou o perfil de absorção 

de água mais homogêneo com relação aos demais testes sem o uso da pressão interna. 

Para o teste CH_08.2016 foi utilizado um corpo de prova com altura de 

aproximadamente 3 cm compactado dentro do molde de plástico. Esta diminuição na altura 

explica o elevado teor de umidade obtido no perfil de saturação. O material, após 52 dias de 

observação, apresentou alto potencial de inchamento na parte inferior do cilindro e não houve 

saturação efetiva. Os resultados de teor de umidade, após a extração, mostraram que a 
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bentonita apresenta um valor de coeficiente de permeabilidade baixo e que a compactação 

deixa a passagem do líquido percolante mais tortuosa. 

Utilizando a pressão interna, no teste CH_09.2016, foi possível observar considerável 

saturação do corpo de prova. No entanto não houve saturação efetiva do material utilizando 

as pressões propostas (de 50 a 200 kPa) no período observado. A evolução deste processo 

está representada na Figura 50. 

 

 

Figura 50 – Evolução da saturação com pressão interna: (a) cilindro sem pressão 

interna; (b) saturação com pressão de 50 kPa; (c) saturação com pressão de 100 kPa; (d) 

saturação com pressão de 150 kPa após 2 dias; (e) saturação final com pressão de 150 kPa; (f) 

saturação final com pressão de 200 kPa 

 

A próxima etapa seria a adição do líquido percolante. No entanto, esta adição só 

ocorre após a saturação do corpo de prova. Os ensaios realizados com saturação sem o uso de 

pressão interna não apresentaram os resultados esperados, impossibilitando a continuidade do 

ensaio. Desta forma, apenas os resultados de saturação parcial dos corpos de prova puderam 

ser avaliados. 
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Para o teste utilizando pressão interna também não foi possível medir a percolação no 

período observado. Mesmo após a utilização de 200 kPa de pressão interna não houve 

passagem de água do corpo de prova para a areia na parte inferior do cilindro, ou seja, a 

bentonita não foi efetivamente saturada, isto pode ser explicado devido a sua alta capacidade 

de absorção de água. 

 

4.8. Protocolo de Caracterização 

Uma vez desenvolvidos os ensaios, foi elaborado o protocolo (Apêndice A) 

objetivando a orientação para o processo de caracterização físico-química de argilas para uso 

como camada de recheio e cobertura em repositório de superfície. O material utilizado como 

referência foi a bentonita brasileira caracterizada neste estudo. Este protocolo foi incluído nos 

procedimentos internos operacionais do LABCIM/CDTN, estando disponível para utilização. 

As rotinas descritas no protocolo são: Determinação Granulométrica, Determinação 

do Teor de Umidade, Determinação da Capacidade de Troca Catiônica, Determinação da 

Curva de Compactação, Determinação da Condutividade Hidráulica (permeabilidade). 

No protocolo constam os principais ensaios e seus respectivos procedimentos e 

especificações, que foram estabelecidas com intervalo de 95% de confiança correspondente à 

média dos resultados. 

O protocolo tem a seguinte estrutura: 

a) Objetivo. 

b) Campo de aplicação. 

c) Definições, siglas, nomes e abreviaturas. 

d) Referências normativas e técnicas. 

e) Responsabilidades e autoridades. 

f) Descrição das rotinas. 

g) Registros. 

h) Anexo: Faixas de especificação para cada ensaio. 

Resumindo, este protocolo aplica-se a repositórios de rejeitos radioativos e a aterros 

sanitários de modo a orientar o uso de argilas ou misturas contendo argilas (Figura 51) como 

barreiras à liberação de contaminantes. De acordo com a Figura 51 os resultados poderão ser 

comparados com as faixas de referência do protocolo e, em seguida, poderá ser realizada uma 

análise técnica e econômica para utilização de uma destas opções 
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Figura 51 – Esquema de utilização do Protocolo 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a elaboração do protocolo para caracterização de argilas como material de 

recheio e de cobertura para repositórios de superfície foi selecionado um material para ser 

utilizado como referência para este propósito. Esta referência deveria ser um material 

estudado nacional e internacionalmente e também estar disponível para uso em território 

nacional, sendo assim decidiu-se utilizar uma bentonita brasileira disponível no 

LABCIM/CDTN, cujas reservas nacionais medidas foram estimadas em 34,9 Mt (DNPM, 

2016). 

Os ensaios realizados foram selecionados conforme tempo para estudo e infraestrutura 

disponíveis nas instalações do CDTN. Sua caracterização inicial, feita por difração de raios X 

apresentou elevada concentração de montmorilonita, o que possibilitou a comparação com a 

literatura para os demais ensaios de caracterização. A morfologia lamelar apresentada nas 

micrografias obtidas por análise de Microscopia Eletrônica de Varredura mostrou a 

capacidade de inchamento do material. Sendo assim, infere-se que a diminuição da 

permeabilidade é conseqüência da tortuosidade do meio. 

A partir das análises de caracterização foram realizados os ensaios físico-químicos 

para definição das especificações que constam no protocolo (Apêndice A). 

Dentre os ensaios disponíveis para determinação granulométrica, aquele que 

apresentou os dados de distribuição com mais detalhes foi o método de difração a laser. O 

método de classificação por peneiramento é um ensaio de baixo custo e eficiente para 

partículas com diâmetro médio de 75 µm. Utilizando o método por elutriação a classificação 

restringe-se ao diâmetro padrão de cada ciclone variando de 12,8± 0,5 a 43,8± 1,0 µm. A 

partir dos resultados obtidos pela distribuição granulométrica por difração a laser foi possível 

identificar que 40% da distribuição granulométrica medida apresentou tamanhos entre 2,47 

micrometros e 8,69 micrometros. 

Para a determinação do teor de umidade foi utilizado o método gravimétrico de perda 

de peso por ser mais simples. O resultado médio foi de 13,3%. De acordo com o certificado 

de qualidade do fornecedor da bentonita emitido em novembro de 2014, o teor de umidade 

especificado é de 8,0 a 12,0 %, porém as amostras de bentonita ficam armazenadas no galpão 

do CDTN sem controle de umidade, o que pode explicar o aumento deste teor com o tempo. 

O método para determinação da Capacidade de Troca Catiônica por adsorção do 

cátion azul de metileno foi realizado com alta concentração de H
+
, ou seja, com valor de pH 
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abaixo de 4, portanto era esperado valores de CTC mais baixos (COSTA, 2002). Os 

resultados obtidos apresentaram-se em concordância com a literatura (Tabela 7). 

A curva de compactação indicou o valor de 32,4% para umidade ótima, que era o 

esperado, visto que a curva de compactação feita anteriormente no LABCIM, por um aluno 

de iniciação científica, apresentou valor próximo a este (CAMPOS & TELLO, 2007). 

O ensaio para determinação do coeficiente de permeabilidade realizado por saturação 

sem o uso de pressão interna não é eficaz para materiais com características próximas à 

bentonita. Devido a seu alto potencial de inchamento e sua baixa permeabilidade, há grande 

dificuldade em determinar quantitativamente este coeficiente usando apenas pressão 

atmosférica. Esse resultado mostrou que o material analisado possui, de fato, propriedades 

importantes para uso em barreiras impermeabilizantes. No ensaio realizado com pressão 

interna de até 200 kPa foi possível perceber um elevado grau de saturação com alguns dias 

em confinamento, porém não foi possível medir o coeficiente de permeabilidade devido ao 

tempo disponível para finalização do estudo. 

Além disso, foi realizado o ensaio de determinação da densidade real de solos 

(Apêndice C) para a criação de um procedimento interno operacional no LABCIM (PIO 

LABCIM 06). Está em fase de elaboração novo procedimento de determinação de CTC por 

análise volumétrica utilizando como trocador o cloreto de cálcio (Apêndice D). 

Foi elaborado o protocolo que permitirá que outros materiais sejam caracterizados 

para uso como barreiras em repositório de superfície, uma vez que reúne dados básicos para 

este propósito. Os resultados das faixas de especificação estão reunidos na Tabela 1 

(Apêndice A) e podem ser utilizados como referência para caracterização inicial de solos 

argilosos. 
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6. PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

O maior desafio deste trabalho foi a determinação do coeficiente de permeabilidade, 

desta forma é sugerido um estudo detalhado usando pressões internas ou contrapressão dando 

continuidade ao estudo inicializado. Além disso, um estudo da modelagem do transporte de 

contaminantes por difusão através de barreiras de argila. 

Será importante elaborar Procedimentos Internos Operacionais para os ensaios de 

curva de compactação e permeabilidade com e sem o uso de pressões internas, bem como 

para o ensaio de CTC utilizando o cloreto de cálcio. 

Sugere-se um estudo para validação do protocolo criado neste trabalho, utilizando 

uma mistura de solos argilosos e a bentonita estudada, desta forma será possível avaliar 

outros solos para uso como barreiras no repositório em construção. 
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APÊNDICE A 

PROTOCOLO DE CARACTERIZAÇÃO DE ARGILAS PARA USO COMO MATERIAL 

DE RECHEIO E COBERTURA EM REPOSITÓRIO DE SUPERFÍCIE 

 

OBJETIVO 

Caracterização de argilas para uso como camada de recheio e de cobertura em repositório 

de superfície por meio de uma série de ensaios físico-químicos com infraestrutura básica. 

 

CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Este protocolo deve ser utilizado como orientação para o processo de caracterização 

físico-química de argilas para uso como camada de recheio e cobertura em repositório de 

superfície. O material utilizado como referência é uma bentonita brasileira contendo 67,2% 

do mineral montmorilonita. 

 

DEFINIÇÕES, SIGLAS, NOMES E ABREVIATURAS 

 

Definições 

Para o uso deste documento, aplicam-se os termos e definições: 

 

Rejeito Radioativo – qualquer material resultante de atividades humanas, que contenha 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção, estabelecidos pela CNEN, 

para o qual a reutilização é imprópria ou não prevista (CNEN, 2015). 

Repositório – depósito licenciado destinado a receber e armazenar, em observância aos 

critérios estabelecidos pelas autoridades competentes, rejeitos radioativos, sem a intenção de 

removê-los (CNEN, 2015). 

Repositório de Superfície – são instalações próximas à superfície formadas pela área de 

deposição e pelas instalações de apoio. Tipicamente, a área de deposição é construída acima 

do nível da água subterrânea e com camadas de material de baixa permeabilidade, os quais 

apresentam boas características de retenção para os radionuclídeos presentes no rejeito 

(IAEA, 2005). 

Camada de Recheio – são barreiras que constituem as áreas de deposição de um repositório. 

São camadas suficientemente capazes de reter a liberação de radionuclídeos até que seu 

decaimento radioativo esteja em níveis seguros de radiação para os seres humanos e o meio 

ambiente. Podem ser constituídas de argilas ou pela mistura de argilas com cimento, solo ou 

rocha. 

 

Siglas, nomes e abreviaturas 

Utilizam-se no texto deste documento as seguintes siglas, termos e abreviaturas: 

 

ASPEQ-GQ - Assessoria de Planejamento Estratégico e Qualidade 
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CDTN - Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear 

EDTA - Ethylenediamine tetraacetic acid (ácido etilenodiamino tetra-acético) 

FIS - Formulário Interno de Sistema 

GQ - Gerente da Qualidade 

GT - Gerente Técnico 

LABCIM - Laboratório de Cimentação 

LABCOM - Laboratório de Combustíveis 

MQE - Manual da Qualidade Específico do LABCIM 

NI - Nota Informativa 

PIO - Procedimento Interno Operacional 

RT - Rotina Técnica 

SEGRE - Serviço de Gerência de Rejeitos 

SETEM – Serviço de Tecnologia Mineral 
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RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES 

 

As responsabilidades e autoridades dos servidores do SEGRE, diretamente envolvidos 

com este Procedimento, são definidas no MQE LABCIM, se aplicável. 

A responsabilidade pela revisão deste procedimento é do Gerente Técnico do LABCIM, 

cabendo ao GQ manter disponível cópia atualizada na intranet do CDTN no link “d-

Qualidade”. 

Cabe aos técnicos envolvidos com o ensaio descrito neste Procedimento executá-lo de 

acordo com o treinamento e as orientações do gerente técnico. Além de comunicar ao GT 

qualquer anomalia ou não conformidade eventualmente detectada, sendo que caso a anomalia 

não afete o resultado do ensaio o próprio executante em conjunto com o supervisor podem 

decidir por continuar ou não o trabalho. 

Cabe ao GT ou pessoa por ele autorizada a tomada de decisão de prosseguir ou não com 

o trabalho não conforme. 

É de responsabilidade do GQ e do GT do LABCIM ou pessoa por ele autorizada registrar 

e tratar as eventuais não conformidades detectadas, de acordo com o estabelecido no MQE 

LABCIM. 

 

ROTINAS  

 

Serão descritas as rotinas dos ensaios de: 

 Determinação Granulométrica 

 Determinação do Teor de Umidade 

 Determinação da Capacidade de Troca Catiônica 

 Determinação da Curva de Compactação 

 Determinação da Condutividade Hidráulica (permeabilidade) 

Os resultados devem ser comparados com as faixas de especificação apresentadas no 

Anexo deste documento. Detalhes de todos os ensaios descritos neste protocolo podem ser 

consultados na dissertação de mestrado intitulada “Elaboração de protocolo para 

caracterização de argilas como material de recheio e de cobertura para repositório de 

superfície” (SANTOS, 2017). 

 

Controle dos trabalhos de ensaio 

A supervisão deste ensaio pode ser realizada por acompanhamento de técnico treinado 

na execução deste PIO ou pelo GT na verificação das medições. 

Os cuidados, a serem seguidos durante a execução do ensaio, estão claramente 

apresentados neste PIO e quaisquer outros não abordados não são tem qualquer influência no 

resultado final. 

 

Ação corretiva 

A identificação, registro, análise, avaliação e implementação de ação corretiva de 

qualquer não conformidade seguem o descrito no item 4.11 do MQE LABCIM. 
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Ação preventiva 

As ações preventivas seguem o descrito no item 4.12 do MQE LABCIM. 

 

Precauções especiais quanto à segurança 

Os ensaios descritos neste PIO devem ser executados por pessoal treinado e 

autorizado. Não havendo necessidade de cuidados adicionais àqueles de boas práticas de 

laboratório tais como: uso de guarda-pó, luvas, cuidados no manuseio de vidrarias e 

equipamentos. 

 

Granulometria 

 

Método de Peneiramento 

Este método segue o procedimento descrito na Rotina Técnica – 0338 (CDTN, 2001) 

e consiste na utilização de um conjunto de peneiras organizadas verticalmente com aberturas 

diversas. Ele se restringe a partículas maiores que 75 µm (0,075 mm) de tamanho. 

 

Método de Elutriação (cyclosizer) 

Este método segue o Procedimento Interno Operacional PIO SETEM 006 (CDTN, 

2015) que utiliza a centrifugação para realizar a classificação das partículas. O equipamento 

cyclosizer é constituído por cinco ciclones colocados em série de tal maneira que o fluxo da 

polpa que sai do overflow de um ciclone alimentará o ciclone seguinte, separando assim em 

cada ciclone frações retidas do material (VALADÃO & ARAÚJO, 2007 apud 

SACRAMENTO et al. 2010). Este método classifica partículas entre 12,0 ± 0,5 µm e 42,7 ± 

0,5 µm de diâmetro. 

 

Método de Difração a Laser 

Este método utiliza o equipamento Cilas 1190 Líquido disponível no LABCOM do 

CDTN. A distribuição granulométrica por difração a laser consiste em dispersar a amostra em 

água até que atinja um valor de aproximadamente 15% de obscuridade (definido pelo índice 

de refração do material) controlada pelo software do equipamento, em seguida a amostra é 

incidida por um feixe de laser que gera os resultados da distribuição de partículas do material. 

Os dados são calculados pelo software do equipamento e os gráficos são gerados 

automaticamente. Este ensaio fornece dados mais detalhados de distribuição granulométrica 

que variam de 0,04 a 2500 µm. 

 

Determinação do Teor de Umidade 

 

Método de Determinação de Umidade por secagem em estufa 

A umidade da argila pode ser removida por secagem ou armazenamento à temperatura 

ambiente sem que a estrutura cristalina seja comprometida, por meio de aquecimento a 105°C 

por um tempo relativamente longo. Determinação gravimétrica de perda de peso é um 

método simples e preciso para análise de água. 

O teor de umidade pode ser determinado por meio do método descrito na Rotina 

Técnica 417 (CDTN, 2005). Neste ensaio, uma amostra de argila é submetida a uma 

determinada temperatura (aproximadamente 105 °C) até obtenção de massa de sólido 
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constante (secagem). A diferença entre a massa inicial e a massa da amostra seca, é 

considerada como massa de água. O processo de secagem tem duração de 16 horas, mas pode 

estender-se por até 24 horas dependendo da argila analisada. 

 

Capacidade de Troca Catiônica 

A CTC, que consiste na possibilidade de íons fixados na superfície, entre as camadas e 

dentro do retículo cristalino, serem trocados quimicamente por outros íons em solução aquosa 

é uma das propriedades dos argilominerais. Esta troca não provoca alterações na estrutura 

cristalina do argilomineral (SANTOS, 1975). 

A capacidade de troca catiônica pode ser determinada pelo método de adsorção de azul 

de metileno descrito na Nota Informativa NI-SEGRE-01/2012 (CDTN, 2012). 

Há outro método que utiliza o reagente cloreto de cálcio (CaCl2) como trocador 

catiônico. Um procedimento para este ensaio foi elaborado no LABCIM/SEGRE (Apêndice 

D) e está em fase de validação. 

 

Método de adsorção de azul de metileno 

No método de adsorção de azul de metileno, o cátion azul de metileno C16H18N3S
+
, 

quando em solução aquosa ou etanólica e em contato com materiais superficialmente 

carregados negativamente, tem suas moléculas rapidamente adsorvidas mediante mecanismo 

de troca iônica irreversível (CDTN, 2012). 

O ensaio consiste em dispersar a amostra de argila em água e ajustar seu pH entre 2,5 

e 3,8. Em seguida uma alíquota do azul de metileno é adicionada na lama e com o auxílio de 

um bastão, uma gota desta lama é colocada na extremidade de um papel de filtro. Deve-se 

observar a aparência da gota até que chegue ao ponto final indicado por um halo azul claro 

entorno da gota. A adição do indicador deve ser realizada com incrementos de 1 mL até que o 

ponto final seja encontrado (CDTN, 2012). 

Durante a titulação do material referência (bentonita brasileira) a lama permaneceu 

sob agitação e o seu pH foi controlado (entre 2,5 e 3,8) com um pHmetro. O sistema foi 

titulado acrescentando inicialmente incrementos de 5 mL do azul de metileno, com intervalos 

de um minuto entre as adições, até completar um volume total de 130 mL adicionados. O 

ensaio prosseguiu acrescentando à lama incrementos de 1 mL de azul de metileno com o 

mesmo intervalo entre os incrementos. 

 

Método por análise volumétrica utilizando cloreto de cálcio 

Este método utiliza o reagente cloreto de cálcio, o qual realiza a troca de cátions com o 

material. Este procedimento foi baseado no método descrito por Shinzato (1995). O método 

por análise volumétrica baseia-se em uma titulação o qual o reagente titulante é o EDTA e o 

titulado é uma solução de cloreto de cálcio em contato com o material mais o indicador negro 

de eriocromo T. O deslocamento do cátion que foi trocado é dosado quimicamente. 

 

Determinação da curva de compactação 

Para a curva de compactação é utilizado como referência a norma ABNT para 

compactação de solos (ABNT, 1986). É preciso realizar a compactação do material com 
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cinco umidades distintas para traçar a curva de compactação, tendo como abcissas os teores 

de umidade (w) e em ordenadas as massas específicas aparentes secas correspondentes (Yd). 

Antes de realizar a compactação as amostras são previamente umedecidas com água 

por meio de um borrifador. Para cada compactação do material referência foi utilizado 300 g 

da bentonita e quantidade de água suficiente para que o teor de umidade fosse 

aproximadamente 20, 25, 30, 35 e 40%. As amostras ficaram em repouso por 24 horas a fim 

de homogeneizar o umedecimento, em seguida foram compactadas com o auxílio do cilindro 

Proctor Normal de compactação disponível no LABCIM. 

Para a determinação do teor de umidade pode ser utilizada a balança de umidade 

disponível no LABCIM, sendo necessária a utilização de alíquotas de aproximadamente 5 g 

de material compactado. É importante reduzir os torrões de argilas formados com o auxílio de 

almofariz e pistilo. 

As medições dos corpos de prova (diâmetro e altura) compactados são feitas antes da 

sua extração do cilindro Proctor com o auxílio de um paquímetro digital. 

A curva de compactação é obtida por meio do peso específico aparente seco e do valor 

da umidade determinada em cada compactação (PINTO, 2006; ABNT, 1986). Para 

determinar o valor do peso específico aparente seco (Yd) em g/cm
3
 (Equação 3) é necessário 

calcular o peso úmido do solo (Ph) em gramas (Equação 1) e o seu peso específico úmido ou 

natural (YNAT) em g/cm
3
 (Equação 2). 

 

 

 

 

Os quais w é o teor de umidade (%), PCIL é o peso do cilindro proctor vazio (g) e VT é 

o volume do corpo de prova compactado (cm
3
), obtido pela Equação 4. 

 

 

Os valores do raio r (cm) e a altura h (cm) são medidos nos corpos de prova após 

compactação. 

Por meio da curva de compactação é possível obter a umidade ótima e o peso 

específico aparente que seco máximo a partir dos coeficientes da regressão polinomial 

obtidos no software Origin® utilizando as Equações 5 e 6, respectivamente. 

 

 

 

                                              (1) 

                                              (2) 

                                              (3) 

                                              (4) 

                                              (5) 

                                              (6) 
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Condutividade Hidráulica (permeabilidade) 

Para determinar o coeficiente de permeabilidade dos solos, pode-se utilizar o 

permeâmetro de carga constante (para coeficientes mais altos) e o permeâmetro de carga 

variável, quando o coeficiente de permeabilidade é muito baixo, isto devido à precisão dos 

resultados. 

O permeâmetro de carga variável é usado principalmente para a determinação do 

coeficiente de permeabilidade de amostras de solo argiloso, uma vez que o volume de água 

que percola através da amostra é pequeno (LUKIANTCHUCKI, 2007; MARANGON, 2013). 

O permeâmetro disponível no LABCIM é um cilindro acoplado a uma bureta graduada 

(Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Cilindro permeâmetro a carga variável disponível no LABCIM 

 

De acordo com Pinto (2006), para a medição do coeficiente de permeabilidade (K) é 

necessário que se façam medidas dos valores da altura inicial e final desde o início do ensaio. 

Para isso verifica-se o tempo (t) que o líquido percolante leva para baixar da altura inicial (hi) 

à altura final (hf). A Equação 7 explicita o valor de K (cm/s). 

 

 
(7) 

 

Na qual a é a área interna da bureta em cm
2
, L (cm) e A (cm

2
) são a altura e a área do 

corpo de prova compactado, respectivamente. 

Para a determinação da condutividade hidráulica deve ser utilizada a norma ABNT de 

compactação dos solos (ABNT, 1986) e a norma ABNT de determinação do coeficiente de 

permeabilidade de solos argilosos a carga variável (ABNT, 2000). A amostra deve ser 

previamente compactada utilizando o cilindro Proctor normal. 

 

Este ensaio ocorre em quatro etapas: 

• Umedecimento da amostra 

• Compactação da amostra 

• Montagem do equipamento para saturação 

• Adição do líquido percolante 
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Umedecimento da amostra 

Para o umedecimento, cada altura de corpo de prova é necessário certa quantidade de 

amostra e certa quantidade de água com o objetivo de alcançar o teor de umidade 5% abaixo 

da umidade ótima (ABNT, 1986). Por exemplo, para 360 g da bentonita foi necessário 

utilizar 77 mL de água para alcançar umidade de 26,5%. O processo de umedecimento deve 

acontecer de forma que todo o material obtenha a mesma umidade, para isso é necessário 

deixá-lo sob repouso dentro de um saco plástico fechado por 24 horas a fim de alcançar a 

homogeneidade do material. Em seguida o teor de umidade é medido na balança de umidade. 

 

Compactação da amostra 

O cilindro Proctor Normal é um cilindro de volume igual a 1000 cm
3
 o qual a amostra 

é submetida a 26 golpes de um soquete de peso igual a 2,5 kg caindo a uma altura de 30,5 

cm. Estes golpes devem ser feitos a cada 1/3 da amostra, ou seja, a amostra é compactada em 

três camadas. 

Para a extração do corpos de prova compactado pode ser utilizado o equipamento para 

compressão localizado no LABCIM. Esta etapa é importante para que não haja fissuras para 

formação de caminhos preferenciais na percolação da água durante o ensaio, além disso, o 

corpo de prova não pode sofrer grandes impactos. Desta forma deve ser utilizada uma base de 

diâmetro equivalente ao corpo de prova e um cilindro cuja função seja apenas extrair o 

material do compactador sem que haja compressão (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Extração do corpo de prova do cilindro Proctor após a compactação 

 

Montagem do equipamento para saturação 

A preparação do permeâmetro deve seguir os seguintes procedimentos. Sua base é 

forrada com um pedaço de algodão e sobre ela, uma camada de areia grossa com espessura de 

aproximadamente 2 cm (Figura 3a). Em seguida o corpo de prova compactado é posicionado 

ao centro (Figura 3b) e os vazios entre o corpo de prova e a parede do permeâmetro são 

preenchidos com parafina (Figura 3c). Após o preenchimento com parafina a tampa superior 
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é acoplada ao cilindro para evitar deformações no acrílico. Após resfriar, uma nova camada 

de areia, de aproximadamente 2,0 cm, é construída acima do corpo de prova (Figura 3d). 

 

 
Figura 3 – Preparação do permeâmetro para saturação 

A saturação do corpo de prova deve acontecer por meio de percolação no sentido 

ascendente, efetuada pelo orifício localizado na parte inferior do cilindro sem a presença de 

bolhas de ar. Desta forma o cilindro é posicionado dentro de um recipiente de plástico 

contendo água de forma a ficar, em sua maior parte, submerso. Para evitar a evaporação de 

água o sistema deve permanecer fechado com o auxílio de uma embalagem plástica (Figura 

4). 

 

 
Figura 4 – Saturação do corpo de prova sem o uso de pressão interna 

 

Adição do líquido percolante 

A adição do líquido percolante deve acontecer após a saturação do corpo de prova. O 

líquido deve ser água de abastecimento público previamente deareada, que pode ser obtida 

pela fervura da água ou pela sua aspersão em um recipiente submetido a vácuo (ABNT, 

2000). 

Antes de adicionar o líquido percolante (água) é necessário que a altura entre a última 

camada de areia e a tampa do cilindro permeâmetro seja preenchida com mais areia, em 

seguida a tampa deve ser acoplada e adicionar água na parte superior preenchendo todo o 

volume da bureta. O sistema fica em equilíbrio por 3 horas e posteriormente a bureta deve ser 

completada novamente. 

Segundo a norma NBR 14.545 (ABNT, 2000) o gradiente hidráulico deve estar 

compreendido entre 2 e 15, sendo quanto maior o gradiente quanto menor o coeficiente de 

permeabilidade (condutividade hidráulica). O gradiente hidráulico é a razão entre a carga 

hidráulica (hi) e a altura do corpo de prova (L), conforme representado na Figura 5. 

(a) (b) (c) (d) 
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Figura 5 – representação da carga hidráulica 

Fonte – adaptado de PINTO, 2006. 

 

REGISTROS 

 

Na execução deste procedimento podem ser gerados os registros pertinentes em cada rotina 

citada nos ensaios, além deles os seguintes registros: 

FIS ASPEQ-GQ 06 – Não conformidade e ação corretiva; 

FIS ASPEQ-GQ 07 – Melhoria e ação preventiva 

 

 ANEXOS 

 

Para a criação do padrão e suas devidas faixas de especificação, os ensaios foram 

realizados em uma bentonita brasileira constituída de 67,2% do mineral montmorilonita. A 

bentonita foi escolhida como padrão por ser estudada nacional e internacionalmente 

possuindo um conjunto de dados bem estabelecidos para este fim. 

Devido a termos operacionais e tempo disponível para a realização dos experimentos 

foi decidido estabelecer as faixas de especificação a partir do tratamento de dados realizados 

em três resultados de cada ensaio. Desta forma, devido ao baixo número de amostras, foram 

feitos testes de significância utilizando a distribuição de Student para uma amostra com um 

intervalo de 95% de confiança correspondente a média dos resultados. Utilizou-se o software 

Minitab®. As faixas de especificação estão descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Faixas de especificação dos ensaios 

Ensaio 
Faixa de especificação 

Mínimo Máximo 

Granulometria (difração a laser) 9,37 µm 10,08 µm 

Teor de umidade 12,7 % 13,9% 

CTC (adsorção de AM) 806 mmol/kg 825 mmol/kg 

Condutividade Hidráulica ... ... 

...    dados não disponíveis 
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APÊNDICE B 

TESTES REALIZADOS DURANTE O ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE. 

 

Durante o ensaio de permeabilidade foram encontrados diversos obstáculos. Estas observações foram anotadas para cada teste e estão 

apresentadas na Tabela 1. Para todos eles foram seguidos os mesmos procedimentos, desde o umedecimento da amostra até a fase de 

saturação. 

 

Tabela 1 – Observações feitas durante o ensaio de permeabilidade usando gravidade. 

    (Continua) 

Ensaio 
Dados do corpo de 

prova/ensaio 
Observações Resultado encontrado Medida corretiva 

CH_01.2016 

 12,83 cm de altura 

 26,7% de umidade 

 28 dias de observação 

Tentativa de saturação por 

gravidade e com uso de vácuo 
Saturação não efetiva. 

Diminuir a altura do corpo de 

prova compactado. 

CH_02.2016 

 7,25 cm de altura 

 26,9% de umidade 

 4 dias de observação 

Durante a montagem do 

permeâmetro o cilindro ficou 

oval devido ao aquecimento 

causado pela parafina na fase 

de preenchimento de vazios. 

Fase de saturação não 

alcançada. 

Após adição da parafina 

aquecida, o cilindro deve 

resfriar naturalmente e sua 

tampa deve estar encaixada. 

CH_03.2016 

 7,14 cm de altura 

 26,9% de umidade 

 26 dias de observação 

Na fase de saturação o cilindro 

foi pesado diariamente para 

verificação de adsorção de 

água. Após estabilidade o 

ensaio deu prosseguimento. 

Houve acompanhamento da 

percolação, mas o material não 

estava saturado. Além disso, foi 

observado inchamento do 

material. 

Realizando as pesagens pode 

ter ocorrido entrada de ar. 
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Tabela 1 – Observações feitas durante o ensaio de permeabilidade usando gravidade. 

...    dados não disponíveis. 

 

    (Conclusão) 

Ensaio 
Dados do corpo de 

prova/ensaio 
Observações Resultado encontrado Medida corretiva 

CH_04.2016 

 7,49 cm de altura 

 25,7% de umidade 

 6 dias de observação 

Após 5 dias na fase de saturação 

observou-se aparecimento de água 

na superfície e notável inchamento 

da bentonita. 

Ocorreram fissuras com evolução 

para rachaduras na parafina, caminho 

pelo qual houve percolação de água. 

Não posicionar o cilindro no recipiente de 

saturação antes de resfriá-lo. Nota-se que 

neste período as condições ambientes 

estavam com temperaturas  mais baixas. 

CH_05.2016 

 7,14 cm de altura 

 26,9% de umidade 

 5 dias de observação 

Após 5 dias na fase de saturação 

notou-se novamente inchamento da 

bentonita e rachaduras na parafina. 

Teste cancelado. 

Como o endurecimento é imediato, a 

adição da parafina deve ser feita em uma 

única etapa, evitando que as camadas se 

desloquem (quando feitas em duas etapas). 

CH_06.2016 

 7,34 cm de altura 

 26,7% de umidade 

 3 dias de observação 

Após 3 dias houve rachadura da 

parafina novamente. 
Teste cancelado. 

Mesmo ocorrendo adição da parafina em 

uma única etapa o resultado permaneceu o 

mesmo. Estudar formas de compactação 

em moldes de plástico. 

CH_07.2016 

 7,76 cm de altura 

 26,9% de umidade 

 137 dias de observação 

O corpo de prova foi compactado 

dentro de um molde de plástico. 

Mesmo com o molde, a parafina 

apresenta fissuras, porém que não 

evoluem para rachaduras. 

Não houve surgimento de água na 

superfície do corpo de prova, porém 

a amostra apresentou-se mais úmida 

que os demais testes. Houve 

resultado somente de aumento da 

saturação de forma homogênea. 

Manter a compactação em molde de 

plástico e diminuir o corpo de prova 

novamente. 

CH_08.2016 

 3,43 cm de altura 

 26,5% de umidade 

 52 dias de observação 

O corpo de prova foi compactado 

dentro de um molde de plástico. 

Apresentou alto potencial de 

inchamento na parte inferior do 

cilindro e não houve saturação 

efetiva, porém foi observado elevada 

absorção de água. 

... 
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Além disso, um teste de saturação por contrapressão foi iniciado no LabGEO da 

UFMG. O corpo de prova é compactado por pressão estática em três camadas e confinado em 

uma câmara de pressão. É importante realizar o processo de escarificação da superfície do 

corpo de prova entre as compactações (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Processo de escarificação do solo. 

 

Foi preciso calcular o peso de argila úmida (Ph) a ser compactada por meio de seu 

peso específico úmido (YNAT) (Equação 7, p.41). Para encontrar o valor de YNAT, utilizou-se a 

Equação 16 (p.73) no qual o teor de umidade (coeficiente x) foi de 26,5% e o peso específico 

seco (Yd) encontrado foi de 0,8668 g/cm
3
. Em seguida, o valor de Ph pôde ser calculado 

utilizando a Equação 6 (p. 41), no qual o volume do cilindro foi de 147,3 cm
3
. Desta forma, a 

quantidade de material utilizado na compactação foi de 161,4 g. 

Neste ensaio o corpo de prova é posicionado no centro de uma câmara de pressão 

(Figura 2a) e coberto por uma membrana (Figura 2b). Em seguida a câmara é fechada e o 

material fica submerso com água (Figura 2c). A pressão que sai do pressurizador é confinada 

na câmara 1 (Figura 2d), conhecida como reservatório de pressão. A câmara que armazena o 

corpo de prova recebe as pressões do reservatório. O material é submetido a pressões tanto 

internamente quanto externamente. 
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Figura 2 – Teste de contrapressão com a bentonita realizado no LabGEO. 

 

Após um dia de teste, devido ao alto potencial de inchamento da bentonita este ensaio 

foi interrompido, pois houve passagem de água entre a membrana e o corpo de prova (Figura 

3). Além disso, o material apresentou rachaduras na parte inferior. 

 

 

Figura 3 – Inchamento da bentonita no teste de contrapressão. 

 

Sendo assim, testou-se a saturação por pressão interna, conforme descrito na seção 

Metodologia (p.56). 
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APÊNDICE C 

RESULTADO DO ENSAIO DE DENSIDADE REAL DE SOLOS 

 

A determinação da densidade real de solos utilizando o método do picnômetro à 

vácuo consiste na pesagem da massa do líquido deslocado por uma massa conhecida de uma 

amostra de solo. O método descrito no Procedimento Interno Operacional – PIO LABCIM 06 

é uma adaptação da rotina técnica do SETEM (CDTN, 2015). Este PIO encontra-se 

disponível no LABCIM/CDTN. 

O ensaio de densidade real foi realizado em triplicata. Os picnômetros foram 

previamente limpos e secos e o valor do seu peso inicial foi anotado (P1). Em seguida, os 

picnômetros foram avolumados com álcool etílico, de densidade conhecida, e a massa do 

conjunto “picnômetro + álcool” também foi anotada (P2). Com os picnômetros secos, a 

amostra de bentonita (20 g) foi distribuída igualmente entre eles e o conjunto “picnômetro + 

amostra” teve sua massa conferida (P3). Foi adicionado álcool etílico até ocupar metade do 

volume total dos picnômetros e os conjuntos foram levados ao dessecador (acoplado ao 

sistema de vácuo) para retirada de bolhas de ar. Ao final, os picnômetros foram avolumados 

com álcool e a massa final (P4) “picnômetro + álcool + amostra” foi anotada. Na Tabela 1 

estão apresentados as massas dos picnômetros e o resultado de densidade encontrado por 

meio da Equação 1. 

 

 (1) 

 

Se houver a necessidade de utilizar álcool comercial, o valor da densidade deve ser 

ajustado para a sua respectiva densidade a 20°C. Neste ensaio foi utilizado álcool comercial 

cuja densidade medida foi de 0,913 g.cm
-3

 a 20ºC. 

 

Tabela 1 – Dados e resultados da densidade real da bentonita brasileira. 

 

Picnômetro 
P1 

(g) 

P2 

(g) 

P3 

(g) 

P4 

(g) 

Densidade Real 

(g.cm
-3

) 

1 66,87 160,00 73,42 163,94 2,29 

2 68,91 160,44 75,35 164,28 2,26 

3 72,02 163,74 78,99 167,93 2,29 
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APÊNDICE D 

PROCEDIMENTO ELABORADO (EM FASE DE VALIDAÇÃO) PARA 

DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE TROCA CATIÔNICA EM ARGILAS 

UTILIZANDO O MÉTODO DE VOLUMETRIA COM CLORETO DE CÁLCIO 

 

Este procedimento foi desenvolvido durante o mestrado e está em andamento no 

LABCIM/CDTN aguardando validação. O ensaio deve ser realizado em triplicata seguindo o 

seguinte procedimento, que está dividido em três etapas. 

Etapa 1: Pesar 0,50 g da bentonita em tubo de centrífuga utilizando uma balança de 

resolução de 0,01 g. Neste tubo acrescentar 50 mL de solução de acetato de sódio (1,0 N; pH 

7,2) e manter sob agitação por 2 horas (360 rpm) utilizando o Agitador Orbital (shaker) 

Modelo KS130 Control, Marca IKA (Figura 1). Após agitação as amostras devem ser 

separadas em centrífuga (Excelsa II Modelo 206 BL) por 5 minutos sob rotação de 5000 rpm, 

e o sobrenadante deve ser removido. Ao precipitado do tubo de centrífuga adicionar 50 mL 

de solução de cloreto de cálcio (0,3 N; pH 7,2) e agitar por mais 2 horas com auxílio do 

shaker. Novamente usar a centrífuga para separação das fases (Figura 2). 

 

  

Figura 1 – (a) Amostras de bentonita com acetato de sódio. (b) Agitador mecânico shaker 

disponível no LABCIM/CDTN. 

 

 

Figura 2 – Esquema do procedimento de CTC por análise volumétrica (Etapa 1). 
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Etapa 2: O sobrenadante deve ser transferido para um balão volumétrico de 250 mL. 

O precipitado deve ser duplamente lavado com 10 mL de água deionizada (total de 20 mL) e 

com 10 mL de álcool etílico 80%. A solução de lavagem sem o precipitado é então 

transferida para o mesmo balão (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Esquema do procedimento de CTC por análise volumétrica (Etapa 2). 

 

Etapa 3: Para a titulação pipetar 20 mL da solução do balão e acrescentar 50 mL de 

água deionizada, 10 mL de solução de trietanolamina a 50% p/p e ajustar o pH entre 12,5 e 

13,0 com uma solução de hidróxido de potássio 20% m/v. Em seguida adicionar 5 a 8 gotas 

do indicador negro de eriocromo T (0,5% m/v). O material titulante é uma solução de EDTA 

0,04 mol.L
-1 

(Figura 4). A titulação deve acontecer até a viragem de cor de vermelho intenso 

para azul.  

 

 

Figura 4 – Esquema do procedimento de CTC por análise volumétrica (Etapa 3). 
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Além de realizar a titulação com a amostra, deve-se titular a solução de cloreto de 

cálcio (0,3 N) preparando o titulado conforme descrito na Etapa 3 deste ensaio. A solução do 

indicador negro de eriocromo T não pode ser preparada com mais de dois dias antes da 

realização da titulação. 

A capacidade de troca catiônica é então calculada com base na variação (∆VEDTA) 

entre os volumes gastos de EDTA para titular a solução de cloreto de cálcio em contato com 

a amostra e a solução de cloreto de cálcio sem a amostra, conforme Equação 4 (p.41). 

 


