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RESUMO 
 

Os rejeitos radioativos gerados no uso da tecnologia nuclear devem ser 

adequadamente dispostos em um repositório, pelo tempo que se fizer necessário 

à proteção e segurança do homem e meio ambiente. Os sistemas superficiais 

são amplamente empregados para a deposição de rejeitos radioativos de médio 

e baixo nível, mas geralmente requerem o uso de barreiras de engenharia para 

controlar a liberação de radionuclídeos. Uma importante barreira é a camada de 

recheio que, localizada entre o embalado e o material estrutural, tem a função 

de reduzir a infiltração de água na região de armazenamento e retardar a 

migração de radionuclídeos, dentre outras. Neste sentido, o material a ser 

empregado nesta barreira, deve apresentar boas propriedades sortivas, de 

permeabilidade e mecânicas, e sua escolha dependerá da disponibilidade e 

características do sistema, podendo ser argila, cimento, argamassa, solos, 

rocha, etc. O cimento é também empregado na construção da estrutura de 

repositórios, e sua interação com a água intersticial ou de infiltração, ocasionará 

uma degradação, originando um fluido de elevada alcalinidade. Este ao interagir 

com o material de enchimento, pode promover modificações mineralógicas, que 

terminam por alterar de maneira significativa as propriedades chave desses 

materiais e sua performance como elemento de segurança da instalação.  

No presente estudo, cinco tipos de solos brasileiros do estado de Minas 

Gerais, selecionados com base em suas características genéricas e informações 

do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) foram avaliados quanto 

ao seu potencial para aplicação como material de enchimento em um repositório 

superficial para rejeitos radiativos através da determinação da capacidade de 

retenção de Cs e I. Os parâmetros relacionados à extensão da sorção foram 

obtidos a partir de ajustes apropriados a modelos de isotermas de sorção. O solo 

de melhor desempenho com relação à sorção de Cs foi um argilossolo que 

apresentou valores de coeficiente de distribuição (Kd) de 90,5 mL.g-1 e 

capacidade máxima de carregamento (Qmáx) de 18,372 mg.g-1. Quanto ao iodo, 

a sorção foi muito baixa para todas as amostras avaliadas (menos de 20% após 

10 dias de equilíbrio), sendo a amostra de melhor desempenho um nitossolo 

cujos valores de Kd variaram de 11,78 a 63,05 mL.g-1.  
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Em uma etapa posterior, o solo de melhor desempenho para sorção de Cs 

foi submetido à interação com uma solução alcalina, para investigação da 

influência desse fenômeno sobre suas propriedades de sorção e condutividade 

hidráulica. A partir dos parâmetros obtidos pelas isotermas de sorção, o 

coeficiente de retardo, R, foi calculado para as amostras antes e após sofrerem 

alteração. Evidenciou-se que a alteração alcalina promove prejuízos às 

características de sorção de Cs, de maneira que o R se torna significativamente 

menor (cerca de 1000 vezes) após a interação. A condutividade hidráulica por 

sua vez sofreu um ligeiro aumento (3,91x10-8 cm.s-1 para 5,08x10-8 cm.s-1).  

Deduziu-se que estas modificações se deveram, principalmente, à dissolução de 

minerais presentes na amostra inicial (caulinita e quartzo), associada à 

incorporação de K e Ca provenientes da solução alcalina, resultando, 

provavelmente, na formação de fases de silicato de cálcio hidratado. 

 Foram ainda estudados os efeitos da interação com solução alcalina sobre 

as propriedades de uma bentonita comercial, para a qual, ao contrário do solo, 

houve ganho nas características de sorção, com Kd (Cs) passando de 

760,05 mL.g-1 para 1311,80 mL.g-1 e Qmáx de 36,32 mg.g-1 para 52,13 mg.g-1. 

Também o coeficiente de retardo, R, aumentou. A dissolução de minerais, 

associada à incorporação de Mg, K e Ca provenientes da solução alcalina, 

resultando na formação de esmectíticas de diferentes constituições, foram 

apontadas como as principais alterações mineralógicas responsáveis pelas 

modificações nos parâmetros de sorção para essa amostra. A diferença de 

comportamento entre as amostras avaliadas comprova que a natureza e 

extensão das modificações observadas, quando amostras minerais interagem 

com soluções alcalinas, dependem, dentre outros fatores, da constituição 

química/mineralógica do material sólido. 

 

Palavras-chave: alteração alcalina; repositório; avaliação de desempenho; 

camada de recheio; solo. 

 

 

 

 

 



 
 

VIII 
 

ABSTRACT 
 

The radioactive wastes from nuclear technology applications must be properly 

disposed in a repository, during the necessary time to ensure the human and the 

environment protection. The surface systems are largely considered for disposal 

of low and intermediate level radioactive waste, but generally require the use of 

engineering barriers to control the radionuclides release. An important 

engineering barrier is the backfill which is situated between the package and 

structural material, and has the functions of reducing the water infiltration and to 

promote the retardation of the radionuclide migration, among others. Therefore, 

the material to be used as backfill such as clays, cement, soils, rocks, must has 

good sorption, permeability and mechanical properties. The selection of the 

material will depend also largely on the material availability and installation 

design. The concrete is also used in the construction of repository, and its 

interaction with water induces its degradation, resulting in a high pH solution. This 

solution interacts with the backfilling materials promoting mineralogical 

alterations that results in significant changes in their key properties and 

performance as safety component of the repository. 

In this work, five Brazilian soils of Minas Gerais state, selected according to 

their generic characteristics along with information from Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (SiBCS)  were investigated concerning their potential use 

as backfilling material in a superficial repository by the determination of retention 

capacity for cesium and iodine. Sorption-related parameters, used in the 

performance assessment of the soils, were obtained from experimental data fiting 

to different sorption isotherms models.  The soil that showed the best sorption of 

Cs, was a clay soil that presented distribution coefficient (Kd) of 90.5 mL.g-1 and 

maximum sorption capacity (Qmáx) of 18.372 mg.g-1. Regarding the iodine, the 

sorption was very low for all evaluated samples (less than 20% after 10 days of 

equilibrium), being the best performance one, the nitosoil sample whose Kd 

values varied from 11.78 to 63.05 mL.g-1. 

In a subsequent step, the clay soil, was submitted to the alkaline solution 

interaction, in order to investigate possible alterations on the sorption properties 

and hydraulic conductivity of this soil. Using the sorption parameters, obtained 

from data fitted isotherms, the retardation factor, R, was estimated for the 
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samples before and after the interaction. It was demonstrated that the alkaline 

alteration promotes damages to sorption properties of Cs, once the R became 

significantly smaller (about 1000 times) after the interaction. The hydraulic 

conductivity in turn increased slightly (3,91x10-8 cm.s-1 to 5,08x10-8 cm.s-1). It was 

concluded that these changes were due, mainly, to the dissolution of minerals 

present in the clay soil (kaolinite and quartz), associated with the incorporation of 

K and Ca from the alkaline solution, resulting, probably, in the formation of 

hydrated calcium silicate phases. 

Additionally, the effects of alkaline solution on the properties of a commercial 

bentonite were studied. Contrary to the clay soil, it was observed a gain in the 

sorption characteristics, with Kd (Cs) increasing from 760.05 mL.g-1 to 

1311.80 mL.g-1 and Qmáx from 36.32 mg.g-1 to 52.13 mg.g-1, with the 

corresponding increase in the retardation coefficient, R. The dissolution of the 

clay minerals from the initial sample and the incorporation of Mg, K e Ca coming 

from the alkaline solution, generating smectites of different kinds, were 

considered as the main mineralogical changes responsible for the modifications 

in sorption parameters. The different behavior between the two evaluated 

samples, soil and bentonite, confirms that the nature and extension of changes 

observed, when mineral samples interact with alkaline solution, depend on the 

chemical/mineralogical composition of the solid material, among other factors. 

 

Key words: alkaline alteration; repository; safety assessment; backfilling 

material; soil. 
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Capítulo 1 

1 INTRODUÇÃO  
 
 

A radiação e as substâncias radioativas podem ter muitas aplicações 

benéficas, dentre as quais, a geração de energia, aplicações em medicina, 

indústria, meio ambiente e agricultura. Contudo, o uso dos materiais radioativos 

gera rejeitos que devem ser adequadamente gerenciados, tratados, 

acondicionados e finalmente dispostos em um repositório. 

Um repositório é uma instalação destinada a receber os rejeitos radioativos, 

depois de tratados e condicionados, mantendo-os de forma segura no tempo que 

se fizer necessário à proteção e segurança do homem e meio ambiente (CNEN, 

1989; IAEA, 2001a; IAEA, 2012). Várias alternativas técnicas são possíveis para 

a deposição de rejeitos radioativos de médio e baixo nível, sendo que a maior 

parte dos depósitos existentes ou em projeto, incluindo o modelo brasileiro, trata-

se de instalações de deposição próximas à superfície (IAEA, 2001a).  

Sistemas superficiais de deposição de rejeitos requerem o uso de barreiras 

de engenharia para controlar a liberação de radionuclídeos, já que, nesse 

conceito, as barreiras naturais são virtualmente ausentes. Embora haja 

diferenças de projeto de uma instalação para outra, é possível identificar em 

quase todas as construções as seguintes barreiras: o embalado do rejeito 

contendo a matriz (cimento, betume, polímeros, vidro e cerâmica), a embalagem 

e os revestimentos; a unidade de deposição contendo a estrutura civil, as 

camadas de isolamento, a camada de recheio e a capa; e a cobertura artificial, 

contendo uma série de camadas de alta e baixa permeabilidade (IAEA, 2001a).  

A segurança global de um sistema de deposição de rejeitos é determinada 

pelo desempenho individual de cada componente. A camada de recheio, 

localizada entre o embalado e o material estrutural, é uma barreira empregada 

para preencher os vazios ao redor do rejeito, aumentando a estabilidade 

mecânica da instalação; reduzir a infiltração de água na região de 

armazenamento; retardar a migração de radionuclídeos através de sorção ou 

precipitação e controlar a liberação de gases. O material a ser empregado como 

enchimento, dependerá da disponibilidade e características do sistema, podendo 

ser argila, cimento, argamassa, solos, rocha, etc. As propriedades chaves para 

a avaliação de um material a ser empregado como camada de recheio são a 

capacidade sortiva, a permeabilidade (para controlar a infiltração de água e 
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permitir a liberação de gases) e as propriedades mecânicas (IAEA, 2001a; IAEA, 

2001b). 

No modelo conceitual do futuro repositório brasileiro para rejeitos de baixo e 

médio níveis de atividade, pretende-se empregar como camada de recheio 

materiais argilosos, que poderão ser argilas comerciais ou solos. A escolha da 

alternativa mais adequada dependerá da quantidade requerida e da 

disponibilidade de material natural com propriedades convenientes (CNEN, 

2008).  

Para a construção da estrutura do repositório, serão também empregadas 

grandes quantidades de concreto. Quando em contato com água (de chuva, 

subterrânea ou intersticial) este concreto sofre degradação, originando uma 

solução de elevado pH (pH >13), rica em K, Na, Ca e outros íons (BERNER, 

1992; GAUCHER & BLANC, 2006). Este licor alcalino, gerado pela lixiviação do 

cimento presente na estrutura, pode interagir com o material da camada de 

recheio, promovendo modificações que terminam por alterar de maneira 

significativa as propriedades chave desses materiais (YAMAGUCHI et al., 2007; 

EUR, 2005; FERNÁNDEZ et al., 2009).   

A primeira alteração que se percebe é na mineralogia do material de 

enchimento. Estudos realizados para argilas específicas em todo o mundo 

demonstraram a dissolução de algumas fases, acompanhada da formação de 

outras, e ainda da solubilização de minerais acessórios (GAUCHER & BLANC, 

2006). Essas alterações mineralógicas resultam na modificação de propriedades 

das argilas como: condutividade hidráulica, coeficiente de distribuição (Kd), 

capacidade de troca catiônica, etc. Todos estes parâmetros influenciam 

diretamente na capacidade de retenção de solutos, sendo, portanto, de grande 

relevância para sistemas de deposição.  

Vários estudos vêm sendo conduzidos no intuito de compreender, modelar 

e determinar o mecanismo e a cinética destas modificações (GAUCHER & 

BLANC, 2006; YAMAGUCHI et al., 2007; EUR, 2005; FERNÁNDEZ et al., 2009; 

NAKAYAMA et al., 2004; SÁNCHEZ et al., 2006), entretanto os resultados 

obtidos não são absolutos, são dependentes do tipo de material avaliado e das 

condições experimentais empregadas. O ideal, é que, os valores a serem 

utilizados nos modelos de transporte, sejam gerados para materiais similares 

àqueles empregados na instalação que se está avaliando. Neste sentido, este 
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trabalho propõe investigar esse fenômeno de interação, amplamente discutido 

internacionalmente, para condições brasileiras de geração de rejeito e de 

possível deposição futura.  

Em países que possuem plantas nucleares, como o Brasil, o maior volume 

de rejeito radioativo de médio e baixo nível advém destas instalações. Os 

radionuclídeos presentes nesses rejeitos são, em sua maioria, de meia-vida 

relativamente curta, incluindo 137Cs, 60Co, 90Sr, 3H e 55Fe (IAEA, 2004; IAEA, 

2009). No Brasil, o 137Cs apresenta a maior contribuição relativa ao inventário 

isotópico, com mais de 45% de participação (AGUIAR, 2006). Embora possua 

meia-vida relativamente curta (30,23 anos), em função de sua grande 

concentração e solubilidade, é um dos radionuclídeos de especial interesse para 

a análise de segurança de uma instalação de deposição. O I-129, por outro lado, 

embora possua contribuição relativa muito pequena em termos de atividade 

(0,00003%); em função de sua alta mobilidade, caráter aniônico e meia-vida 

longa, apresenta grande probabilidade de migração no período operacional e 

pós-operacional da instalação de deposição (AGUIAR, 2006). Por isso, neste 

trabalho, as características de sorção para os materiais avaliados, foram 

investigadas para os nuclídeos Cs e I.  

 
 
1.1 Objetivos e Organização Geral da Tese  

 
Solos brasileiros, especificamente do estado de Minas Gerais, foram 

avaliados neste trabalho quanto a sua potencial aplicação como material de 

enchimento em um repositório superficial para rejeitos radiativos através da 

determinação da capacidade de retenção de Cs e I a fim de selecionar o(s) 

solo(s) de melhor performance para o estudo da interferência do lixiviado alcalino 

sobre suas propriedades adsortivas e da condutividade hidráulica.  

Neste contexto, são objetivos específicos deste trabalho:  

 

 Avaliar as amostras de solo selecionadas previamente quanto ao seu 

potencial para serem utilizadas como material de enchimento em um 

repositório para rejeitos radioativos de médio e baixo nível de radiação, 

utilizando, para isso, dados de sorção de Cs e I.    
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 Avaliar a influência da interação da solução alcalina com o solo para o 

qual obteve-se o melhor resultado de sorção para Cs, sobre 

determinadas propriedades desse material, como capacidade de 

retenção de Cs e condutividade hidráulica. Discutir o ajuste dos dados 

experimentais aos modelos de isoterma e o significado dos parâmetros 

de ajuste no contexto das amostras avaliadas.  

 Elucidar as alterações mineralógicas promovidas pela interação do solo 

com a solução alcalina e suas consequências para o desempenho dos 

solos no que se refere à retenção do Cs, utilizando para isso os dados de 

análise química, microssonda eletrônica, difração de raios-X, análise de 

área superficial, troca catiônica e os próprios resultados de sorção.  

 Promover alteração de uma argila comercial, discutir os resultados à luz 

de trabalhos anteriores, e compará-los com os dados obtidos para o solo, 

uma vez que a argila é comumente utilizada como camada de recheio em 

depósitos de rejeitos radioativos.     

 Contribuir para a etapa de licenciamento ambiental e nuclear do futuro 

repositório brasileiro para rejeitos de baixa e média atividades através do 

levantamento de parâmetros relacionados ao transporte de 

contaminantes em meios porosos locais (brasileiros).    

 

Esta tese se divide em seis capítulos, sendo o capítulo 1 a introdução e o 

capítulo 2 a revisão bibliográfica, abordando os tópicos relevantes para 

compreensão e discussão dos resultados posteriores. O capítulo 3 descreve o 

processo de seleção dos pontos de coleta e a avaliação das amostras de solo 

como possíveis materiais de enchimento, apresentado os resultados de sorção 

para os nuclídeos Cs e I, e correlacionando-os às características dos solos, como 

capacidade de troca catiônica (CTC), composição química e mineralógica, área 

superficial, entre outras. A partir dos resultados apresentados nesse capítulo, 

selecionou-se a amostra a ser avaliada quanto ao fenômeno de alteração. O 

capítulo 4 descreve o estudo da interação da amostra selecionada com a solução 

alcalina, discute como esse fenômeno interfere nas características de sorção e 

migração do contaminante e propõe hipóteses que justifiquem os resultados 
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observados. No capítulo 5 serão descritos os ensaios de alteração realizados 

com uma amostra de bentonita comercial. Uma vez que a bentonita comercial é 

amplamente utilizada como material de enchimento em repositórios, foi estudada 

para fins comparativos. No capítulo 6 são apresentadas as conclusões gerais 

com relação aos estudos desenvolvidos nos capítulos anteriores.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA  
 
 
2.1  Rejeitos Radioativos  
 

A radioatividade é um fenômeno natural e fontes naturais de radiação são 

encontradas no ambiente. Muitas aplicações benéficas são encontradas para a 

radiação e as substâncias radioativas, como por exemplo na geração de energia, 

aplicações em medicina, indústria, meio ambiente e agricultura. Entretanto, os 

riscos de exposição à radiação aos trabalhadores e indivíduos do público em 

decorrência dessas aplicações podem ser aumentados, e devem, portanto, ser 

avaliados, e se necessário, controlados.  

O uso das radiações, nos diversos tipos de instalações, gera diferentes tipos 

de rejeitos radioativos, variando em sua forma física, química, e conteúdo de 

radionuclídeos. Com o objetivo de estabelecer um esquema genérico para 

classificação de rejeitos radioativos, a Agência Internacional de Energia Atômica 

– AIEA publicou o Safety Guide GSG 1, no qual os tipos de rejeitos foram 

agrupados em seis categorias, levando em consideração a meia-vida e a 

concentração de atividade dos radionuclídeos nos mesmos (IAEA, 2009a):  

 

Rejeitos isentos: rejeitos que obedecem aos critérios de liberação, 

isenção e exclusão do controle radiológico.  

 

Rejeitos de meia-vida muito curta: rejeitos que podem ser estocados 

para decaimento por um período de tempo de poucos anos e, 

subsequentemente, liberados do controle regulatório.  

 

Rejeitos de muito baixo nível: rejeitos que não necessariamente 

obedecem aos critérios de isenção, mas não necessitam de alto nível de 

contenção e isolamento, sendo, portanto, passíveis de deposição em 

aterros superficiais com controle regulatório limitado.  

 

Rejeitos de baixo nível: rejeitos que se encontram acima dos níveis de 

isenção, mas possuem quantidades limitadas de radionuclídeos de meia-

vida longa. Este tipo de rejeito requer contenção e isolamento robustos, por 
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períodos de tempo maiores do que algumas centenas de anos, e podem 

ser dispostos em instalações superficiais providas de barreiras de 

engenharia.  

 

Rejeitos de nível intermediário: rejeitos que, devido ao conteúdo de 

radionuclídeos de meia-vida longa, requerem um grau de contenção e 

isolamento maior do que aquele promovido por uma instalação superficial. 

Entretanto, este tipo de rejeito não necessita de mecanismos de dissipação 

de calor. Rejeitos intermediários podem conter radionuclídeos de meia-vida 

longa, especialmente emissores alfa.  

 

Rejeito de alto nível: rejeitos com níveis de concentração de atividade 

altos suficiente para gerar quantidades significativas de calor pelo processo 

de decaimento radioativo. Recomenda-se para este tipo de rejeitos a 

disposição em formações geológicas profundas (centenas de metros ou 

mais) e estáveis.  

 

A figura 1 ilustra esse sistema de classificação. A ordenada representa o 

conteúdo de atividade e a abscissa a meia-vida dos radionuclídeos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Esquema de classificação de rejeitos radioativos (IAEA, 2009a). 
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As diferenças entre os tipos de rejeitos resultam em uma gama igualmente 

ampla de opções de gerenciamento para os mesmos, compreendendo uma 

variedade de alternativas ao processamento e disposição. Esse sistema de 

classificação foi desenvolvido para fornecer orientações ao gerenciamento dos 

rejeitos radioativos, identificando potenciais opções de tratamento e disposição 

para as várias categorias, com base em sua atividade e meia-vida. Assim, a 

disposição geológica é requerida para os rejeitos de alto nível de atividade e meia-

vida longa, que demandarão milhões de anos para decaírem a níveis aceitáveis 

de radiação. Por outro lado, a disposição superficial é uma opção adequada para 

rejeitos de baixo e médio nível, contendo principalmente radionuclídeos que 

decairão a níveis radiológicos insignificantes dentro de poucas décadas ou 

séculos (IAEA, 2009; IAEA, 2004a).  

 A Gerência de Rejeitos Radioativos (GRR) abrange as operações que 

começam na sua geração e terminam com a sua disposição em um repositório.  

O repositório, também designado como depósito final, é o local destinado a 

receber os rejeitos radioativos, depois de tratados e condicionados, mantendo-os 

de forma segura, no tempo que se fizer necessário à proteção e segurança do 

homem e do meio ambiente (CNEN, 1989). 

A deposição do rejeito em um repositório é a fase final do gerenciamento. 

Outros estágios como, geração, tratamento, embalagem, e transporte, precedem 

a disposição final. Todas estas etapas devem ser executadas em consonância 

com os princípios de segurança, de maneira a proteger a saúde e a vida humana, 

bem como o ambiente, dos efeitos prejudiciais da radiação ionizante (IAEA, 

2001a; IAEA, 2006).   

Recentemente, a Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, publicou 

uma reedição da norma específica para o gerenciamento de rejeitos, CNEN NN 

8.01 – Gerência de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis de Radiação, 

na qual a classificação dos mesmos se assemelha fortemente ao sistema 

proposto pela AIEA. No âmbito nacional não há definição clara quanto à tratativa 

aos combustíveis nucleares irradiados e aos rejeitos de mineração, a norma 

CNEN NN 8.01 é generalista no que concerne aos rejeitos de alto nível de 

radiação, não mencionando especificamente o combustível; e exclui as grandes 

quantidades de rejeito a granel, não contemplando, portanto, os rejeitos de 

mineração (CNEN, 2014a).    
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Especificamente com relação aos rejeitos de baixo e médio nível de radiação 

gerados em um país, os tipos dependerão dos usos da tecnologia nuclear, 

podendo ser provenientes da indústria médica, usinas nucleares, institutos de 

pesquisa, indústria nuclear e descomissionamento de instalações nucleares. 

Aplicações médicas geram rejeitos radioativos como carcaças de animais 

utilizados para fins de pesquisa, rejeitos líquidos como solventes orgânicos e 

líquidos cintiladores. Os radioisótopos a seguir podem estar presentes nestes 

tipos de rejeitos: 3H, 14C, 22Na, 24Na, 32P, 33P, 35S, 36Cl, 41Ca, 45Ca, 47Ca, 46Sc, 51Cr, 

57Co, 58Co, 59Fe, 85Sr, 89Sr, e 99mTc (IAEA, 2004a).  

Fontes seladas fora de uso podem ser consideradas como um tipo especial 

de rejeito derivado do uso médico, pesquisa ou aplicações industriais. Os 

radionuclídeos empregados nessas fontes incluem 60Co, 90Sr, 137Cs, 226Ra, 241Am 

e 252Cf (IAEA, 2004a).  

Grandes volumes de rejeito radioativo de baixo e médio nível são também 

gerados em países que possuem plantas nucleares. Os radionuclídeos presentes 

nestes rejeitos são, em sua maioria, de meia-vida relativamente curta, incluindo 

137Cs, 60Co, 90Sr, 3H e 55Fe. Embora a meia-vida desses radionuclídeos seja curta, 

seu grande inventário pode potencialmente causar doses elevadas, 

principalmente em cenários de intrusão inadvertida. Dos radionuclídeos presentes 

nos rejeitos gerados nas usinas, os maiores contribuintes para a dose na água 

subterrânea tendem a ser aqueles de meia-vida longa, solúveis e móveis, 

incluindo: 129I, 99Tc, 14C, 36Cl e, em algumas condições químicas, os isótopos de 

urânio e seus filhos (IAEA, 2009a; IAEA, 2004a).  

 No Brasil, a maior parcela dos rejeitos de baixo e médio níveis (mais de 80% 

em volume) é proveniente das Centrais Nucleares de Angra dos Reis (CNEN, 

2014b). A tabela 1 apresenta os radionuclídeos mais importantes presentes 

nesses rejeitos, algumas propriedades e suas atividades e concentrações 

estimadas para o ano de 2050, considerando a operação das Usinas de Angra 1, 

2 e 3 durante 40 anos (AGUIAR, 2006).   
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Tabela 1. Radionuclídeos importantes presentes no rejeito da CNAAA (AGUIAR, 

2006; IAEA, 2009b). 

Radio-
nuclídeo 

Meia-vida 
Principal 
Radiação 
Emitida 

Forma química/ 
física 

Atividade 
2050 / Bq 

Contribuição 
Relativa 

Concentração no 
rejeito/mg.L-1 

H-3 12,3 a β- Gás e água tritiada 9,7 x 1010 0,00868 % 7,8 x 10-8 

C-14 5730 a β- 
Gás e carbonato/ 

bicarbonato 
inorgânico 

8,2 x 1012 0,73370 % 1,4 x 10-2 

Cl-36 3,01 x 105 a β- Solúvel, aniônico 4,8 x 109 0,00043 % 1,1 x 10-3 

Co-60 5,27 a γ 
Principalmente 

insolúvel  
2,6 x 1014 23,26359 % 1,8 x 10-3 

Ni-59 7,6 x 104 a X 
Principalmente 

insolúvel 
3,0 x 1012 0,26843 % 2,9 x 10-1 

Ni-63 100,1 a β- 
Principalmente 

insolúvel 
3,3 x 1014 29,52686 % 4,7 x 10-2 

Sr-90 28,9 a β- 
Muito solúvel, 

catiônico 
6,1 x 1012 0,54580 % 3,5 x 10-4 

Tc-99 2,11 x 105 a β- 
Solúvel (+7), 
insolúvel (+4)  

1,9 x 1012 0,01700 % 8,7 x 10-1 

I-129 1,57 x 107 a X, γ 
Solúvel, aniônico e 

gás  
2,9 x 108 0,00003% 1,3 x 10-2 

Cs-135 2,3 x106 a β- 
Muito solúvel, 

catiônico 
2,7 x 109 0,00024 % 1,8 x 10-2 

Cs-137 30,08 a γ 
Muito solúvel, 

catiônico 
5,1 x 1014 45,63242 % 4,6 x 10-2 

Pu-238 87,7 a α 
Geralmente 

insolúvel 
1,4 x 1010 0,00125 % 6,4 x 10-6 

Pu-239 24110 a α 
Geralmente 

insolúvel 
8,7 x 109 0,00078 % 1,1 x 10-3 

Pu-240 6561 a α 
Geralmente 

insolúvel 
8,9 x 109 0,00080 % 3,1 x 10-4 

Pu-241 14,29 a β- 
Geralmente 

insolúvel 
1,7 x 1012 0,01521 % 1,3 x 10-4 

Am-241 432,6 a α, γ 
Geralmente 

insolúvel 
1,3 x 1011 0,00116 % 3,0 x 10-4 

Cm-244 18,1 a α 
Geralmente 

insolúvel 
7,4 x 109 0,00066 % 7,2 x 10-7 

 

As concentrações de radionuclídeos no rejeito apresentadas na tabela 1 foram 

estimadas a partir das atividades em 2050 e do volume de rejeito de baixo e médio 

nível esperado para o repositório brasileiro (CNEN, 2008), assumindo uma 

porosidade de 50% para o rejeito. Quintessa & Geofirma (2011), em uma 

abordagem similar, encontraram valores de concentrações em torno de 10-3 mg.L- 1 
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para 36Cl para repositórios de rejeitos de baixo e médio nível, concentração da 

mesma ordem de grandeza daquela estimada para o repositório brasileiro, 

apresentada na tabela 1.    

O Cs-137 representa a maior contribuição relativa ao inventário isotópico, com 

mais de 45% de participação. Embora possua meia-vida relativamente curta, em 

função de sua grande concentração e solubilidade, é um dos radionuclídeos de 

especial interesse para a análise de segurança de uma instalação de deposição.  

O I-129, embora possua contribuição relativa muito pequena em termos de 

atividade; em função de sua alta mobilidade, caráter aniônico e meia-vida longa, 

apresenta grande probabilidade de migração no período operacional e pós-

operacional da instalação de deposição.  De acordo com Aguiar (2006), a 

probabilidade de falha de um módulo do repositório nos instantes 300 e 1000 anos 

é maior para o I-129 do que para todos os demais radionuclídeos citados na tabela 

1, principalmente devido ao seu baixo coeficiente de retardo nos materiais 

empregados para construção das barreiras de engenharia e meio geológico 

(AGUIAR, 2006).   

 

Geoquímica do Césio    

O único isótopo estável do césio (Cs) é o 133Cs. Produtos de fissão incluem 

quatro principais isótopos do Cs, sendo que apenas 134Cs [meia-vida (t1/2) = 2,5 a], 

135Cs (t1/2= 3x106 a) e 137Cs (t1/2= 30,23 a) apresentam concentração significativa 

depois de 10 anos de geração (EPA, 1999b).  

A especiação do Cs em água subterrânea é uma das mais simples já 

reportada. O Cs forma poucos complexos estáveis e, provavelmente, estará 

presente na forma não complexada de íons Cs+, que são fortemente sorvidos por 

vários minerais, principalmente os filossilicatos argilosos. O Cs+ forma complexos 

muito fracos com sulfato, cloreto, nitrato e materiais húmicos, e a complexação 

com quelantes industriais, como o EDTA, também é muito pobre. Dessa maneira, 

a complexação aquosa não tem grande influência no comportamento do Cs na 

maioria dos sistemas naturais (EPA, 1999b).  

Também se espera que a precipitação ou coprecipitação pouco ou nada 

afetem a geoquímica do Cs, uma vez que a solubilidade da maior parte dos 

compostos de Cs é muito alta (EPA, 1999b).  
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Em geral, a maioria dos solos sorve césio fortemente. Alguns argilominerais, 

como ilita e vermiculita, tendem a fixar o Cs entre as suas camadas estruturais. 

Esses minerais possuem uma rede cristalina composta por folhas contínuas de 

silicatos e a distância entre essas folhas é controlada pelo tipo de cátion associado 

aos sítios de adsorção nas mesmas. Cátions grandes hidratados, como Na+, Li+, 

Ca2+ e Mg2+, tendem a afastar as camadas, enquanto cátions pequenos, como K+, 

tem o efeito oposto. A distância entre as folhas desses minerais exclui a adsorção 

da maioria dos cátions por tamanho, enquanto permite aos íons Cs+ se ajustarem 

perfeitamente entre as camadas. Consequentemente, esses minerais comumente 

exibem uma seletividade muito alta para Cs+ sobre outros cátions, incluindo 

aqueles presentes em grandes concentrações (EPA, 1999b). Mesmo uma 

pequena quantidade desses minerais adsorve uma quantidade grande de Cs, 

alguns autores consideram essa adsorção praticamente irreversível (DOUGLAS, 

1989 e ROUSTON, 1973 apud EPA,1999b).   

A sorção de Cs por argilominerais é independente do pH ao longo de uma 

ampla faixa e praticamente não há competição com outros cátions, com exceção 

dos cátions potássio e amônio. O íon potássio possui um raio iônico pequeno 

como o Cs+ podendo, portanto, competir efetivamente pelos sítios de adsorção 

(EPA, 1999b).   

Outros sítios que comumente contribuem para sorção de Cs são os grupos –

Fe-OH2 e –Al-OH2, que sendo fracamente ácidos, em pH elevado são dissociados 

para formar sítios negativos (McBRIDE, 1996):  

 

-Fe-OH2
+1/2 ↔ -Fe-OH-1/2 + H+                                 (1) 

 

Esses sítios carregados negativamente, e cuja abundância depende do pH, 

são capazes de complexar os íons Cs. Essa carga superficial é variável, e para 

os óxidos de ferro, à medida que o pH diminui, o número de sítios de complexação 

negativamente carregados também diminui. Prout (1958) apud EPA (1999b) 

reportou uma diminuição drástica na adsorção de Cs por esses sítios quando o 

pH da suspensão foi menor do que 6 (EPA, 1999b).  

Portanto, com exceção de quando minerais argilosos estão presentes, a 

sorção de Cs ocorre quase que inteiramente por troca catiônica (EPA, 1999b). 

Akiba e Hashimoto (1990) apud EPA (1999b) mostraram uma forte correlação 
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entre os valores de coeficiente de distribuição (Kd) para Cs e os valores de CTC 

para um amplo número de solos, minerais e rochas. A expressão 2, apresenta a 

equação de regressão para esse estudo:   

 

log (Kd(Cs)) (mL.g-1) = 1,2 + 1,0 log (CTC) (meq/100g)                 (2) 

 

Além da capacidade de troca catiônica e do teor de argilominerais, alguns 

parâmetros auxiliares importantes que influenciam a sorção de Cs são a 

concentração de óxidos de alumínio e ferro, concentração de potássio em 

solução, pH, área superficial e concentração de Cs em solução (EPA, 1999b).   

 

Geoquímica do Iodo  

O iodo é um halogênio, de número atómico (Z) =53, que ocorre nos estados 

de oxidação -1, +1, +3, +5 e +7. Existem 37 isótopos reportados do iodo, sendo 

que apenas o 127I é estável. Os isótopos 131I e 129I são gerados durante a operação 

de plantas nucleares, reprocessamento de combustíveis e testes de armas 

nucleares. Devido a sua meia vida longa (t1/2=1,57x107 anos), o 129I é o único 

isótopo do iodo, presente nos rejeitos radioativos, de preocupação ambiental 

relevante (EPA, 2004).   

Embora a química ambiental do iodo seja normalmente assumida como 

simples e bem conhecida, estudos recentes sugerem que o destino e a mobilidade 

do iodo no ambiente podem ser mais complexos do que esperado. Esta 

complexidade é causada principalmente em função dos múltiplos estados de 

oxidação do iodo que podem ser encontrados em condições oxidantes. Os 

estados de oxidação -1, +5, e 0 (I2, iodo molecular), são os mais relevantes para o 

iodo em sistemas ambientais, sendo que, na maioria dos ambientes, o iodo está 

presente como iodeto, I- (EPA, 2004).  

Ânions são conhecidos por se ligarem aos óxidos e minerais de silicato 

presentes no solo. Entretanto, alguns ânions são capazes de se ligar também à 

matéria orgânica, embora a maioria deles seja fracamente adsorvida nesse caso, 

sendo seguro dizer que a maior parte da retenção de ânions em solos está 

relacionada com ligações às superfícies minerais. Como para os cátions, a sorção 

de ânions ocorre em minerais que possuem grupos hidroxil na superfície. Os 

minerais mais importantes com essas características são os aluminossilicatos não 
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cristalinos (alofanas), os óxidos e hidróxidos de Fe, Al e Mn e os sítios das 

extremidades dos minerais argilosos. Em termos gerais a reação de sorção 

aniônica pode ser escrita do seguinte modo (McBRIDE, 1994):  

 

> S-OH + An- ↔ > S-A(n-1)- + OH-                                  (3) 

 

onde An- é um ânion de carga –n e, >S-OH é um grupo metal-hidroxil reativo. A 

reação 3 é chamada de reação de ligação de troca, porque o ânion desloca os 

grupos –OH- ou H2O de suas posições de coordenação na superfície metálica 

(McBRIDE, 1994).  

Os motivos para a sorção seletiva apresentada por alguns ânions específicos 

por superfícies em particular são pouco conhecidos. Há uma regra geral com 

relação a isso, que diz que, se um ânion apresenta uma tendência de se ligar 

fortemente com um íon metálico em solução, ele apresentará uma afinidade 

comparável por um sítio superficial M-OH do mesmo metal (McBRIDE, 1994).  

Com exceção dos íons fluoretos, os haletos não seguem a reação 3, mas se 

ligam por atração eletrostática, e, portanto, são adsorvidos apenas se a carga 

variável da superfície mineral for positiva. Isso significa que a sorção para esses 

íons não é seletiva, ou seja, eles são adsorvidos por trocas aniônicas não 

específicas, de modo que ânions de maior seletividade podem prontamente 

substituí-los nos sítios de troca; em função disso, geralmente são fracamente 

sorvidos (McBRIDE, 1994).  

A sorção de espécies de iodo em ambientes naturais aparentemente é 

controlada em partes pela matéria orgânica presente no solo, e em partes pela 

presença dos óxidos de ferro e alumínio, com a adsorção de iodo se tornando 

crescentemente mais importante sobre condições mais ácidas. Embora a 

extensão da sorção seja tipicamente baixa, especialmente em sistemas contendo 

pouca ou nenhuma matéria orgânica, I-  e IO3
- são sorvidos em uma extensão 

mensurável por alguns solos, óxidos e minerais de enxofre próximo do pH neutro 

e em condições alcalinas. O comportamento de adsorção do IO3
- também parece 

ser apreciavelmente diferente do I-, sendo que o IO3
- é mais fortemente sorvido do 

que I- em solos e superfícies minerais. Os mecanismos que causam esse 

comportamento de sorção do iodo em pH neutro e condições alcalinas não são 

completamente compreendidos. Alguns autores propõem que esse 
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comportamento de sorção pode ser resultado da oxidação do I- e/ou redução do 

IO3
- para espécies mais reativas como I2 (aq) e/ou produtos de hidrólise (EPA, 

2004).  

Essas reações de oxidação/redução ajudam a explicar porque alguns 

experimentos de adsorção não atingem o equilíbrio mesmo após várias semanas 

ou meses de tempo de contato. Alguns pesquisadores acreditam que o processo 

de oxidação/redução do iodo pode ser afetado pela matéria orgânica e/ou 

processos microbiológicos nos solos, sendo que alguns estudos identificaram 

diminuição da sorção de iodo quando os solos são tratados com fungicida, 

bactericida, irradiados ou aquecidos. Outros estudos propuseram que a sorção 

primária do iodo é causada por processos físico-químicos associados com a 

superfície e aprisionamento em microporos e cavidades estruturais na matéria 

orgânica (EPA, 2004).  

Valores de Kd para o iodo em solo de 0,6 e 0 mL.g-1 são reportados como 

sendo os mais conservativos para as faixas de pH de 4 a <6 e de > 6 a 10, 

respectivamente. Esses valores são representativos para amostras de solo ricas 

em quartzo e feldspato com baixo conteúdo de matéria orgânica. Os valores de 

Kd disponíveis para o iodo são muito desigualmente distribuídos e limitados em 

função do pH, valores de Kd na faixa de 1 a 10 mL.g-1, para pH de 4 a 10, podem                        

ser encontrados, entretanto a maioria deles é tipicamente menor do que 3 mL.g-1 

(EPA, 2004). 

  
 
2.2 Sistemas Superficiais para Disposição de Rejeitos Radioativos 
 
 

O projeto de uma instalação de disposição deve assegurar que esta seja 

construída e receba rejeitos, que serão dispostos e manuseados, sem ocasionar 

riscos indevidos à saúde humana e ao meio ambiente, tanto na fase de operação, 

quanto após o fechamento. Para alcançar estes objetivos primários, os seguintes 

objetivos secundários devem ser atingidos (IAEA, 2008; IAEA, 2012):   

 

 isolamento do rejeito;  

 controle de liberação; 

 redução de impactos resultantes de eventuais liberações; e,  
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 minimização da manutenção da instalação.  

 

Uma instalação de deposição deve promover adequado isolamento do rejeito 

nela disposto por um período de tempo apropriado, levando em consideração o 

tipo do rejeito, as características do local e os requisitos de segurança. É sabido 

que, especialmente após longos períodos de tempo, podem ocorrer eventos que 

resultem na liberação de radionuclídeos pela instalação. Os radionuclídeos em 

um repositório podem atingir os seres humanos por meio de infiltração de água, 

superficial ou subterrânea, com subsequente migração do lixiviado; podem ainda 

ser liberados no meio ambiente por intrusão inadvertida de humanos e animais ou 

por escape de gases. Entretanto, o projeto, bem como outros aspectos (como por 

exemplo, as características da geosfera), deve ser capaz de assegurar que esta 

liberação não exceda os limites regulatórios aplicáveis (IAEA, 2001a).  

Várias alternativas técnicas são possíveis para a deposição de rejeitos 

radioativos de médio e baixo nível, incluindo: a disposição em instalações 

superficiais ou próximas à superfície com vários níveis de engenharia, minas ou 

cavernas naturais, injeção em formações geológicas profundas e boreholes (poço 

produndo). A seleção da opção de disposição mais apropriada depende de muitos 

fatores, como características e volume do rejeito, condições climáticas, 

características do local, legislação e estrutura regulatória nacional (IAEA, 2004a; 

IAEA, 2001a).  

A maioria dos depósitos para rejeitos radioativos de baixo e médio nível em 

planejamento, incluindo o projeto brasileiro, está sendo pensada como instalações 

de deposição próximas à superfície (IAEA, 2001a, CNEN, 2008), e atualmente já 

existem mais de 80 repositórios próximos à superfície no mundo. Dentre os países 

que realizam esse tipo de deposição estão: Reino Unido, França, Canadá, Japão, 

Espanha, Suécia, EUA e República Tcheca (IAEA, 2004b; IAEA, 2002).  O Brasil 

possui um repositório próximo à superfície em Abadia de Goiás, entretanto esta 

instalação foi especialmente projetada e construída para receber os rejeitos 

radioativos provenientes do acidente de Goiânia envolvendo uma fonte de Cs-137 

e já foi fechada (CNEN, 2008). 

Sistemas de disposição para rejeitos de baixo e médio nível próximos à 

superfície requerem o uso de barreiras para controlar o isolamento ou liberação 

de radionuclídeos. Na ausência de barreiras naturais presentes na disposição 
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profunda, as barreiras de engenharia são uma parte integrante da estratégia para 

esses sistemas de deposição.  O papel do projeto de engenharia é compensar 

alguma limitação do local com a melhoria da performance de outras partes do 

sistema (ex. embalagens do rejeito, materiais de barreira, integridade da estrutura 

de disposição, etc.) para garantir segurança total. Isso é conseguido pela 

utilização do princípio de barreiras múltiplas, que contrabalancem alguma 

característica específica do local por soluções técnicas apropriadas (IAEA, 

2001a).  

As primeiras instalações para disposição de rejeitos de médio de baixo nível 

de radiação, projetadas há 40 a 50 anos, possuíam características de engenharia 

muito limitadas, sobretudo se comparadas com as instalações atuais. A contenção 

e os requerimentos de segurança eram garantidos muito mais pelo meio geológico 

do que pela atuação das barreiras de engenharia. No entanto, após vários casos 

em que a implementação de uma barreira de engenharia foi requerida para 

reforçar as naturalmente existentes, o modelo multibarreiras passou a ser 

amplamente adotado (IAEA, 2001a). 

As barreiras de engenharia são projetadas para minimizar a liberação de 

radionuclídeos dos embalados de rejeito, ou das próprias barreiras, para o 

ambiente. Além disso, devem restringir a infiltração de água de chuva ou 

subterrânea, minimizar a probabilidade de intrusão humana, possibilitar a 

dispersão de gases, caso sejam gerados, promover estabilidade estrutural a longo 

prazo, proteger a integridade das embalagens de rejeito e possibilitar a coleta e o 

monitoramento das águas de infiltração ou lixiviação (IAEA, 2001a).  

Várias instalações para disposição de rejeitos de médio e baixo nível foram 

projetadas no mundo utilizando o conceito multibarreiras, cada uma com suas 

características de engenharia próprias, dependendo de fatores como o local, as 

características do rejeito, as estratégias nacionais para gerenciamento do rejeito, 

as exigências dos órgãos reguladores nacionais, além de fatores sociais e 

econômicos. Embora, em função das variáveis citadas, sejam observadas 

diferenças de projeto de uma instalação para outra, é possível identificar em quase 

todas as construções as seguintes barreiras, esquematicamente representadas 

na figura 2 (IAEA, 2001a): 

  



 
 

18 
 

Capítulo 2 

 O embalado de rejeito contendo: matriz (cimento, betume, polímeros, 

vidro e cerâmica), embalagem, embalagens secundárias e revestimentos.  

 A unidade de deposição contendo: a estrutura civil, as camadas de 

isolamento (concreto, meio poroso para drenagem, betume, polímeros, 

argila), camada de recheio e a capa.  

 A cobertura artificial (não requerida para deposição em cavernas) 

contendo uma série de camadas de alta e baixa permeabilidade alternadas. 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Esquema de um repositório próximo à superfície. 

 

Na seleção das barreiras estruturais e de seus materiais é importante 

considerar a sua durabilidade a longo prazo, sua compatibilidade com as 

características do local (meio geológico e outros materiais), e sua disponibilidade. 

embalado de rejeito unidade de deposição cobertura artificial  
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Na etapa de escolha de materiais, deve-se avaliar, portanto, processos relevantes 

para o ambiente específico de disposição, como: resistência ao ataque químico, 

por exemplo, degradação do concreto pela ação de sulfatos ou outros agentes 

nas águas subterrâneas, ou degradação alcalina; efeitos de lixiviação, 

degradação microbiana e estabilidade a corrosão e erosão. Um resumo dos tipos 

de barreiras, materiais e funções é apresentado na tabela 2 (IAEA, 2004).  

Os materiais de enchimento são usados com vários propósitos: 

preenchimento de lacunas ou vazios entre os embalados, controle de água de 

infiltração, controle de gases, sorção e precipitação de radionuclídeos, e se 

necessário, para facilitar a recuperação do rejeito para processamento futuro. 

Materiais típicos utilizados sozinhos ou como misturas, incluem argilas, 

argamassa de cimento, rocha, solo, etc. As propriedades chave dos materiais de 

enchimento são: a capacidade de sorção, permeabilidade para controlar o 

ingresso de água e permitir a liberação de gases, e finalmente as propriedades 

mecânicas (IAEA, 2001a; IAEA, 2001b).   

 

Tabela 2. Elementos de barreiras de engenharia (IAEA, 2004). 

 

Tipo Função Materiais Parâmetros Chave 
Produto de 

rejeito e 
embalagem 

-Resistência mecânica 
-Retenção de 
radionuclídeos 
-Limitação de entrada de 
água 

- Argamassa de cimento 
- Betume 
- Polímeros 
- Container de concreto / 
metálico 

- Resistência à compressão 
- Permeabilidade 
- Taxa de lixiviação 
- Tempo de falha/taxa de 
falha 

Material de 
enchimento 

- Preenchimento de 
espaços vazios 
- Limitação de água de 
infiltração 
- Sorção de radionuclídeos 
- Controle de gases 
- Permitir a recuperação do 
rejeito 

- Argila 
- Cimento e argila  
- Argamassa de cimento 
- Misturas de argila (com 
solo, cimento, rocha, etc.)  

- Capacidade de sorção  
- Permeabilidade 
- Porosidade 
- Propriedades mecânicas  

Materiais 
estruturais 

e forros 

- Estabilidade física  
- Barreira de contenção 

- Concreto 
- Concreto reforçado 
- Argila  
- Asfalto ou membranas 
orgânicas 
- Aço laminado 

- Permeabilidade 
- Resistência a compressão  
- Tensão de cisalhamento 
- Espessura 
- Tempo/ taxa de falha  

Drenos - Controle da lixiviação 
- Possibilitar 
monitoramento 

- Cascalho / areia 
- Cerâmica e cimento 

- Permeabilidade 
- Capacidade de 
“desprendimento” de 
água 
- Plasticidade 
- Tempo/ taxa de falha  
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Uma gama de materiais de enchimento ou potenciais materiais, tem sido 

investigada, incluindo bentonitas sódicas, bentonitas misturadas com materiais 

graníticos na Coréia e bentonitas e vermiculitas indígenas na Índia (IAEA, 2001b; 

FREIRE, 2007). Estes materiais apresentam altos valores de Kd para espécies 

catiônicas, como Cs e Sr, entretanto exibem baixíssimos valores de Kd para 

espécies aniônicas como o I. A seguir são descritas algumas características 

relevantes de solos, no sentido de elucidar sua grande afinidade com muitos 

solutos, o que faz deles excelentes candidatos à materiais de enchimento em uma 

instalação de deposição.     

 

Solos como Material de Enchimento  

Dependendo de suas características, os solos podem ser empregados como 

material de enchimento na camada de recheio de repositórios para rejeitos 

radioativos. Solos são materiais complexos, cujas propriedades estão 

relacionadas à composição química e mineralógica da rocha que os originou e ao 

grau de intemperismo ao qual foi submetida, sendo que também a matéria 

orgânica desempenha papel importante sobre algumas de suas características 

(CASTRO, 2002; McBRIDE, 1994). 

Os solos são compostos por minerais primários, provenientes da rocha que 

os originou, e por produtos do intemperismo, denominados minerais secundários. 

Por definição, a fração do solo menor do que 2 µm é denominada fração argilosa, 

contudo o termo argilomineral possui uma conotação diferente, usualmente se 

referindo aos filossilicatos secundários, que são os compostos inorgânicos 

dominantes na fração fina dos solos. A fração argilosa do solo por sua vez é um 

termo mais amplo, que pode incorporar ainda as alofanas e os óxidos de Fe e Al 

(McBRIDE, 1994). 

Os principais grupos de minerais primários são os minerais de sílica, incluindo 

o quartzo, os feldspatos, feldspatóides, olivinas, anfibólios e as micas. Todos são 

silicatos e podem ser classificados estruturalmente com base no arranjo dos 

grupos tetraédricos SiO4. Especificamente as micas são formadas por folhas de 

silicato, cuja base da estrutura é a unidade (Si4O10
4-)n , assim como nos filossicatos 

argilosos. A diferença estrutural nas micas surge do grau de substituição 

isomórfica (troca de um íon estrutural por outro de carga igual ou diferente, sem 
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fundamentalmente alterar a estrutura) de Al3+ por Si4+ nas folhas de sílica. 

Muscovita e biotita são micas comuns, nas quais um dos quatro sítios tetraédricos 

é ocupado por Al3+ ao invés de Si4+, gerando uma carga negativa balanceada por 

íons K+ localizados entre as camadas de silicato (McBRIDE, 1994).    

 
KAl2(Si3Al)O10(OH)2              K(Mg, Fe2+)3(Si3Al)O10(OH)2 

                     muscovita                                           biotita 

 
A capacidade de troca catiônica (CTC) de um solo, está relacionada a sua 

composição mineralógica. A CTC de um mineral é definida como sendo a 

quantidade de cátions reversivelmente adsorvidos por unidade de massa do 

mesmo, sendo maior quanto maior for a carga negativa permanente dos minerais. 

Uma exceção para esse caso ocorre nas micas, onde a carga estrutural negativa 

é muito alta, ainda que a área superficial e CTC sejam baixas. Nesse caso 

particular, os íons K+, fixos entre as camadas, protegem a superfície interna da 

mica de se tornar acessível ao processo de troca catiônica. A carga negativa 

permanente dos filossilicatos é muito variável aumentando de quase zero (ex. 

caulinita) para mais 150 meq/100g quando se tem substituições isomórficas 

(ex.vermiculita) (McBRIDE, 1994).   

Os silicatos que possuem baixa ou nenhuma carga permanente, como a 

caulinita, assim como os óxidos e alofanas, apresentam baixos valores de CTC. 

Nesses minerais, os grupos das extremidades como –Si-OH, -Fe-OH2 e -Al-OH2 

desempenham um papel importante na adsorção de cátions. Esses grupos ao 

serem ionizados geram sítios negativos, que embora não permanentes, podem 

atrair cátions eletrostaticamente.  

A fração argila dos solos é composta pelos minerais secundários, formados 

pela ação do intemperismo, e inclui os silicatos em camadas (ou filossilicatos), os 

óxidos e hidróxidos de Fe e Al, além de aluminossilicatos e óxidos não cristalinos 

ou pobremente cristalinos, como as alofanas (McBRIDE, 1994). Os filossilicatos, 

presentes na fração argila, possuem uma estrutura de sanduíche de folhas 

tetraédricas e octaédricas, sendo as estruturas tetraédricas desses minerais 

comparáveis às estruturas das micas, contudo nesse caso, uma grande variedade 

de combinações de folhas tetraédricas com cátions metálicos coordenados 

octaedricamente são encontradas (SPOSITO, 1989; McBRIDE, 1994).  
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De acordo com o arranjo das camadas e o tipo de substituição isomórfica 

catiônica observada, os minerais argilosos são usualmente classificados em cinco 

categorias, descritas na tabela 3 (SPOSITO, 1989).  

 

Tabela 3. Grupos de argilominerais (SPOSITO, 1989).  

Grupo 
Tipo de 

Camada 

Carga da 

camada (x) 
Fórmula química típica 

Caulinita  1:1 < 0,01 [Si4]Al4O10(OH)8.nH2O (n=0 ou 4) 

Ilita 

2:1 

1,4 – 2,0 Mx[Si6,8Al1,2]Al3Fe0,25Mg0,75O20(OH)4 

Vermiculita 1,2 – 1,8 Mx[Si7Al]Al3Fe0,5Mg0,5O20(OH)4 

Esmectita  0,5 – 1,2 Mx[Si8Al]Al3,2Fe0,2Mg0,6O20(OH)4 

Clorita  2:1 – intercaladas 

por folhas de 

hidróxido 

Variável (Al(OH)2,55)4[Si6,8Al1,2]Al3,4Mg0,6O20(OH)4 

M = cátion monovolante situado entre as camadas  

 

 A estrutura ideal da caulinita não possui carga (<0,01) e por esse motivo, suas 

camadas não têm tendência a se separar, a menos que o ambiente seja altamente 

polar; assim, possuem baixas área superficial e capacidade de troca catiônica. A 

haloisita possui a mesma estrutura da caulinita, no entanto possui uma camada 

de moléculas de água entre as folhas. Quando aquecida, se converte em caulinita 

de forma irreversível (McBRIDE, 1994).   

 Ilita, vermiculitas, esmectitas e cloritas possuem duas folhas tetraédricas 

sanduichando uma folha octaédrica, por isso são denominados silicatos 2:1. As 

esmectitas têm em comum uma carga de camada relativamente baixa, conferindo 

a propriedade única de grande expansão em água. As vermiculitas possuem 

carga de camada maior do que as esmectitas e consequentemente uma 

capacidade de troca catiônica maior, no entanto não se expandem em água 

extensivamente em função de sua elevada carga permanente.  A ilita possui uma 

estrutura muito similar às micas, embora seja menos cristalina, possua um 

conteúdo de K+ menor e mais água estrutural. Esse arranjo, em que o K+ está fixo 

entre as camadas de silicato, conduz à uma capacidade de troca catiônica e área 

superficial baixas se comparadas às esmectitas e vermiculitas. As cloritas 

possuem uma camada de hidróxido metálico carregado positivamente 

sanduichada entre a estrutura 2:1 das camadas de silicato, esse hidróxido 

bloqueia a região entre camadas, conferindo uma área superficial e capacidade 
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de troca catiônica muito baixas, e evitando a expansão da estrutura. Cátions 

trocáveis são encontrados apenas na superfície externa e bordas das partículas 

de clorita. O diagrama da figura 3 resume as características estruturais desses 

minerais argilosos (McBRIDE, 1994).  

 

 

 

Figura 3. Grupos comuns de filossilicatos argilosos encontrados no solo 

retratados em termos de suas folhas tetraédricas ( ) e octaédricas ( )  

(McBRIDE, 1994). 

 

2.3 O Fenômeno de Alteração de Materiais de Enchimento por Soluções 
Alcalinas 

 
 

Grandes quantidades de cimento são empregadas em um repositório, seja 

nos dispositivos de contenção - que vão desde a própria matriz dos rejeitos de 

baixo e médio nível de radiação até os materiais de enchimento - ou simplesmente 

na construção das estruturas de concreto de sustentação da instalação. Essa 

grande quantidade de cimento, quando hidratada, determinará as propriedades 

químicas e físicas do near field (campo próximo) em um repositório por um longo 

período de tempo (BERNER, 1992). Uma vez saturados por água de infiltração, 
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esses materiais cimentícios iniciarão seu processo de degradação, que originará 

uma pluma de elevada alcalinidade (GAUCHER & BLANC, 2006).   

O constituinte principal do cimento saturado, e que provavelmente dominará 

a química da água intersticial, trata-se de um silicato de cálcio hidratado muito 

estável, denominado CSH-gel. Em geral, o cimento hidratado é constituído por 40-

50% de CSH-gel, 20-25% de Portlandita (Ca(OH)2), 10-20% de fases férricas, 10-

20% de solução de poro e 0-5% de componentes minoritários (NaOH, KOH, 

Mg(OH2)) (BERNER, 1992).    

Essa liberação hiperalcalina tem grande tendência a induzir transformações, 

principalmente mineralógicas, nos meios geológicos e barreiras de engenharia. 

Essas alterações podem modificar propriedades chaves das estruturas de 

retenção, principalmente dos materiais de enchimento, constituídos por argila ou 

solo.  

No intuito de investigar esse fenômeno, agências de gerenciamento de 

rejeitos e institutos de pesquisa europeus constituíram um consórcio no qual se 

desenvolveu um grande projeto, denominado ECOCLAY, com o objetivo de 

entender os efeitos do cimento sobre o desempenho das barreiras de engenharia 

(EUR, 2005).  

O relatório referente à segunda fase desse projeto, denominado ECOCLAY II 

(EUR, 2005) apresentou vários aspectos relacionados à degradação cimentícia, 

alteração de argilas e avaliação de desempenho das barreiras de engenharia; os 

resultados foram comparados e discutidos, e os efeitos da pluma alcalina sobre 

as propriedades das argilas foram avaliados. Os tópicos relevantes para avaliação 

de desempenho, do ponto de vista experimental, foram a sorção, a desorção e a 

co-precipitação em experimentos em batelada, bem como as modificações 

mineralógicas e nas propriedades de permeabilidade dos materiais cimentícios e 

argilosos em contato com diferentes tipos de solução. Especificamente foram 

estudados o comportamento de sorção/retardo do Sr, Eu, Cm, Se e I. A sorção 

para Sr, Eu e Cm, foi avaliada em meios alcalinos, ao passo que para I e Se, 

estudou-se condições de elevada salinidade (EUR, 2005).  

Além das análises por batelada foram realizados experimentos em amostras 

compactadas, por coluna, para avaliação dos parâmetros de migração, como 

coeficiente de difusão, tanto para os principais constituintes da pluma alcalina, 

Na+, K+, Ca2+ e OH-, quanto para alguns radionuclídeos, como 129I, 14C, 3H e 135Cs, 
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em amostras sem distúrbios e alteradas. Nesses experimentos avaliaram-se 

também as modificações mineralógicas ocorridas e alterações na condutividade 

hidráulica, como função do tempo, para amostras expostas a água-jovem e 

evoluída de cimento. Foram ainda avaliados os parâmetros químicos: pH, 

condutividade elétrica, concentração de Na+, K+, Ca2+, Mg2+ Si, Al, etc., como 

função do tempo para soluções colocadas em contanto com as amostras 

alteradas pela pluma alcalina, com o objetivo de modelar geoquimicamente o 

fenômeno (EUR, 2005). 

Com relação aos experimentos por coluna e sua aplicação, duas importantes 

observações foram ressaltadas (EUR, 2005): 

 

 A migração da pluma alcalina nos experimentos foi governada por 

advecção, ao passo que nas condições de disposição espera-se que a 

difusão seja dominante. Uma vez que a migração mais lenta (transporte 

difusivo) pode resultar em modificações mais drásticas (os processos são 

cineticamente controlados, maior tempo de contato, maior taxa de reação), 

uma aproximação advectiva pode ser considerada mais branda.    

 

 A avaliação de desempenho mudou drasticamente quando a migração dos 

radionuclídeos coincidiu com a migração da pluma alcalina. Os 

experimentos mostraram um aumento na liberação e migração de matéria 

orgânica. Essa matéria orgânica dissolvida pode aumentar a migração de 

radionuclídeos.  

 

Além do referido consórcio, vários outros estudos foram conduzidos com o 

objetivo de compreender essa interação e avaliar a influência desse fenômeno no 

desempenho da instalação de deposição. De um modo geral, os trabalhos 

realizados estão relacionados à cinética (ROZALÉN et al., 2008; ROZALÉN et al., 

2009; SÁNCHEZ et al., 2006), e à modelagem (SAVAGE et al., 2002; 

YAMAGUCHI et al., 2007; FERNÁNDEZ et al., 2009) da alteração; às 

modificações mineralógicas observadas em decorrência da interação (BAUER & 

BERGER, 1998; RAMIRÉZ et al.,  2002; RAMIZÉZ et al.,  2005; SAKAMOTO et 

al., 2007; SAVAGE et al., 1992; SAVAGE et al., 2007; FERNANDÉZ et al., 2006) 

e à difusão, tanto da pluma alcalina no meio geológico e demais barreiras, quanto 
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de radionuclídeos em condições de elevada alcalinidade ou salinidade (SATO, 

2005; WANG & LIU, 2004; NAKAYAMA et al., 2004). Os materiais estudados são 

variados, compreendendo uma ampla gama de materiais argilosos comerciais ou 

naturais, solos e combinações de minerais, rochas e argilas (GAUCHER & 

BLANC, 2006).  

Também as condições alcalinas empregadas em trabalhos anteriores, nos 

quais foi estudado o efeito da interação de fluidos de pH elevado com solos e 

materiais argilosos, são muito variáveis, a maior parte das soluções são de 

hidróxido de sódio (NaOH) e hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), ou misturas das duas 

substâncias em proporções diversas, sendo também encontradas algumas 

referências do uso de hidróxido de potássio (KOH).  

Holgersson & Albisson (2002), em seus estudos sobre a difusão de fluidos 

cimentícios através de amostras de dioritos suecos, empregaram dois tipos de 

solução simulando o fluido intersticial presente no cimento, chamadas de águas 

intersticiais sintéticas. O primeiro tipo representa a água jovem, liberada nos 

primeiros anos após a produção do cimento, e tem composição aproximada de 

0,11 mol.L-1 de NaOH, 0,25 mol.L-1 de KOH e é saturada em cálcio. Essa solução 

é preparada a partir da dissolução do NaOH e KOH nas proporções adequadas, 

seguida da adição de um excesso de CaO, mantido em suspensão por vários dias, 

sendo então filtrada. A segunda solução, denominada solução evoluída, possui 

características da água intersticial do cimento decorrido um período relativamente 

longo de sua produção, e apresenta uma alcalinidade menor, sendo produzida 

apenas pela saturação com CaO. Vários outros autores utilizaram a nomenclatura 

jovem e evoluída para referenciar as soluções simuladas de cimento, embora as 

composições químicas das mesmas sejam muito variadas. 

De Carnnière et al. (2005) estudaram as modificações químicas e 

mineralógicas na argila Boom (quartzo 35%, microclina 9%, plagioclásio 4,5%, 

pirita 1,5%, calcita 0,9 %, esmectita 33%, ilita 12% caulinita 5%), empregando uma 

solução jovem de pH 13,5 e composição: [Na] 0,06 mol.L-1 e [K] 0,14 mol.L-1 além 

de outros íons minoritários; e uma solução evoluída de pH 12,5, com 0,02 mol.L-1 

de Na e 0,01 mol.L-1 de Ca e outros íons em menor proporção. Ervanne & 

Hakanen (2005), por outro lado, empregaram uma solução jovem de pH 12,5, mas 

não detalharam sua composição.  
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Fernández et al. (2008) empregaram uma solução 0,25 mol.L-1 de NaOH para 

o estudo e modelagem da interação da pluma do cimento com uma barreira de 

bentonita. Uma solução de mesma concentração molar de NaOH foi utilizada por 

Fernández et al. (2006), para o estudo da reatividade na interface cimento 

bentonita utilizando células de transporte. Também Sanchez et al. (2006) 

empregaram uma solução de NaOH de mesma concentração para seus estudos 

sobre a cinética da reação entre a solução alcalina e a bentonita FEBEX, embora 

tenham utilizado também soluções 0,1 mol.L-1 e 0,5 mol.L-1 de NaOH.  

Bauer & Berger (1998) e Ramiréz et al.  (2002) utilizaram soluções de KOH 

em seus trabalhos de estudo da taxa de dissolução da caulinita e da esmectita e 

de estudo da alteração hidrotermal da bentonita La Serrata por soluções alcalinas, 

respectivamente. Bauer & Berger (1998) empregaram concentrações variando de 

0,1 a 4,0 mol.L-1, enquanto Ramiréz et al. (2002) utilizaram soluções 0,1 e 0,5 mol.L- 1. 

Ramiréz et al. (2002) trabalharam também com soluções de hidróxido de sódio 

nas mesmas concentrações.  

Savage et al. (2002) trabalharam com uma solução composta por uma mistura 

de hidróxidos de sódio e potássio, nas concentrações de 0,1 mol.L-1 de cada 

substância, na modelagem da interação da bentonita com fluidos hiperalcalinos. 

Também Dauzeres et al. (2010) utilizaram uma mistura de NaOH e KOH nas 

concentrações de 0,05 mol.L-1 e 0,475 mol.L-1 respectivamente, para investigar a 

interação argila-cimento no contexto da deposição geológica de rejeitos.   

A tabela 4 apresenta um resumo das características de trabalhos 

experimentais relacionados ao fenômeno de alteração de meios geológicos (solos 

e rochas) e argilas comerciais por soluções alcalinas e salinas. Neste trabalho 

optou-se por utilizar como solução simulada da pluma alcalina a solução jovem 

proposta por Holgersson & Albisson (2002), haja vista que vários trabalhos 

anteriores utilizam uma solução de características de concentração e natureza de 

reagente (NaOH, KOH e Ca(OH)2) muito similar a esta, quando não a própria. 

Grande parte desses estudos foram conduzidos em temperaturas baixas 

(ambiente ou próximas de) condição empregada no presente trabalho. 
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Tabela 4. Resumo de trabalhos relacionados à alteração de materiais de barreira por soluções alcalinas e salinas.  

 

Referência Material Inicial Solução de Alteração 
Temperatura 

(°C) 
Tempo 
(dias) 

Alterações Químicas / 
Mineralógica 

Principais resultados 

Berubé et al. 
(1990) 

14 minerais (quartzo, microclina, 
biotita, clorita, calcita, dolomita, 

pirita, goethita, etc.) 

pH 12,4; saturada em 
Ca(OH)2 

23 265 

Corrosão das superfícies 
dos minerais, dissolução 

de alguns minerais, 
formação de fases CSH 

Escala de reatividade de 
minerais baseada nas alterações 

mineralógicas 

Savage et al. 
(1992) 

Albita, microclina e quartzo 
 

pH 12,5 – 13,5; Na 0,065M, 
K 0,13M, Ca 0,002 e 0,021M 

70 
 
 

1 – 100 

Perda de Ca da solução, 
corrosão dos minerais, 
formação de cobertura 

de CSH 

Alterações mineralógicas 

Braney et al. 
(1993) 

Arenito Clashach (quarzto, K-
feldspato, ilita e óxido de ferro) 

NaCl 0,2 M saturada em 
Ca(OH)2 

28 280 

Dissolução de silicatos 
primários (K-feldspato e 

quarzto) e ilita. 
Precipitação de minerais 

secundários (CSH) nas 
superfícies de quartzo e 

feldspatos 

Alterações químicas e 
mineralógicas, evolução da CTC 

e potencial mecanismo de 
interação 

Bauer & Berger 
(1998) 

Caulinita, esmectita Ceca (~ 99% 
Na-montmorilonita), argila Ibeco 

(Ca-esmectita com 35% de 
beidelita) 

K 0,1 ~4 M 35 e 80 1 – 150 
Dissolução da caulinta e 

das esmectitas 

Taxa de dissolução da caulinita 
duas vezes maior do que das 

esmectitas (a partir da liberação 
de Al e Si em solução); 

mecanismo de dissolução 

Bateman et al. 
(1999) 

Quartzo, albita, muscovita e 
calcita 

pH 12,5 – 13,2; Na 0,06 M, K 
0,16 M , Ca 0,002 ~ 0,02 M 

70 25 Formação de fases CSH Alterações mineralógicas 

Hodgkinson & 
Huges (1999) 

Muscovita, anortita 
(plagioclásio), clorita, albita, 

quartzo 
Saturada em Ca(OH)2 85 33 

Formação de katoita, 
fases CSH e zeólitas 

Alterações mineralógicas 

Alder & Mader 
(1999) 

Argila Opalinus (25% caulinita, 
20% illita, 15% calcita, 15% 
quartzo, 10% clorita e 10% 

mistura ilita/smectita, < 1,0 % K-

pH 13,2; Na-K-Ca-OH 30 90 - 540 
Formação de fases CSH, 

cristais de zeólitas e 
calcita 

Alterações mineralógicas 
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feldspato, albita, siderida, 
dolomita e pirita) 

Holgersson & 
Albinsson (2002) 

Diorito Äspö: albita, biotita, K-
feldspato, quartzo e epidoto 

pH 12,5 – 13,5; ; Na 0 ~ 0,11 
M, K 0 ~ 0,25 M e saturada 

em Ca 
- 210 - 

Difusão de HTO e OH-, Na+, K+, 
Ca2+ e outros íons 

Ramiréz et al. 
(2002) 

Bentonita “La Serrata” (FEBEX) 
(92 % montmorilonita, 2% 

quartzo, 2% K-feldspato, 1% 
plagioclásio, vidro vulcânico e 

cristobalita) 

pH 12,6 -13,5; Na 0,0001 ~ 
0,5 M, K 0,1 ~ 0,5 M e Ca 

0,0004 ~ 0,02 M 
35, 60 e 90 7 -365 

Dissolução das fases de 
sílica com menor 

cristalinidade, esmectita, 
K-feldspatos e vidros 

vulcânicos, formação de 
zeólitas e Mg-esmectitas 

Alterações mineralógicas 

Wang & Liu (2004) Bentonita MX-80  
pH 3 – 12; NaClO4 0,1 M,  

HClO4 0,01M, NaOH 0,01 M 
25 -  - 

Efeito do pH na migração de Sr2+ 
(Kd) 

Zhao et al. (2004) Caulinita 
NaOH 1,4 ~ 2,8M, NaAl)2 

0,12 ~ 0,25 M, NaNO3 3,7 M 
50 e 80 7 – 60 

Dissolução da caulinita, 
formação de cancrinita e 

sodalita 

Alterações mineralógicas, 
impacto na retenção de Cs+ 

Nakayama et al. 
(2004) 

Na-bentonita + sílica 
pH 13 – 14; Na 0,14 ~1 M, K 

0,20 M e Ca 10x10-4M 
10 - 170 1 – 300 Formação de analcima 

Taxa de dissolução da 
montmorilonita e coeficiente de 

difusão dos íons OH- 

Jan Titis & Erich 
Wieland 

(in:Ecoclay II, 
2005) 

Fases CSH sintéticas - - - - 
Absorção de Sr, Eu e Cm por 

silicatos hidratados 
(determinação do Kd) 

Thorsten Meyer 
(in:Ecoclay II, 

2005) 

Cimento; argila Callovo-
Oxfordian (13% de esmectita, 

65% de mistura ilita-esmectita, 
clorita, caulinita, quartzo e 

calcita < 1%); bentonita MX-80 
(montmorilonita, quartzo, 

cristobalita, calcita, feldspato, 
pirita e gipso) 

Na 0,463 M, K 0,556 M, Ca 
0,001 M; NaCl 3,05 mg/Kg; 

água deionizada 
25 28 - Determinação de Kd para I e Se 

Heini Ervanne & 
Martti Hakanen 

Bentonita MX-80 
(montmorilonita, quartzo, 

pH 12,5 – 13,5 - 7 - 547 - Sorção de Ca2+ e Na+ 



 
 

30 
 

Capítulo 2 

(in:Ecoclay II, 
2005) 

cristobalita, calcita, feldspato, 
pirita e gipso) 

Melkior T. et al. 
(in: Ecoclay II, 

2005) 
Argila Callovo e bentonita MX-80  

pH 7,8 – 12,5; Na 7,3 ~ 8,0 
mM, K 2,5 mM 22, Ca 8,6 – 

10 mM 
23 30 - 360 - 

Difusão de Ca2+, K+, Cs+, Na+, Cl- e 
água tritiada (HTO) 

P. De Cannière et 
al. (in: Ecoclay II, 

2005) 

Argila Boom (quartzo 35%, 
microclina 9%, plagioclásio 4,5%, 

pirita 1,5%, calcita 0,9 %, 
esmectita 33%, ilita 12% caulinita 

5%) 

pH 9,5 – 13,5; Contendo Na 
0,2 ~0,7 M, K 0,0003 ~ 0,15 

M e Ca 0,0001 ~ 0,01 M. 
- > 730 

Dissolução da esmectita 
(solução jovem) 

Aumento da condutividade 
hidráulica para solução alcalina 
jovem (pH=13,5) e diminuição 

para solução evoluída (pH=12,5). 
Determinação da migração de I-, 

HTO e HCO3-, Na+ e Ca2+ em 
experimentos por coluna 

Ramírez et al.  
(2005) 

Argila Callovo-Oxfordian (13% de 
esmectita, 65% de mistura ilita-

esmectita, clorita, caulinita, 
quartzo e calcita < 1%) 

pH 10 – 14; Na 0,0001 ~ 1 
M, K 0,0001 ~ 1 M, Ca 

0,00005 ~ 0,5 M 
60, 90, 120 1 - 7 

Dissolução de esmectitas 
e filossilicatos, formação 

de portlandita (CSH) e 
zeólitas 

Alterações mineralógicas e da 
CTC 

Sato (2005) Na-bentonita NaCl 0,01 ~0,51M - 60-90 - 
Efeito da força iônica na difusão 

de I- e Cs+ 

Fernández et al. 
(2006) 

Bentonita FEBEX (92% 
montmorilonita, 2% quartzo, 2% 

K-feldspato, 1% plagioclásio, 
vidro vulcânico e cristobalita) 

pH 12,6 – 13,3; Na 0,25 M; 
saturada em Ca(OH)2 

25,60 e 120 
30 – 
360 

Precipitação de 
tobermorita (CSH), 
brucita e analcima, 

enriquecimento com Mg 
(saponita) 

Alteração mineralógica e 
comparação com a previsão da 
modelagem hidrogeoquímica 

Sanchéz et al. 
(2006) 

Bentonita “La Serrata de Nijar” 
(FEBEX) (92 % montmorilonita, 
2% quartzo, 2% K-feldspato, 1% 
plagioclásio, vidro vulcânico e 

cristobalita) 

pH 12,9 – 13,5; Na 0,10, 
0,25 e 0,50 M 

25 - 200 
30 – 
540 

Dissolução da esmectita, 
formação de zeólitas 
(analcima e filipsita), 

saponita e  fases 
CSH(tobermorita e outros 

CSH amorfos 

Alterações mineralógicas 
determinação da cinética da 

dissolução da montmorilonita 

Yamaguchi et al. 
(2007) 

Na-bentonita + sílica 
pH 13 – 14; Na 0,14 ~1 M, K 

0,20 M e Ca 10x10-4M 
10 - 170 7 – 250 Formação de analcima 

Taxa de dissolução da 
montmorilonita, coeficiente de 

difusão dos íons OH-, diminuição 
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da condutividade hidráulica com 
o conteúdo de montmorilonita 

Sakamoto et al. 
(2007) 

Bentonita Kunigel V1 
(montmorilonita, calcedônia, 

plagioclásio e calcita) 

Fases CSH sintéticas 
(sólidas) e Ca(OH)2 0,01 M 

- 2 - 2700 
Formação de fases CSH 
(baixa concentração), 
incorporação de Ca 

Desenvolvimento de uma 
técnica analítica para 

determinação das fases CSH 

Rozalén et al. 
(2008) 

Bentonita FEBEX (92% 
montmorilonita, 2% quartzo, 2% 

K-feldspato, 1% plagioclásio, 
vidro vulcânico e cristobalita) 

pH 1 – 13,5; HNO3 0,01~0,1 
M, HCl 0,001 ~0,1 M, KOH 

0,005 ~0,5 M 
25 50-1200 

Dissolução da 
montmorilonita 

Taxa de dissolução da 
montmorilonita 

Rozalen et al. 
(2009) 

K-montmorilonita 
pH 1 – 13,5; KOH 0,005 ~ 0,5 

M, HNO3 0,001 ~ 0,1M 
50 e 70 125 

Maior taxa de dissolução 
da montmorilonita em 

pH alto 

Taxa de dissolução da 
montmorilonita em função do 

pH e temperatura 

Fernández et al. 
(2009) 

Bentonita FEBEX (92% 
montmorilonita, 2% quartzo, 2% 

K-feldspato, 1% plagioclásio, 
vidro vulcânico e cristobalita) 

pH 13,4; Na 0,25 M 25 – 120 30 - 360 
Formação de analicima, 

Mg-argila, brucita e fases 
CSH 

Taxa de dissolução da 
montmorilonita, previsão da 
formação de novas fases por 
modelagem em acordo com 
observações experimentais 

Dauzeres et al. 
(2010) 

Argilito (23% carbonato, 20% 
quartzo, 2% feldspato, 55% 

argilominerais (clorita, caulinita, 
ilitia e esmectita) e 1% pirita) 

pH 13,6; Na 0,05 M e K 
0,475 M 

25 
60, 180 
e 365 

Formação de fases CSH 
(portlandita e etringita) 

Alterações mineralógicas 
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2.4 O Fenômeno de Sorção e os Modelos de Isotermas  
 
 

Sorção é um termo genérico utilizado para descrever tanto os processos de 

absorção quanto de adsorção, já que a distinção entre esses fenômenos não é 

clara para muitos sistemas ambientais (WEBER & DIGIANO, 1996).  O fenômeno 

de sorção envolve uma série de processos que podem alterar a distribuição de 

contaminantes entre as fases de um sistema ambiental. As trocas de massa 

relacionadas a esse fenômeno impactam o transporte e o destino de muitas 

substâncias liberadas no meio ambiente, e em função da diversidade de 

condições encontradas em ambientes naturais, trata-se de um processo 

bastante complexo, uma vez que cada combinação de condições, como: soluto, 

fase sorvente, interface, temperatura, etc., confere uma distribuição de massa 

única (WEBER et al., 1991). 

A distribuição de soluto entre as fases resulta de sua afinidade relativa entre 

as mesmas, o que tem origem nas forças existentes entre as moléculas do 

sorbato e aquelas entre o solvente e o sorbato. Essas forças não agem 

independentemente, o efeito da ação coletiva é que dita a separação sortiva das 

substâncias em qualquer sistema. Ou seja, a sorção pode ser motivada tanto 

pela afinidade entre o sorvente e o sorbato, quanto pela falta de afinidade entre 

o sorbato e a solução, por exemplo como no caso da repulsão de compostos 

hidrofóbicos pela água (WEBER et al., 1991).  

Diferentes modelos são utilizados para descrever esse fenômeno e seus 

efeitos, podendo ser mecanísticos ou fenomenológicos. Os modelos 

fenomenológicos caracterizam a distribuição do soluto entre as fases de um 

determinado sistema no equilíbrio, tipicamente relacionando a quantidade de 

soluto por unidade de massa de sorvente (S) à concentração de soluto presente 

na fase líquida Ceq (WEBER et al., 1991). Na prática, estudos de sorção são 

conduzidos equilibrando quantidades conhecidas de sorvente com soluções do 

soluto, e a correlação é feita através de isotermas de sorção, curvas que 

descrevem a quantidade de espécie sorvida em função de sua concentração em 

solução, enquanto todos os outros parâmetros são mantidos constantes 

(GRANT et al., 1998; LANGMUIR, 1997; WEBER & DIGIANO, 1996).  Exemplos 

de isotermas de sorção estão representados na figura 4.  
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Figura 4. Exemplos de isotermas de sorção (WEBER & DIGIANO, 1996).  
 

No exemplo da figura 4, o processo favorável é aquele no qual a capacidade 

de retenção aumenta acentuadamente com a quantidade de soluto, fornecendo 

uma isoterma convexa. Do mesmo modo, isotermas côncavas representam 

processos desfavoráveis de sorção, já que o sorvente perde eficiência 

rapidamente quando a concentração do soluto é diminuída. Na isoterma linear, 

não há favorecimento diferenciado do processo em função da concentração 

(WEBER & DIGIANO, 1996).  

Vários modelos fenomenológicos, conceituais e empíricos, foram 

desenvolvidos para descrever os diversos padrões de sorção, incluindo os 

observados na figura 4. O mais simples deles é o modelo linear, que descreve a 

retenção do soluto pelo sorvente como sendo linear e diretamente proporcional 

à concentração da fase líquida (WEBER et al., 1991):  

 

S= KdCeq                                                    (4) 

 
Deste modo, o Kd, ou coeficiente de distribuição, pode ser definido como a 

razão entre a quantidade de massa do soluto adsorvida por unidade de massa 

do sólido, S, (M/M), e a concentração restante em solução, Ceq, (M/L3), tendo 

(S) 
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dimensões (L3/M) (KRESNIC, 2006) e pode ser obtido determinando-se o 

coeficiente angular da reta traçada quando os valores de S são plotados versus 

Ceq. A isoterma linear é apropriada para reações de sorção nas quais a energia 

da sorção seja constante com o aumento da concentração (WEBER et al., 1991). 

Tem se mostrado adequada para concentrações muito baixas de soluto e sólidos 

com baixo potencial de sorção, por exemplo para solos (EPA, 1999a). Quando 

aplicável, é extensamente utilizada em função da baixa complexidade 

matemática. Entretanto, mesmo sendo um sistema bem descrito pelo modelo 

linear, deve-se ter atenção, pois o mesmo modelo pode não ser válido em faixas 

de concentração diferentes daquelas para as quais foi avaliado (WEBER et al., 

1991). É também usual, em estudos na área ambiental e radioativa, calcular o 

Kd de maneira simplificada, utilizando diretamente sua definição (razão entre as 

concentrações nas fases sólida e líquida no equilíbrio), tomando o que seria um 

único ponto da isoterma, sem o ajuste de equações apropriadas (SHEPPARD, 

2003; ALDABA et al., 2010 et al.; WIELAND & VAN LOON, 2002). 

O ajuste de equações de isotermas de sorção aos resultados experimentais 

é um importante aspecto da análise dos dados. Dentre as isotermas não lineares, 

as de Langmuir e Freundlich são as mais comumente empregadas, mas deve 

ser dada especial atenção para que o ajuste seja apropriado (KINNIBURGH, 

1986).  

A sorção de muitos metais e radionuclídeos de meia-vida longa em solos é 

descrita com sucesso por isotermas de Langmuir (EPA, 1999a). O modelo de 

Langmuir considera a sorção de moléculas de soluto sobre a superfície do sólido 

formando uma única camada, e que não há interação entre essas moléculas. 

Assume ainda que a energia de sorção para cada molécula é a mesma 

independente do preenchimento da superfície (WEBER et al., 1991). A 

formulação matemática para esse modelo deriva de considerações sobre a taxa 

de condensação e evaporação (ou desorção) de moléculas de gases em 

superfícies sólidas. Para sistemas sólido:líquido, a equação de Langmuir é 

usualmente escrita da seguinte maneira:  

 

S= 
Qmáx KL Ceq

1+ KLCeq
                                                   (5) 
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O coeficiente de adsorção, KL, é um parâmetro relacionado à entalpia de 

sorção, ao passo que Qmáx representa a concentração de soluto sorvida 

correspondente a uma monocamada e é comumente definido como capacidade 

máxima de sorção (WEBER et al., 1991). A capacidade máxima de sorção é a 

quantidade máxima do soluto que pode ser sorvida pelo sólido, e é expressa em 

unidades de massa do soluto por unidade de massa do sorvente de sorvente 

(M/M) (GRANT et al., 1998; LANGMUIR, 1997). Esse modelo considera que, em 

concentrações suficientemente altas, o soluto ocupará todos os locais 

disponíveis para sorção e não mais será sorvido. Nesse ponto da curva, no qual 

a quantidade de soluto sorvido não mais tem relação com a concentração do 

soluto em solução, onde é obtido um valor constante de carregamento para 

qualquer acréscimo de contaminante, define-se a capacidade máxima de 

carregamento ou sorção (Qmáx) (EPA, 1999a). Quando a cobertura da superfície 

é muito pequena, ou seja, em baixos valores de Ceq ou quando a sorção é pobre, 

a isoterma de Langmuir se reduz à relação linear, equação 4 (WEBER et al., 

1991; LANGMUIR, 1997).   

O ajuste de dados experimentais à equação de Langmuir pode ser feito tanto 

à sua forma original quanto ao modelo linearizado. Há pelo menos três formas 

diferentes de linearizar a equação original, sendo a mais comum apresentada na 

equação 6 (KINNIBURGH, 1986, WEBER et al., 1991).  

 

     
1

S
= 

1

Qmax
+ 

1

KLQmaxCeq
                                            (6) 

 
Apesar da formulação teórica da isoterma de Langmuir, esse modelo pode 

não se ajustar aos dados experimentais adequadamente. Nesses casos, é 

comum empregar a isoterma de Freundlich, que embora seja um modelo 

essencialmente empírico, talvez seja a isoterma não linear mais utilizada 

(WEBER & DIGIANO, 1995). O modelo de Freundlich não leva em consideração 

a capacidade de sorção finita em altas concentrações de soluto, ou seja, essa 

aproximação assume uma infinita fonte de sítios de sorção que não reagiram, e 

nesse caso não haveria, portanto, uma condição de saturação para sorção. Essa 

condição é válida somente para baixas concentrações de contaminante, pois em 

altas concentrações, há saturação dos sítios de sorção. Entretanto, geralmente 

em condições naturais, considerando-se a sorção de elementos traço, essa 
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concentração de saturação usualmente não é atingida (EPA, 1999a). A equação 

de Freundlich é dada por:  

 

S= KFCeq
n

                                                                   (7) 

 

onde KF é um parâmetro relacionado à capacidade de sorção para uma 

concentração específica; n está relacionado à intensidade da sorção e pode ser 

entendido como uma medida conjunta da magnitude acumulada e da diversidade 

de energias associadas a uma reação de sorção em particular (WEBER et 

al.,1991 ; WEBER & DIGIANO, 1995). Da equação 7 deduz-se que, para valores 

de n < 1, a isoterma será convexa (sorção favorável), quando n=1 será linear 

com KF= S/Ceq= Kd, e para n > 1, côncava (sorção desfavorável) (WEBER & 

DIGIANO, 1995). Os parâmetros da equação de Freundlich são comumente 

estimados utilizando a sua forma linearizada:  

 
log S= logKF + n logCeq                                       (8) 

 
O tratamento e a análise dos dados de equilíbrio de sorção geralmente se 

iniciam com a escolha de um modelo de isoterma mais apropriado e avaliação 

das constantes deste modelo. A escolha do modelo pode ser baseada na 

utilidade dos parâmetros fornecidos. Por exemplo, o parâmetro KF da isoterma 

de Freundlich tem sido amplamente empregado para quantificar a extensão da 

sorção e prover um meio fácil de comparar diferentes sorventes ou condições de 

sorção para um sistema em particular. Similarmente, se uma indicação da 

capacidade máxima de sorção é requerida, o parâmetro Qmáx pode ser de 

interesse (WEBER & DIGIANO, 1995).  

Os modelos referenciados anteriormente são considerados modelos 

clássicos, e são baseados em hipóteses implícitas ou explícitas com relação à 

distribuição energética das reações de sorção. O modelo linear, por exemplo, 

pressupõe que todas as reações de sorção de um soluto específico com um dado 

sorvente possuem a mesma energia associada, e assume ainda que o número 

de sítios disponíveis para essa reação seja ilimitado. No modelo de Langmuir a 

energia da reação é tida como constante, embora o número de sítios seja 

limitado. Já no modelo de Freundlich, uma distribuição contínua de energias de 
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reação variadas é assumida, e os sítios são hipoteticamente ilimitados (WEBER 

& DIGIANO, 1995). 

A maioria dos processos de sorção em ambientes naturais, no entanto, 

envolve múltiplos fenômenos, sendo implicitamente heterogêneos. Minerais 

diferentes compondo uma mesma amostra de solo, por exemplo, possuem 

diferentes tipos, quantidades e distribuições de superfícies disponíveis para 

sorção, implicando em uma ampla distribuição de energias de reação. Isso 

explica porque, geralmente, a isoterma de Freundlich descreve melhor dados 

ambientais do que o modelo de Langmuir. No modelo de Freundlich quanto 

menor for a afinidade de um soluto por um sorvente ou menor for a variedade de 

sítios energéticos, mais o parâmetro n se aproxima de 1 (WEBER & DIGIANO, 

1995).  

 Uma vez que assume distribuição energética uniforme dos sítios de sorção, 

o modelo de Langmuir se aplica a superfícies homogêneas. Sua forma geral, no 

entanto, é útil para descrever homogeneidade local em sorventes heterogêneos. 

Para descrição de sistemas heterogêneos, a equação de Freundlich pode ser 

expandida considerando que a superfície é composta por uma série de diferentes 

sítios, cada um deles obedecendo ao modelo de Langmuir para energias 

diferentes. Tomando-se uma forma mais geral da equação de Langmuir, na qual 

são incorporados parâmetros adicionais para considerar a variedade de sítios 

energéticos, temos (WEBER & DIGIANO, 1995):  

 

S (Ceq)= ∫ ∅(K) Q [
(KCeq)

n'

1+(KCeq)
n'
]

n'
m⁄

dK
Kmax

Kmin

 

(9) 
 

onde ø(K) é a função de energia relacionada com a variação líquida da entalpia 

de sorção por mol, m e n são parâmetros de heterogeneidade.  A resolução 

dessa equação nos leva ao modelo generalizado de Langmuir, que é uma 

isoterma com quatro parâmetros (Q, K, m e n’). A partir desse modelo, 

combinando diferentes valores para m e n’, derivam-se outros dois modelos 

muito úteis de isotermas com três parâmetros, denominadas Langmuir-

Freundlich e Freundlich generalizada. Para concentrações de soluto muito 

baixas (tendendo a zero), todos esses modelos se resumem à isoterma de 
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Modelo Equação da Isoterma

Langmuir Generalizada

Langmuir - Freundlich

Freundlich Generalizada

Freundlich Comum

𝑆 = 𝑄  
(𝐾𝐶𝑒𝑞 )𝑚

1 + (𝐾𝐶𝑒𝑞 )𝑚
 

𝑛′
𝑚 

 

𝑆 =  
𝑄(𝐾𝐶𝑒𝑞 )𝑛′

1 + (𝐾𝐶𝑒𝑞 )𝑛′
 

𝑆 =  𝑄  
𝐾𝐶𝑒𝑞

1 + 𝐾𝐶𝑒𝑞
 

𝑛′

 

𝑆 =  𝑄 𝐾𝐶𝑒𝑞  
𝑛′

 

Freundlich, e quando n’ e m são iguais a 1, se resumem à isoterma de Langmuir 

(WEBER & DIGIANO, 1995).  Esses modelos estão representados na tabela 5.  

 

Tabela 5. Modelo generalizado de Langmuir e suas derivações.  

 
 

   

 

 

  

 

 

 

  

  

O parâmetro Q é análogo ao Qmáx da equação de Langmuir e representa a 

capacidade máxima de sorção para sistemas modelados por essas equações 

não clássicas; o termo K pode ser interpretado como uma componente do KF de 

Freundlich, sendo KF= QKn’, m é chamado de primeiro parâmetro de 

heterogeneidade e caracteriza a forma da distribuição energética na direção de 

baixos valores de energia; o segundo parâmetro de heterogeneidade, n’, é 

consistente, tanto na expressão de Freundlich comum quanto nas demais, como 

uma indicação da heterogeneidade e caracteriza a forma da distribuição 

energética na direção de altos valores de energia. A figura 5 ilustra a influência 

dos parâmetros, Q, K e n’, na distribuição de energia para o modelo de Langmuir-

Freundlich (WEBER & DIGIANO, 1995).  
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Figura 5. Distribuições de energia associadas a valores diferentes dos 

parâmetros para o modelo de Langmuir-Freundlich. (a) Como função de Q; para 

K=10-2L/µg e n’=0,7. (b) Como função de K; para Q=500µg/g e n’=0,7. (c) Como 

função de n’, para Q=500 µg/g e b= 10-2L/µg ((WEBER & DIGIANO, 1995). 

  

A área debaixo da curva pode ser interpretada como o número máximo de 

sítios disponíveis para sorção. Nota-se que, com diminuição de Q (figura 5a), a 

área diminui, mas não há mudança na sua forma ou posição. Com o aumento de 

K (figura 5b), a média da distribuição é deslocada para valores maiores, embora 

a área sob a curva seja a mesma. A posição do valor médio da distribuição no 

eixo de energia pode ser utilizada como medida da afinidade de um sorbato por 
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um sorvente. Assim, sorventes com superfícies heterogêneas, aqueles com 

elevados valores de K, possuem o valor médio da energia maior, sendo 

preferíveis àqueles com baixa afinidade superficial para reações de sorção. O 

efeito do aumento de n’ na curva de distribuição de energia (figura 5c) é o 

estreitamento desta, embora o valor médio de energia e a área não sejam 

alterados. A largura da curva de distribuição de energia pode ser relacionada à 

faixa de distribuição de energia dos sítios, desse modo, processos que 

aumentem os valores de n’ para um dado sorvente, diminuem a heterogeneidade 

sortiva ((WEBER & DIGIANO, 1995). 

O modelo de isoterma mais apropriado a ser ajustado a uma série de dados 

experimentais dependerá do mecanismo de sorção do soluto na superfície sólida 

e poderá em alguns casos ser modificado a fim de evidenciar a dependência da 

sorção com uma certa propriedade, por exemplo pH (GRANT et al., 1998; GILES 

et al., 1960; JEPPU & CLEMENT, 2012).  

Giles et al. (1974) afirmam que a forma da isoterma é determinada pelo 

mecanismo de sorção, e, portanto, poderia ser utilizada para explicar a natureza 

da mesma. Contudo, alguns autores (SPÓSITO, 1989; EPA, 1999a) contestam 

essa afirmação, argumentando que o ajuste dos dados experimentais a um 

determinado tipo de isoterma não fornece evidências do mecanismo do processo 

de sorção em solos e sedimentos, sendo apenas um passo mais sofisticado para 

quantificação da sorção de contaminantes.   

 
 
2.5 Transporte de Contaminantes em Solos  
 
 

O transporte de solutos em meios porosos pode ser influenciado tanto pelas 

características do meio, como granulometria, mineralogia, capacidade de troca 

catiônica, etc., quanto pelas propriedades do contaminante. Também as 

condições ambientais influenciam esse fenômeno (THOMÉ & KNOP, 2004). 

A migração do contaminante pode ocorrer através de processos puramente 

físicos, ou sofrer influência de fatores químicos e biológicos. Os processos físicos 

que controlam o fluxo de soluto em um meio poroso são a advecção e a 

dispersão hidrodinâmica. O transporte advectivo é aquele no qual o movimento 

do soluto é induzido puramente pelo arraste do fluido, e com velocidade igual à 
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velocidade média linear do fluxo. O processo de dispersão hidrodinâmica por sua 

vez ocorre como resultado da dispersão mecânica e da difusão molecular 

(FREEZE & CHERRY, 1979).  

A difusão molecular é um processo passivo que ocorre em função do 

gradiente de concentração de um soluto em um fluido, no sentido do maior para 

o menor potencial químico.  A difusão do soluto é proporcional ao gradiente de 

concentração e pode ser expressa pela primeira lei de Fick (DOMENICO & 

SCHWARTZ, 1997). 

 

J=- Dd 
∂C

∂x
                                                       (10) 

 
onde J= fluxo de massa de soluto por unidade de área por unidade de tempo 

([M/(L2.T)]); Dd = coeficiente de difusão (L2/T) e 𝜕𝐶/𝜕𝑥= gradiente de 

concentração ([M/(L3.L1)]).  

A dispersão mecânica é mais facilmente visualizada como um processo 

microscópico. Nessa escala, a dispersão é causada pelos três mecanismos 

ilustrados na figura 6. O processo em 6(a) ocorre nos canais individuais dos 

poros, uma vez que as moléculas adquirem velocidades diferentes em pontos 

diferentes do canal, como resultado do arraste exercido sobre o fluxo pela 

rugosidade da superfície dos poros. A diferença na forma dos poros ao longo do 

caminho do fluxo provoca o processo ilustrado em 6(b). A tortuosidade, 

reentrâncias e interligações entre os canais provocam o processo ilustrado em 

6(c) (FREEZE & CHERRY, 1979). Essencialmente esse processo é advectivo e 

não químico, embora espalhe soluto além da região normalmente ocupada 

devido apenas à advecção (DOMENICO & SCHWARTZ, 1997).  

 

Figura 6. Mecanismos de dispersão mecânica (a) dispersão mecânica, (b) em 

canais individuais, (c) tortuosidade, reentrâncias e interligações (THOMÉ & 

KNOP, 2004). 
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A combinação dos efeitos advectivos de dispersão mecânica e da difusão 

molecular em escala microscópica resulta no processo macroscópico de 

dispersão hidrodinâmica (DOMENICO & SCHWARTZ, 1997). Essas duas 

contribuições para a dispersão hidrodinâmica são representadas 

matematicamente como:  

 

  D= D
' 
+ Dd                                                     (11) 

 
onde D é o coeficiente de dispersão hidrodinâmica, D’ é o coeficiente de 

dispersão mecânica e Dd é o coeficiente de difusão do contaminante. A dispersão 

pode ocorrer na direção do fluxo (dispersão longitudinal), perpendicularmente ao 

fluxo (dispersão transversal) ou na direção da aceleração da gravidade 

(dispersão vertical) (DOMENICO & SCHWARTZ, 1997).   

Solutos presentes na água como íons, moléculas ou partículas sólidas não 

são apenas transportados como também podem sofrer reações. Quando ocorre 

uma interação entre o soluto e o substrato do solo, há uma redistribuição da 

massa do soluto entre as fases líquida e sólida (DOMENICO & SCHWARTZ, 

1997). Quando não há interação entre o contaminante e a fase sólida, a 

velocidade de migração do soluto é a mesma do fluido. Entretanto, em função 

das interações entre essas fases, a velocidade de migração do soluto pode ser 

reduzida em relação à velocidade advectiva: 

 

R= 
V

Vc
                                                     (12) 

  
onde R é o coeficiente de retardo, V é a velocidade do fluido e Vc a velocidade 

do contaminante (EPA, 1999a).  

O coeficiente de retardo para meios porosos em condições saturadas pode 

ser calculado a partir da inclinação de uma reta tangente à isoterma de sorção 

em um determinado ponto (∂S/∂Ceq) e dos valores da densidade volumétrica 

seca (“bulk”), ⍴b, e da porosidade total do meio, ∅T (SILVA, 2006):   

 
 

R =1+ 
⍴b

∅T

∂S

 ∂Ceq
                                           (13) 
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onde S é a concentração do contaminante na fase sólida, Ceq é a concentração 

do contaminante na fase líquida (em equilíbrio com a fase sólida), ⍴b é a 

densidade volumétrica seca do solo (M/L3), e ∅T é a porosidade total do meio. 

Para a isoterma linear (equação 4), a inclinação é uma constante, sendo o 

próprio valor de Kd, de modo que o coeficiente de retardo torna-se independente 

da concentração de equilíbrio, sendo definido como (EPA, 1999a): 

   

R=1+ 
⍴b

∅T
Kd                                             (14) 

 
Para as isotermas de Freundlich (equação 7) e Langmuir-Freundlich (tabela 

5, item 2.4), a inclinação é dada pelas equações 15 e 16, respectivamente:   

 

∂S

 ∂Ceq
= n.KF.Ceq

n-1
                                    (15) 

 

∂S

 ∂Ceq
=

Q.n'.K.Ceq
n'-1

(1+ K.Ceq
n'

)
2                                    (16) 

 

Considerando um fluxo advectivo-dispersivo unidimensional (na direção x), 

com retardo, a equação de transporte pode ser escrita como (EPA, 1999a): 

 

∂Cj

∂t
= 

1

R(Cj)
 (DX

∂
2
Cj

∂X
2  - VX

∂Cj

∂X
)                                  (17) 

 
onde Cj é a concentração do contaminante j em solução, Dx o coeficiente de 

dispersão hidrodinâmica da espécie j (L2/T) na direção do fluxo, Vx é a velocidade 

média do fluido (L/T) e R(Cj) o coeficiente de retardo para a espécie j. Nota-se 

que o coeficiente de retardo age reduzindo os fluxos advectivos e dispersivos do 

contaminante (DOMENICO & SCHWARTZ, 1997).   

Para avaliação da influência do retardo no transporte de contaminantes é 

comum computar o fator de retardo considerando o modelo linear, como 

simplificação matemática. Nesse caso, o coeficiente de retardo é independente 

da concentração do contaminante dissolvido no fluido, sendo proporcional ao Kd 

(equação 14). Assim, quanto maior for o valor de Kd para um contaminante em 

um meio, menor será a velocidade de migração do mesmo. Portanto, ao 
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empregarmos meios porosos com a finalidade de reter contaminantes, é 

interessante que estes possuam os maiores valores de Kd possíveis para um 

soluto em condições de pH e temperatura determinados. A figura 7 ilustra o efeito 

do coeficiente de distribuição, Kd, sobre o retardo do soluto, nota-se um aumento 

significativo da retenção do contaminante com o aumento de Kd.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Efeito do coeficiente de distribuição, Kd, sobre o retardo de um 

contaminante durante o transporte em água subterrânea. Porosidade = 0,3, 

condutividade hidráulica = 0,5 m.dia-1, tempo de transporte = 60 anos (FREEZE 

& CHERRY, 1979).   

 

A condutividade hidráulica de um solo é a medida de habilidade do mesmo 

para transmitir água quando submetido a um gradiente hidráulico. A 

condutividade hidráulica é definida pela lei de Darcy, para um fluxo vertical 

unidimensional (na direção z), a partir da equação 18 (DOE, 2001; FREEZE & 

CHERRY, 1979): 

 

q = -ki                                                         (18) 
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onde q é a descarga através de uma unidade de área transversal ao fluxo (ou 

velocidade de Darcy) [L3/L2.T], h é a carga hidráulica [L] e  i é dh/dz, ou o 

gradiente hidráulico na direção do fluxo [-]. O coeficiente de proporcionalidade, 

k, é chamado condutividade hidráulica, sua unidade tem dimensões de 

comprimento por tempo (L/T) e possui valores elevados para areia e cascalho e 

baixos valores para argilas e muitas rochas (DOE, 2001; FREEZE & CHERRY, 

1979).   

Este parâmetro, associado à porosidade efetiva do meio (∅Eff) [-], fornece a 

velocidade do fluido (V) no meio poroso através da equação 19 (FREEZE & 

CHERRY, 1979): 

 

 V = 
q

∅Eff
                                                         (19) 

 
A velocidade da fluido está associada à definição do principal processo de 

transporte em meios porosos: advecção. Como apresentado anteriormente 

(equação 12), os fluxos advectivos dos contaminantes (Vc) são definidos através 

da velocidade de percolação do fluido (V) e do coeficiente de retardo do 

contaminante no meio específico (R) (FREEZE & CHERRY, 1979; DOMENICO 

& SCHWARTZ, 1997). Deste modo, nota-se que os parâmetros condutividade 

hidráulica (k), que tem relação com q e, portanto, com V; e coeficiente de retardo 

(R) são imprescindíveis para análise da velocidade de migração de um 

contaminante em um meio poroso.  

Sendo as barreiras de engenharia elementos chaves na segurança de 

depósitos para rejeitos radioativos, e uma vez que o comportamento 

fenomenológico da barreira de engenharia é determinado em grande parte pela 

sua capacidade de vedação (baixa condutividade hidráulica), o estudo das 

mudanças que podem ocorrer nas propriedades mecânicas e hidráulicas das 

barreiras, devido por exemplo, às interações físico-químicas com o concreto da 

estrutura, é especialmente relevante. 
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3 SELEÇÃO DE SOLOS A PARTIR DA DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE 
SORTIVA  
 
 
3.1 Introdução  
 

Solos são conhecidos por sua notável habilidade para remover íons da água 

por reações de sorção, provocando o retardo ou atenuação do movimento 

desses solutos no ambiente. Esse retardo é controlado pelos parâmetros 

hidrodinâmicos e de transporte e implica que os contaminantes se movem mais 

lentamente no meio do que na água. Em função de suas excepcionais 

características como material sorvedor, os solos podem ser empregados como 

material da camada de recheio em depósitos para rejeitos radioativos, 

funcionando como barreira de engenharia à migração dos nuclídeos para o 

ambiente externo à instalação.   

Os parâmetros relacionados ao transporte de contaminantes em solos 

disponíveis na literatura, entretanto, são válidos apenas para os adsorventes e 

condições geoquímicas (ex. concentração de contaminante), para os quais 

foram mensurados. Na falta de dados específicos disponíveis, extrapolações e 

generalizações derivadas de valores da literatura são comumente usadas para 

estudos iniciais, contudo, idealmente, medidas experimentais deveriam ser 

realizadas para a faixa de condições específicas do sistema modelado.   

A capacidade de retenção especificamente de Cs por um solo está 

relacionada à sua CTC, ao seu teor de argilominerais e ao teor de óxidos de Fe 

e Al. O Cs forma poucos complexos estáveis em solução e provavelmente no 

meio ambiente estará presente na forma de íons Cs+ que adsorvem fortemente 

em muitos minerais, especialmente nos argilosos. A extensão com que a sorção 

ocorre depende além dos fatores citados acima, também da concentração de 

cátions maiores, como o K+, que tendo um raio iônico menor do que o do Cs+ 

pode efetivamente competir com o mesmo pelos sítios de adsorção (EPA, 

1999a). 

Para o iodo, a capacidade de retenção de solos parece estar ligada ao teor 

de matéria-orgânica e concentrações de Fe e Al. Embora a sorção seja 

tipicamente baixa, especialmente em sistemas com pouca ou nenhuma matéria 

orgânica, I- e IO3
- são sorvidos em extensão mensurável em alguns óxidos e 

sulfetos próximo do pH neutro e em condições alcalinas. O comportamento de 
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adsorção do IO3
- também parece ser apreciavelmente diferente do I-, já que o 

IO3
- sorve mais fortemente do que I- em superfícies minerais (EPA, 2004).    

Neste capítulo, serão apresentados os resultados da investigação da sorção 

para os radionuclídeos Cs e I, em amostras de solos do estado de Minas Gerais 

(Brasil), com vistas à aplicação destes como material de enchimento em um 

repositório de baixa e média atividade para rejeitos radioativos. Além disso, será 

discutido como propriedades desses solos, tais como a CTC, teor de ferro, dentre 

outras, influenciam a sorção. Para a escolha dos tipos de solos a serem 

investigados neste estudo, o ponto de partida, foram as informações do Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS (EMBRAPA, 2006) e do o Mapa de 

Solos de Minas Gerais (FEAM, 2010). A partir das características dos horizontes 

diagnósticos de cada tipo de solo e das condições referenciadas na literatura 

para sorção de Cs e I, selecionou-se as unidades de mapeamento que seriam 

interessantes para o estudo quanto a sorção desses nuclídeos.  Os dados do 

projeto Solos de Minas (apud PEIXOTO, 2013) foram então utilizados para a 

determinação dos pontos de coleta das amostras de interesse.  

   
 
3.2  Materiais e Métodos  
 
 

3.2.1. Seleção dos Tipos de Solo e Pontos de Coleta de Amostra  
 
 
No Brasil, a unidade básica de estudo do Sistema Brasileiro de Classificação 

de Solos (SiBCS) é o perfil do solo. O perfil do solo é definido como a seção 

vertical de profundidade equivalente à faixa de atuação do intemperismo, ou 

seja, a faixa que vai da superfície até a rocha original (VAZ, 2003; ZIMBACK, 

2003). A EMBRAPA (2006) define o perfil do solo como sendo a menor porção 

da superfície, apresentando três dimensões e perfazendo um volume mínimo, 

que possibilite estudar as características dos horizontes do solo.  

Os perfis mostram as características do solo em profundidade (ZIMBACK, 

2003). Nas condições de clima tropical-úmido predominantes no Brasil, a 

profundidade dos solos normalmente ultrapassa 200 cm, entretanto por questões 

práticas se estabelece o limite inferior do solo brasileiro, exceto em algumas 

situações específicas, como sendo 200 cm. Cada seção aproximadamente 
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paralela de um perfil, que se distingue do material de origem inicial, é 

denominada horizonte (EMBRAPA, 2006).  

Os horizontes do solo podem ser classificados em horizontes morfológicos 

e horizontes diagnósticos (ZIMBACK, 2003). Os horizontes morfológicos são 

aqueles que podem ser determinados no campo através de sua forma e suas 

características observadas a olho nu. Os horizontes diagnósticos por sua vez, 

são utilizados para a classificação dos solos. A presença ou ausência de alguns 

atributos diagnósticos define um horizonte diagnóstico. 

De acordo com EMBRAPA (2006), o nível categórico de um sistema de 

classificação de solos é um conjunto de classes definidas segundo atributos 

diagnósticos em um mesmo nível de generalização e incluindo todos os solos 

que satisfaçam a essa definição. As características diferenciais para os níveis 

categóricos mais elevados da classificação de solos devem ser propriedades dos 

solos, que resultam ou afetam diretamente o processo de gênese dos mesmos. 

No SiBCS são previstos 6 níveis categóricos, embora tenham sido 

implementados apenas 4 até o presente momento, sendo esses níveis os 

seguintes: 1º nível categórico (ordens), 2º nível categórico (subordens), 3º nível 

categórico (grandes grupos), 4º nível categórico (subgrupos), 5º nível categórico 

(famílias) e 6º nível categórico (séries). Uma descrição mais detalhada desses 

níveis categóricos é apresentada no Anexo 1.  

 Para definição dos tipos de solo a serem avaliadas neste estudo, utilizou-se 

o Mapa de Solos de Minas (FEAM, 2006) e o Sistema Brasileiro Classificação de 

Solos – SiBCS, definindo-se algumas unidades de mapeamento, baseando-se 

em sua composição e optando-se por trabalhar com unidades de constituição 

mais simples, onde apenas um ou poucos tipos de solo fossem observados. 

Deste modo, selecionou-se as seguintes unidades LVd5, LAd1, LVAd1, NVe1 e 

PVe4.   

 De acordo com a Legenda Expandida do Mapa de Solos (FEAM, 2010), a 

unidade LVd5 é constituída por LATOSSOLO VERMELHO, distrófico, típico, 

horizonte A moderado, textura argilosa e LATOSSOLO VERMELHO, eutrófico, 

típico, horizonte A moderado, textura argilosa; ambos fase floresta caducifólia, 

relevo plano e suave ondulado. A escolha dessa unidade se deu por tratar-se de 

uma mistura de latossolos vermelhos, em princípio com elevado teor de ferro e 
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boas propriedades de sorção, além disso, a presença de um solo eutrófico, rico 

em bases trocáveis foi também um critério de escolha. 

 Na contrapartida da unidade LVd5, a unidade LAd1 foi selecionada 

exatamente por apresentar baixos teores de ferro, para fins de comparação. A 

unidade LAd1 é uma mistura LATOSSOLO AMARELO, distrófico, húmico, 

textura argilosa e LATOSSOLO AMARELO, distrófico, típico, horizonte A 

proeminente, textura argilosa, ambos fase floresta subcaducifólia e floresta 

subperenifólia, relevo plano e suave ondulado.  

 A unidade LVAd1 trata-se de um LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO, 

distrófico, típico, horizonte A moderado, textura argilosa, fase cerrado, relevo 

plano e suave ondulado, e foi escolhida por acreditar-se que representaria 

propriedades intermediárias à LVd5 e à LAd1.  

 As duas unidades restantes são a PVe4, constituída por de 60% de 

ARGILOSSOLO VERMELHO, eutrófico, típico, horizonte A moderado, textura 

média e argilosa, profundo, floresta subperenifólia, relevo ondulado e forte 

ondulado, 20% de ARGILOSSO VERMELHO-AMARELO distrófico, típico, 

horizonte A moderado, textura média e argilosa e 20% de CAMBISSOLO 

FLÚVICO Tb, eutrófico, típico, horizonte A moderado, textura média, floresta 

tropical subperenifólia, relevo plano; e a unidade NVe1 um NITOSSOLO 

VERMELHO, eutrófico, típico, horizonte A chernozêmico/moderado, textura 

argilosa, fase caatinga hipoxerófila, relevo plano e suave ondulado. Ambas as 

unidades foram selecionadas em função de seu provável teor elevado de 

argilominerais, que seria determinante para as propriedades de sorção.    

A escolha dos cinco pontos de amostragem foi realizada sobrepondo os 

pontos do Projeto Solos de Minas ao Mapa de Solos de Minas Gerais, e 

verificando quais pontos estariam localizados em uma área correspondente a 

cada unidade de mapeamento selecionada previamente. Anteriormente a esta 

sobreposição, os pontos do projeto foram separados em três categorias de 

acordo com o teor de ferro: alto, médio e baixo; quando mais de um ponto foi 

encontrado sobre um determinado tipo de unidade de mapeamento, este critério 

foi utilizado para definição. Estes tratamentos foram realizados no Laboratório 

de Geoprocessamento do CDTN. O projeto Solos de Minas, coordenado pela 

FEAM, teve como objetivo o estabelecimento de critérios e valores orientadores 

para a prevenção e controle da presença de substâncias químicas 
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potencialmente tóxicas em solos e águas subterrâneas do Estado. Os dados do 

projeto consistem da localização exata de aproximadamente 500 pontos de 

coleta georeferenciados, análises elementares e classificação de acordo com o 

SiBCS (Sistema Brasileiro de Classificação de Solos) (EMBRAPA, 2006) para 

cada amostra de solo, além de outros parâmetros como teor de argila, silte, 

nitrogênio e potássio orgânicos.  

 Selecionados os pontos correspondentes a cada unidade de mapeamento, 

conferiu-se se a classificação apresentada pela planilha do Projeto Solos de 

Minas era coincidente com aquela encontrada no Mapa de Solos de Minas 

Gerais. Essa classificação pode não ser coincidente em função da escala de 

trabalho: o Mapa de Solos de Minas Gerais trabalha com uma grande área e 

variações locais podem ocorrer; a classificação feita pelo Projeto Solos de Minas 

por sua vez, é local e, portanto, mais precisa. Esse critério também foi 

empregado como eliminatório para a escolha dos pontos de coleta, optando-se 

por trabalhar, sempre que possível, com os pontos nos quais as duas 

classificações foram coincidentes.  

Em alguns casos, como para as unidades LVd5 e LAd1, apenas um único 

ponto georeferenciado, cujas características apresentadas por ambas as bases 

de dados fossem coincidentes, foi encontrado. Sendo estes pontos localizados 

na região Norte do estado, priorizou-se a escolha dos demais pontos na mesma 

região, a fim de facilitar a logística de coleta.  

  
3.2.2. Coleta e Preparo das Amostras de Solo 

  
 
 A coleta das amostras foi realizada entre os dias 10 e 13 do mês de setembro 

de 2013 nos pontos georeferenciados por um GPS (Global Positioning System) 

modelo GPSmap 76CSx, fabricado pela GARMIN. O procedimento de coleta 

seguiu o Manual de Coleta de Solos para Valores de Referência de Qualidade 

no Estado de Minas Gerais (FEAM, 2013), mesma metodologia adotada no 

Projeto Solos de Minas. 

O procedimento consistiu em uma amostragem composta por um ponto 

central e outros quatro pontos em torno deste, a uma distância de cerca de três 

a cinco metros na direção dos pontos cardiais (N, S, L, O). A superfície da região 

de coleta foi limpa de galhos, cipós e vegetação rasteira. Foram abertas 
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minitrincheiras de 20 cm de profundidade e 40 a 50 cm de diâmetro, em cada 

um dos cinco pontos, utilizando uma picareta e as amostras foram retiradas com 

o auxílio de uma cavadeira e uma pá. Coletou-se aproximadamente 7 kg de cada 

uma das subamostras, perfazendo um total de 35 kg para cada tipo de solo. A 

figura 8 mostra algumas imagens da abertura das minitricheiras.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Abertura de minitrincheiras para coleta de amostra. As condições de 

coleta para cada ponto são apresentadas no Anexo 2.  

 

Uma vez coletadas, as amostras foram secas a temperatura ambiente, em 

seguida foram peneiradas em peneirador vibratório, marca Mavi-Hude, modelo 

6.12/M-03-4, com peneira de malha 20# Tyler (0,841 mm). A fração retirada foi 

então desaglutinada fisicamente, e o passante foi britado em um Britador de 

Rolos, 10”X6”, marca DENVER, modelo 1076. Finalmente as amostras foram 

homogeneizadas em pilha longitudinal e quarteadas em frações de 5 kg, que 

posteriormente foram subdivididas em frações de 500 g e 50 g. A figura 9 

apresenta um passo a passo da preparação para uma das amostras coletadas.  
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Figura 9. Preparo das amostras de solo: secagem, peneiramento, moagem, 

homogeneização e amostragem.   

 
3.2.3. Caracterização das Amostras de Solo 

  
 

Para caracterização das amostras de solo foram realizados os seguintes 

ensaios: análise granulométrica; determinação qualitativa dos principais minerais 

por difração de raios-X; determinação semi-quantitativa elementar, por 

fluorescência de raios-X (EDX); determinação do pH de polpa; densidade; 

superfície específica por BET, e determinação da capacidade de troca catiônica 

– CTC.    

 
Análise Granulométrica   

A análise granulométrica foi realizada de acordo com o procedimento interno 

CDTN - PIO SETEM 019 – Análise Granulométrica de Minérios (CDTN, 2013). 

Esse processo consistiu em passar a amostra por uma série de peneiras de 

aberturas progressivamente menores, cujas massas foram previamente 
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determinadas. A partir da pesagem das frações retidas em cada uma das 

peneiras, determinou-se então a distribuição do tamanho de partículas para a 

amostra. Anteriormente a esse processo, foi realizada a deslamagem na peneira 

de #400 Tyler (0,037 mm), para separação das frações mais finas da polpa, 

menores que #400 Tyler. A sequência de peneiras utilizada neste trabalho foi a 

seguinte: 20# Tyker (0,810 mm), 28# Tykler (0,590 mm), 35# Tyler (0,420 mm), 

48# Tyler (0,297 mm), 65# Tyler (0,210 mm), 100# Tyler (0,149 mm), 150# Tyler 

(0,105 mm), 200# Tyler(0,074 mm), 270# Tyler (0,053 mm), 325# Tyler 

(0,044  mm), 400# Tyler (0,037 mm).  Primeiramente, separou-se a fração 

grosseira, +28# Tyler (0,590 mm), partindo-se de uma amostra de 500 g. A fração 

passante em 28# Tyler (0,590 mm), foi então pesada e deslamada em uma 

peneira de 400# Tyler (0,037 mm), a lama contendo a parte da amostra de 

granulometria inferior a 0,037 mm (400# Tyler), foi seca e pesada para 

determinação dessa fração.  A fração -28# Tyler e +400# Tyler foi então seca e 

disposta sobre o conjunto de peneiras que foi colocado em um agitador vibratório 

por 20 minutos. Finalmente cada peneira foi pesada e a massa anotada. O peso 

da fração retida foi calculado subtraindo-se o peso da peneira.  

 

Densidade e pH dos solos 

A densidade das partículas dos solos e os valores de pH foram determinados 

de acordo com o Manual de Análise de Solos da Embrapa (EMBRAPA, 2011). A 

medida da densidade consistiu-se na determinação do volume de álcool 

necessário para completar a capacidade de um balão volumétrico contendo solo 

seco em estufa. Uma massa de 20 g de cada amostra de solo foi seca, em estufa 

a 105°C, por 12 horas, novamente pesada e transferida para um balão aferido 

de 50,00 mL. Adicionou-se então álcool etílico, aferindo-se o menisco, evitando 

a formação de bolhas. Anotou-se o volume de álcool gasto e calculou-se a 

densidade a partir da equação 20:  

  

    ⍴𝑠 = (
a

50-b
)                                                   (20) 

 

onde ⍴s = densidade de partículas (M/L3),  a = massa da amostra seca a 105ºC 

(M) e b = volume de álcool gasto (L3).  
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A determinação do pH foi realizada em uma suspensão aquosa do solo, na 

proporção solo/líquido de 1/2,5 v/v. Para o preparo da suspensão, a massa 

equivalente a 10 mL de solo (calculada a partir da densidade) foi misturada ao 

volume de 25 mL de água. A mistura foi agitada com um bastão de vidro e 

deixada em repouso por um período de 1 hora. Após esse período, a suspensão 

foi homogeneizada e procedeu-se a leitura do pH.  

 

Análise Química  

Realizou-se análise elementar semi-quantitativa de varredura para 

identificação dos principais elementos e seus teores aproximados por 

fluorescência de energia dispersiva, utilizando o equipamento EDX-720, marca 

Shimadzu. Determinou-se ainda o teor de matéria orgânica para as amostras de 

solo, através da diferença de massa na perda ao fogo em 550ºC e em 250ºC, 

após retirada a umidade.   

 

Difração de raios-X  

Para a identificação semi-quantitativa das fases cristalinas presentes nas 

amostras de solo, empregou-se a técnica de difratometria de raios-X pelo método 

do pó, utilizando o difratômetro Rigaku, d-max ultimate. A identificação das fases 

cristalinas foi obtida por comparação do difratograma de raios-X das amostras 

com o banco de dados da ICDD- International Center for Diffraction Data/Joint 

Committee on Powder Difrraction Standard. 

 

Capacidade de Troca Catiônica 

A capacidade de troca catiônica foi determinada através do método 5A2a, 

referenciado no Soil Survey Laboratory Methods Manual (USDA, 1996) descrito 

no Anexo 3.   

 

Superfície Específica   

A superfície específica pode ser definida como a área da superfície externa 

da partícula, em m2, por unidade de massa, em gramas, e é uma importante 

propriedade de materiais empregados para sorção, uma vez que os processos 

de interação dependem diretamente da superfície específica do material 

sorvedor. Para determinação da superfície específica utilizou-se o método BET 
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(Brunauer-Emmett-Teller), técnica multiple point, equipamento NOVA 2200 Ver. 

6.11. As amostras foram submetidas, inicialmente, a um processo de 

desgaseificação, ou limpeza, por aquecimento sob vácuo para que suas 

superfícies ficassem livres de substâncias voláteis, feito no próprio equipamento. 

Foram pesados aproximadamente 1 g de cada amostra e estas foram mantidas 

a 60ºC por 48 horas, após a limpeza foram mantidas à temperatura constante de 

-196°C enquanto iniciaram-se as adições de N2 gasoso, o qual é adsorvido na 

superfície e poros da amostra.  

  
3.2.4. Determinação da Capacidade de Sorção 
 
 

Sorção de Césio 

Para avaliação da capacidade de sorção de césio para as amostras de solo, 

construiu-se isotermas de sorção a partir de ensaios em batelada utilizando o 

método das razões variáveis (EPA, 1992). As razões de massa sólido:líquido 

utilizadas  foram as seguintes: 1:10, 1:20, 1:40, 1:60, 1:80, 1:100, 1:150, 1:200. 

As massas de solo úmido para cada razão sólido:líquido, medidas de acordo 

com o teor de umidade previamente quantificado, foram misturadas à 200 mL de 

solução 100,00 mg.L-1 de Cs, preparada a partir do CsCl marca Merck, pureza 

99,5%. O pH dessas misturas foi ajustado para 5,5 + 0,1, utilizando NaOH ou 

HCl, conforme necessário. Optou-se por trabalhar nesse valor de pH pois 

encontrava-se próximo ao pH natural dos solos, que variaram de 4,4 a 6,4. As 

amostras permaneceram em contato com a solução de Cs por 24 horas, tempo 

suficiente para que o equilíbrio fosse estabelecido, sendo então separadas por 

centrifugação e filtração à vácuo em papel de filtro 0,45 μm. A concentração de 

Cs em solução foi determinada por espectrometria de emissão atômica, 

utilizando o equipamento AAFS-20, marca Agilent-Varian. Com os resultados 

das concentrações de Cs no equilíbrio para cada razão sólido:líquido, calculou-

se S (massa de Cs adsorvida em mg/ massa de adsorvente em g), e plotou-se 

versus Ceq (concentração de Cs no equilíbrio em mg.L-1), construindo-se assim 

as curvas de sorção às quais ajustou-se os modelos de isotermas apropriados.   
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Sorção de Iodo   

Diferentemente do césio, que atinge o equilíbrio em um intervalo de tempo 

inferior a 24 horas, a literatura reporta que a sorção do iodo é lenta, demorando 

em torno de 14 dias para que se atinja o equilíbrio (SHEPPARD, 2003). Por esse 

motivo, uma determinação prévia do tempo de equilíbrio, utilizando apenas uma 

razão sólido:líquido, foi realizada como estudo preliminar à construção das 

isotermas. Essa etapa serviu também para escolha das amostras a serem 

estudas quanto à sorção de iodo, visto que algumas delas praticamente não 

incorporaram o soluto mesmo transcorridos vários dias de interação.  

Para determinação do tempo de equilíbrio, 1 L de solução 100 mg.L-1 de I- 

(preparada a partir do KI, marca Reagen, pureza 98%), foram misturados à 

16,6667 g de cada amostra de solo, caracterizando a razão sólido líquido 1:60, 

foram preparados dois frascos para cada amostra de solo, de maneira a ter-se 

uma duplicata para cada. Foram também preparados dois brancos: um deles 

contendo 16,6667 g de solo e 1 L de água deionizada, e o outro contendo apenas 

a solução de KI. Essas misturadas foram acondicionadas em frascos de vidro 

fechados e mantidas sob agitação com o auxílio de agitadores magnéticos. O pH 

das amostras foi ajustado para 5,5 + 0,1 utilizando soluções diluídas de HCl ou 

NaOH, conforme a necessidade. Uma alíquota de cada frasco, inclusive dos 

brancos, foi retirada a intervalos, por um período de 15 dias. As alíquotas foram 

retiradas sob agitação de maneira a garantir que o sistema se manteria com a 

mesma razão sólido:líquido após a retirada das mesmas. O sólido foi separado 

da solução por centrifugação seguida de filtração em papel de filtro 0,45 µm, e o 

sobrenadante teve seu teor de I- determinado utilizando um eletrodo combinado 

seletivo para iodo marca Hanna, modelo HI-4111, acoplado a um potenciômetro 

Digmed modelo DM22.   

  Para as amostras selecionadas nessa etapa, foram então preparadas as 

isotermas de sorção. Foi também utilizado o método das razões variáveis, de 

maneira que a concentração de iodo na solução não variou, mas sim as relações 

entre a massa da amostra e o volume da solução. Como o percentual de sorção 

para o iodo é menor do que para o césio, modificou-se as razões utilizadas, 

empregando-se as seguintes: 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60, 1:70, 1:80. O pH 

das soluções foi ajustado para 5,5 + 0,1, de maneira a mantê-lo próximo ao pH 

das amostras de solo originais, com soluções de NaOH ou HCl. As amostras 
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foram colocadas em contato com uma solução 100 mg.L-1 de I- (preparada a 

partir do KI, marca Reagen, pureza 98%), e mantidas sob agitação em um shaker 

com temperatura controlada em 25ºC, por um período de 10 dias, de maneira 

que o equilíbrio fosse atingido. Após esse período, foram centrifugadas, filtradas 

em papel de filtro 0,45 µm, e tiveram a concentração de iodeto determinada com 

o auxílio do mesmo eletrodo íon seletivo. 

 
 
3.3 Resultados e Discussão 
 
 

3.3.1. Seleção dos Pontos de Coleta   
 
 

Na tabela 6 são apresentadas resumidamente as características dos pontos 

de coleta selecionados.  

 

Tabela 6. Pontos de coleta selecionados e suas principais características. 

Ponto 
Ponto Projeto 

Solos de Minas 

Unidade de 

Mapeamento 
Município 

Coordenadas 

Geográficas 
Teor de 

Ferro 
LAT LONG 

1 143 LVd5 Janaúba -15,69272 -43,46881 Médio 

2 19 LAd1 Taioberas -15,81558 -42,09297 *Baixo (-) 

3 172 LVAd1 Caraí -17,15128 -41,50908 *Baixo (+)  

4 198 NVe1 Salinas -16,11183 -42,31719 *Baixo (-) 

5 157 PVe4 
Conselheiro 

Pena 
-19,13250 -41,57247 *Baixo (-) 

 Baixo (+) – próximo ao limite superior para ser considerado como baixo, baixo (-) - no meio da faixa ou 
abaixo - dados do projeto Solos de Minas (apud PEIXOTO, 2013).   

 

  As figuras de 10 a 14 apresentam os pontos de coleta do Projeto Solos de 

Minas (verde, laranja e roxo, e variando com o tamanho, de acordo com o teor 

de ferro) sobre o Mapa de Solos com destaque para as unidades de 

mapeamento, LVd5, LAd1, LVAd1 e NVe1 e PVe4, respectivamente. A figura 15 

destaca sobre o mapa os cinco pontos selecionados para estudo nesse trabalho.  
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Figura 10.  Pontos de amostragem sobre o mapa de solos com destaque para a unidade de mapeamento LVd5.  
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Figura 11.  Pontos de amostragem sobre o mapa de solos com destaque para a unidade de mapeamento LAd1.  
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Figura 12.  Pontos de amostragem sobre o mapa de solos com destaque para a unidade de mapeamento LVAd1.  
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Figura 13.  Pontos de amostragem sobre o mapa de solos com destaque para a unidade de mapeamento NVe1.  
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Figura 14.  Pontos de amostragem sobre o mapa de solos com destaque para a unidade de mapeamento PVe4.  
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Figura 15.  Localização dos cinco pontos de amostragem selecionados referentes a cada uma das unidades de mapeamento: LVd5, 

LAd1, LVAd1, NVe1, PVe4. 
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Taioberas Caraí Conselheiro Pena Salinas Janaúba

LAd1  LVAd1 PVe4 NVe1 LVd5 

2,50 2,79 2,53 2,67 2,50

4,40 5,31 5,77 6,01 6,43

5,95 5,02 10,08 6,05 8,75

% da fração retida em 0,037 mm 28,10 39,82 69,28 53,46 76,00

13,67 13,05 40,75 21,09 45,25

MgO 0,15 < 0,01 0,69 0,12 0,08

Al2O3 26,00 25,00 26,75 21,85 28,65

SiO2 61,00 61,00 48,15 60,30 44,70

K2O 0,04 0,55 1,88 0,85 0,42

CaO < 0,10 0,05 0,32 0,20 0,20

Fe2O3 3,10 4,56 9,82 5,81 9,05

Na2O < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00

Ti 0,46 0,48 0,67 0,51 0,81

Mn 0,02 0,02 0,08 0,11 0,13

Ba 0,13 0,14 0,19 0,15 0,23

S 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07

Zr 0,02 0,06 0,03 0,02 0,04

Co, V, Ni, Cr, Cu, As, Rb, Th e U < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Matéria Orgânica 8,91 8,20 11,40 8,50 15,80

- Quartzo - - -

Quartzo  

Caulinita
-

Caulinita

Quartzo     

Quartzo           

Caulinita

Caulinita

Quartzo 

Gibsita

Haloisita

Haloisita

Caulinita

Muscovita

Haloisita    

Goethita 

Muscovita

Muscovita 

Hematita

Haloisita   

Hematita

- - - - Rutilo 

Caulinita: Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 ; Gibsita: Al(OH) 3 ;  Goethita: FeO(OH); Haloisita: Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 ; Hematita: Fe 2 O 3 ;                         

Muscovita: (K,NH 4 ,Na)Al 2 (Si,Al) 4 O 10 (OH) 2 ,  Quartzo: SiO 2 , Rutilo: TiO 2 .

El
em

en
to

s 
do

sa
do

s 
(%

)

Análises Físico-Química

Análise Química

Minoritário (<3%)

Caracterização das Amostras de Solo

Difração de Raios-X

Predominante (> 60%)

Maior (<50%)

Menor (<15%)

Densidade (g.cm-3)

pH

CTC (meq/100g)

Mineral Identificado

Área Superficial (m2.g-1)

3.3.2. Caracterização das Amostras de Solo 
 
 

A tabela 7 apresenta os resultados de caracterização físico-química, química 

e mineralógica para as amostras de solo em estudo. 

 

Tabela 7. Caracterização das amostras de solo.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as amostras são ligeiramente ácidas, sendo a mais ácida delas a de 

Taioberas e a que apresenta o pH mais próximo de neutro, a de Janaúba. Os 

valores de densidade não foram muito discrepantes variando entre 2,50 e 

2,79 g.cm-3 e foram utilizados para auxiliar na medida de volume dos solos.   
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Nota-se que as amostras de Janaúba e Conselheiro Pena, com 76,60% e 

69,28% da fração abaixo de 400# Tyler, respectivamente, apresentam maior 

percentual de finos em relação as demais, destoando principalmente das 

amostras de Taioberas, 28,10% e Caraí, 39,82%. A fração fina é a mais relevante 

do ponto de vista da sorção de contaminantes, pois além de normalmente 

comportar os minerais argilosos, o fenômeno de sorção também pode ser 

correlacionado com a área superficial.  

Os solos com maiores áreas superficiais foram Janaúba (45,25 m2.g-1) e 

Conselheiro Pena (40,75 m2.g-1), respectivamente, com superfícies específicas 

aproximadamente duas vezes maior do que Salinas (21,09 m2.g-1) e três vezes 

Caraí (13,05 m2.g-1) e Taioberas (13,67 m2.g-1), que apresentaram valores 

praticamente iguais. Esses resultados estão concordantes com a análise 

granulométrica, já que as amostras com maiores valores de área superficial, 

foram as mesmas que apresentaram os maiores percentuais das frações finas 

(retidas na peneira de 400# Tyler (0,037 mm)).  

Os maiores valores de capacidade de troca catiônica obtidos foram para as 

amostras de Conselheiro Pena (10,08 meq/100g) e Janaúba (8,75 meq/100g), 

respectivamente, embora ainda sejam valores baixos se comparados com a 

bentonita comercial (~77 meq/100g) e demais argilas (DOE, 2001). A troca 

catiônica é um dos principais mecanismos de retenção de césio em meios 

minerais, portanto é uma propriedade relevante na avaliação da sorção para 

esse radionuclídeo (EPA, 1999a).  

Quanto à composição química, os cátions como Na+, K+, Ca2+ e Mg2+, são 

cátions trocáveis, e a sua concentração nas amostras pode ter alguma 

correlação com a capacidade de troca catiônica das mesmas, e por 

consequência com a sorção de Cs. A amostra de Conselheiro Pena, que teve o 

maior valor de troca catiônica (10,08 meq/100g), apresentou também maior valor 

de concentração dos cátions, K+, Ca2+ e Mg2+ (2,89%), seguida por Salinas 

(1,17 %), Janaúba (0,70%), Caraí (0,55%) e Taioberas (0,20%). 

O ferro, como discutido anteriormente, parece ter papel importante na sorção 

de íons. Embora a troca catiônica seja considerada o principal mecanismo de 

retenção para o césio, ele pode também ser sorvido por óxidos de ferro (EPA, 

1999a). Os maiores teores de ferro foram encontrados para as amostras de 

Conselheiro Pena e Janaúba, seguida por Salinas, Caraí e Taioberas. Para as 
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amostras de solo estudadas, o ferro está presente principalmente na goethita e 

na hematita (fases que aparecem nas amostras cuja análise química indicou 

maiores teores de ferro, Conselheiro Pena e Janaúba), mas pode também entrar 

na rede de muscovita e rutilo em menor proporção.  

Já o teor de matéria orgânica embora em princípio não influencie a sorção 

de Cs, de acordo com o reportado na literatura (EPA, 2004), aparenta ser muito 

importante na sorção do iodo (EPA, 2004; SHEPPARD, 2003). As amostras de 

Janaúba e Conselheiro Pena apresentaram os maiores teores de matéria 

orgânica (15,8 e 11,4%, respectivamente). 

Quanto à composição mineralógica, dentre os minerais encontrados nos 

solos, i.e., quartzo, muscovita, gibbsita, hematita, goetita, caulinita e haloisita, os 

dois últimos são caracterizados como argilominerais, embora a capacidade de 

retenção de íons de ambos seja muito baixa; quase inexistente para a caulinita 

(McBRIDE, 1994). Na tabela 7, o mineral referenciado primeiramente em uma 

mesma linha, possui teor maior que os demais; assim, a amostra de Conselheiro 

Pena, apresenta o maior teor aproximado de argilominerais (caulinita e haloisita) 

e o maior teor de minerais do tipo mica (muscovita). Argilominerais tendem a 

fixar o Cs entre as suas camadas estruturais (EPA, 1999a). Os difratogramas de 

raios-X para as amostras de solo, identificando os minerais encontrados, são 

apresentados no Anexo 4.   

 
3.3.3. Sorção para o Cs 

 
 

Os dados de sorção para o Cs, ajustados ao modelo de Langmuir-Freundlich 

descrito no item 2.4, tabela 5, são apresentadas na figura 16(a-d). Esse ajuste, 

assim como os demais ao longo deste trabalho, foi realizado com o auxílio do 

software Origin 2015 ® e permitiu obter o valor de Q para cada uma das amostras 

(GRANT et al., 1998), já que os dados não se ajustaram apropriadamente ao 

modelo convencional de Langmuir, que não convergiu. Os dados para a amostra 

de Taioberas não se ajustaram ao modelo Langmuir-Freundlich, ou a qualquer 

um dos modelos não-lineares clássicos e, portanto, não estão representados. A 

Figura 16(e) apresenta os dados experimentais de todas as amostras sem o 

ajuste ao modelo Langmuir-Freundlich, apenas para melhor comparação do 

desempenho dos solos.    
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Figura 16. Isotermas Langmuir-Freundlich para sorção de Cs para cada amostra 

de solo (a-d), (e) dados apresentados em conjunto. T=25ºC, tempo de 

equilíbrio=24 horas, pH=5,5 + 0,1.  
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Conselheiro 

Pena
S=(18,3472*0,0188*C^(0,7343))/(1+0,0188*C^(0,7343)) 0,9936 18,3472 0,0188 0,7343

Janaúba S=(8,0316*0,0111*C^(0,9308))/(1+0,0111*C^(0,9308)) 0,9932 8,0316 0,0111 0,9308

Salinas S=(2,1218*0,0019*C^(1,6874))/(1+0,0019*C^(1,6874)) 0,9542 2,1218 0,0019 1,6874

Caraí S=(2,6671*0,0123*C^(0,9387))/(1+0,0123*C^(0,9387)) 0,9715 2,6671 0,0123 0,9387

Taioberas NÃO AJUSTA - - - -

n'Amostra
Equação de Langmuir-Freundlich                                                                             

S= Q.K.Cn'/ (1+K.Cn')
R2 Q(mg.g-1) K (L.g-1)n

A tabela 8 apresenta os parâmetros obtidos para o ajuste à equação de 

Langmuir-Freundlich para cada uma das amostras, bem como os valores dos 

coeficientes de correlação (R2). 

 

Tabela 8. Ajustes às isotermas de Langmuir-Freundlich relativas à sorção de Cs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O parâmetro Q obtido a partir do ajuste de Langmuir-Freundlich (tabela 8) 

diz respeito a capacidade máxima de sorção e é um indicativo da qualidade do 

material como sorvente. Dentre as amostras avaliadas, Conselheiro Pena 

apresentou o maior valor de Q (18,3472 mg.g-1) para Cs. Embora os valores de 

Q para todas as amostras possam ser considerados como superdimensionados, 

uma vez que o patamar de sorção não foi atingido (figura 16), em termos 

comparativos, existe evidência do melhor desempenho da amostra de 

Conselheiro Pena (figura 16(e)). Nota-se ainda, que mesmo não sendo possível 

determinar o valor do parâmetro Q para a amostra de Taiobeiras, avaliando-se a 

figura 16(e), é possível perceber que a tendência é de que esse parâmetro, 

correspondente à saturação da sorção, para essa amostra, possua o menor valor 

entre todos. 

 A figura 17 apresenta o ajuste dos dados aos modelos linear (equação 4), e 

de Freundlich (equação 7), para as amostras de solo. A tabela 9 apresenta as 

equações de Freundlich e linear para cada uma das amostras, bem como os 

valores dos parâmetros extraídos a partir dessas equações. Os dados para a 

amostra de Taioberas não são apresentados, pois em função da sorção muito 

baixa houve inconsistência dos mesmos, não se ajustando apropriadamente a 

nenhum modelo de isoterma.  
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S = Kd.Ceq (L.g-1) (mL.g-1) S=KF.Ceq
n

 (mg.g-1).(L.g-1)n  (mg.g-1).(mL.g-1)n

Conselheiro 

Pena
S= 0, 0905 Ceq 0,9716 0,0905 90,5 S = 0,4370 C0,5990 0,9929 0,4370 437,00 0,5990

Janaúba S= 0,0459 Ceq 0,9873 0,0459 45,9 S = 0,1491 C0,7050 0,9916 0,1491 149,10 0,7050

Salinas S= 0,0222 Ceq 0,9892 0,0222 22,2 S = 0,0661 C0,7369 0,9364 0,0661 66,10 0,7369

Caraí S= 0,0149 Ceq 0,9899 0,0149 14,9 S = 0,0775 C0,6155 0,9746 0,0775 77,50 0,6155

Amostra

Linear Freundlich

KFKd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Isotermas de Freundlich (vermelho) e linear (preto), para sorção de 

Cs, para cada amostra de solo. T= 25ºC, tempo de equilíbrio=24 horas, pH=5,5 

+ 0,1. 

 

Tabela 9. Ajustes às isotermas linear e de Freundlich.  
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 Os valores de Kd e KF (tabela 9), parâmetros obtidos pelo ajuste linear e de 

Freundlich respectivamente, estão relacionados a extensão da sorção, podendo 

ser utilizados para comparar diferentes materiais. Dentre as amostras avaliadas, 

Conselheiro Pena apresentou os maiores valores de Kd (90,5 mL.g-1), KF  

(437,00(mg.g-1).(mL.g-1)n) e ainda de Q (18,3472 mg.g-1)(tabela 8), 

demonstrando que existe uma relação entre os parâmetros Kd, KF e Q. Deste 

modo, Conselherio Pena mostrou-se o solo mais apropriado para sorção de Cs 

dentre os analisados. O solo de Janaúba, apresentando valores de Kd= 

45,9 mL.g-1, KF=149,10 (mg.g-1).(mL.g-1)n) e Q=8,0316 mg.g-1,  foi considerado o 

segundo melhor para sorção de Cs. Observa-se ainda, pela figura 17, que todas 

as isotermas de Freundlich são convexas, como demonstrado pelos valores de 

n < 1(tabela 9), indicando sorção favorável embora baixa.   

Aldaba et al. (2010) estudaram 9 solos representativos do território espanhol, 

no intuito de comparar os valores de Kd para Cs obtidos em ensaios por batelada 

com valores estimados através de experimentos de difusão. As características 

dos solos apresentadas no estudo são insuficientes para avaliar se há alguma 

amostra que se assemelhe aos solos investigados neste trabalho. No entanto, 

tomando-se apenas o pH como critério, analisando-se os valores de Kd 

encontrados por Aldaba et al. (2010) para as amostras de solos ácidos (4 entre 

9), tem-se os seguintes resultados: 0,55 mL.g-1, 8 mL.g-1, 13 mL.g-1 e 481 mL.g- 1. 

Desconsiderando-se os extremos, os resultados são comparáveis (da mesma 

ordem de grandeza) àqueles obtidos neste estudo, ainda que mais baixos.  

 

Correlação entre as Propriedades de Sorção de Cs e Características dos 

Solos 

 Os parâmetros analisados, e cujos resultados foram apresentados 

anteriormente, são melhor compreendidos quando avaliados em conjunto, já 

que, via de regra, pode-se estabelecer uma correlação entre eles.  A habilidade 

de sorção de Cs por uma amostra de solo pode ser quase totalmente atribuída 

à sua capacidade de troca catiônica ou à presença de argilominerais, que 

aprisionam esse elemento entre as camadas de sua rede cristalina. O teor de 

óxidos de ferro também tem relação com a capacidade de sorção, nesse caso o 

Cs é complexado aos sítios contendo ferro; esse mecanismo domina a 
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(a) (b) 

(c) 

capacidade de sorção de muitos solos em regiões semi-tropicais, como o 

sudeste dos Estados Unidos (EPA, 1999a). 

No intuito de visualizar uma correlação matemática entre os parâmetros 

avaliados, foram plotados os dados de teor de ferro, CTC e Q, para os solos em 

estudo, versus os valores de Kd determinados (figura 18). Como não foi possível 

obter ajuste satisfatório aos modelos de isotermas para a amostra de Taioberas, 

ela foi excluída deste estudo de correlação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. (a) Kd x Teor de ferro, (b) Kd x CTC e (c) Kd x Q, para as amostras de 

solo (excluindo-se a amostra de Taiobeiras). 

 

As correlações obtidas entre os valores de teor de ferro e Kd, CTC e Kd e Q 

e Kd, apresentaram coeficientes de correlação (R2) de 0,8114, 0,8897 e 0,9857, 

respectivamente, demonstrando que para as amostras estudadas há uma 

relação direta entre os parâmetros: teor de ferro, CTC e Q, e Kd. As expressões 
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matemáticas que definem esses ajustes são apresentadas pelas equações 21, 

22 e 23. 

Kd (mL.g-1) = 12,1700 Teor de ferro (%) – 45,5860                       (21) 

Kd (mL.g-1) = 13,7420 CTC (meq/100g) – 59,3210                    (22) 

                   Kd (mL.g-1) = 4,5024 Q (mg.g-1) + 8,3276                                     (23) 

Uma vez que a análise mineralógica é aproximada, não é apropriado 

estabelecer uma relação matemática entre os teores dos minerais que interferem 

na sorção e os resultados de Kd, no entanto, qualitativamente nota-se que aquela 

amostra cujo teor de minerais do tipo mica (muscovita) somado ao teor de 

argilominerais (caulinita e haloisita) foi o maior, i.e, Conselheiro Pena, 

apresentou também o maior valor de Kd. Muscovita, caulinita e haloisita, embora 

não sejam considerados sorvedores excepcionais, quando comparados com os 

demais minerais identificados nas amostras de solo (ex. quartzo), apresentam 

uma maior capacidade de sorção.  

No que diz respeito ao teor de finos e à área superficial, ainda que exista 

uma relação entre esses parâmetros e a sorção, uma vez que os maiores valores 

de Kd e Q estão associados às amostras com maior percentual de finos e áreas 

superficiais, Janaúba e Conselheiro Pena, essa relação não é linear, já que o 

ajuste proposto com os dados obtidos apresentou baixo coeficiente de 

correlação, R2 em torno de 0,5000.  Janaúba apresenta o maior teor de finos e 

a maior área superficial, no entanto o seu valor de Kd, 45,9 mL.g-1, é 

aproximadamente a metade do valor de Kd de Conselheiro Pena, 90,5 mL.g-1. 

Com base nos dados, pode-se inferir que, embora a área superficial seja 

importante para a sorção, ela não pode ser tomada como um parâmetro que 

individualmente afete o processo, mas que associado a outros fatores, como teor 

de ferro e CTC, contribua para melhorar as propriedades de sorção.    

O teor de matéria orgânica em princípio não influencia significativamente a 

sorção de Cs (EPA,1999a), contudo as amostras com maiores valores de Kd 

foram aquelas cujos valores de matéria orgânica foram os maiores, Conselheiro 

Pena e Janaúba, respectivamente. Observa-se ainda que as amostras com 

maiores teores de sílica, Caraí e Salinas, apresentaram as mais pobres 

características de sorção. 
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3.3.4. Sorção para o I  

 
 

Os resultados dos percentuais de sorção para o iodo de acordo com o tempo, 

obtidos na etapa de avaliação do tempo de equilíbrio, são apresentados na figura 

19. O percentual de sorção foi calculado a partir das concentrações dos brancos 

e das misturas solo:solução em cada tempo. Os resultados apresentados são 

médias de duas réplicas.  

 

Figura 19. Percentual de sorção de iodo de acordo com o tempo para cada 

amostra de solo. Temperatura=25ºC, pH=5,5 + 0,1.  

  

Percebe-se que a sorção inicial é muito baixa para todos as amostras, sendo 

que, aos 3 dias de interação ela começa a aumentar, e aos 9 dias observa-se 

uma tendência à estabilização. Salinas e Janaúba estabilizam a sorção em torno 

de 20%, ao passo que as demais amostras: Caraí, Conselheiro Pena, e 

Taioberas sorveram aproximadamente a metade, em torno de 10%. Desta 

maneira, os experimentos para construção das isotermas de sorção foram 

realizados apenas para Janaúba e Salinas.  

Meyer (2005) encontrou sorções de iodo, quando empregando 

concentrações iniciais similares (em torno de 10-4 mol.L-1 de I), de 0% para 
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bentonita MX-80 (montmorilonita, quartzo, cristobalita, calcita, feldspato, pirita e 

gipso), em torno de 5% para o cimento e 20% para argila Callovo-Oxfordian (13% 

de esmectita, 65% de mistura ilita-esmectita, clorita, caulinita, quartzo e calcita < 

1%).  

A tabela 10 apresenta os valores de concentração de iodo no equilíbrio, Ceq, 

e massa sorvida por massa de sólido, S, para cada razão sólido:líquido, para as 

amostras de Janaúba e Salinas, selecionadas a partir dos estudos prévios.  

 

Tabela 10. Valores de concentração no equilíbrio (Ceq) de I- e S para cada razão 

sólido:líquido, para as amostras de Janaúba e Salinas. 

 

Os dados experimentais obtidos na etapa da construção das isotermas de 

sorção, com exceção de Janaúba, cujos resultados se ajustaram a Freundlich, 

não se ajustaram a nenhum dos modelos de isoterma: lineares ou não-lineares, 

clássicos (Freundlich e Langmuir) e não clássicos (Langmuir-Freundlich). É 

relativamente comum essa falta de ajuste aos modelos de isoterma para 

sistemas naturais, como amostras de solo, principalmente no caso de solutos 

que pouco interagem como o iodeto. Conforme discutido anteriormente (EPA, 

1999a) esses modelos são essencialmente empíricos, e nem toda interação 

material/soluto tem seu comportamento descrito por eles. Por esse motivo, 

muitos trabalhos utilizam o cálculo simplificado de Kd a partir de sua definição, 

ou seja, Kd é tomado como sendo a razão entre a concentração do contaminante 

associada ao sólido (CS) e a concentração de contaminante na solução vizinha 

Razões sólido-

líquido 

Janaúba Salinas 

Ceq (mg.L-1) S (mg.g-1) Ceq (mg.L-1) S (mg.g-1) 

1:10 96,78 0,23 16,18 1,02 

1:20 100,28 0,39 54,21 1,29 

1:50 107,55 0,61 96,80 1,14 

1:60 107,20 0,79 66,46 3,16 

1:70 107,52 0,86 98,04 1,51 

1:80 107,79 0,96 - - 

Branco 119,98  - 119,89 - 
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(CW) quando o sistema está em equilíbrio, ou simplesmente S/Ceq (Langmuir, 

1997):  

 

Kd = 
Cs

Cw
=

S

Ceq
                                                     (24)        

                                                                                         
Essa abordagem é inclusive utilizada por Sheppard (2003) em seus estudos 

de determinação do Kd para o iodo em solos, e Aldaba et al. (2010) para 

determinação do Kd para Cs em solos da Espanha. Utilizando-se essa definição 

calculou-se os valores de Kd para cada uma das razões sólido:líquido, 

empregadas para a construção da isoterma, pela simples divisão de S/Ceq para 

as amostras de Janaúba e Salinas. Foram obtidos valores de Kd variando de 

2,38 a 8,91 mL.g-1 para Janaúba e de 11,78 a 63,05 mL.g-1 para Salinas. 

Percebe-se que os valores de Kd para Salinas são maiores do que os valores 

para Janaúba.   

A figura 20 apresenta a isoterma de sorção ajustada por Freundlich para a 

amostra de Janaúba. A equação obtida a partir desse ajuste foi:  

S = 8,02 x10-24Ceq
11,3231         (R2= 0,8137)                (25) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Isoterma de sorção de Freundlich, para iodo, amostra de Janaúba. 

Temperatura=25ºC, pH=5,5 + 0,1, tempo de equilíbrio=10 dias.   

 

Deste modo, os parâmetros do modelo de Freundlich obtidos foram KF = 

8,02x10-24 (mg.g-1).(L.g-1)n e n=11,3231. O valor muito baixo de KF indica que a 
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extensão da sorção é muito pequena, corroborando com o baixo valor de Kd, 

assim como n>1 resulta em uma curva côncava, sugerindo sorção desfavorável 

para esse soluto nesse material.  

Sheppard (2003) sugere que a sorção inicial de iodo, nos primeiros dias de 

interação, antes de atingir o equilíbrio, é governada pelo conteúdo de argila 

presente nos solos. De fato, o solo de Janaúba, com um conteúdo maior de 

argilominerais do que Salinas, possui valores maiores de percentual de sorção 

inicial (Figura 19). Para solos com essa característica, espera-se ainda que o 

aumento da sorção com o tempo seja menos pronunciado. Os valores de Kd para 

iodo encontrados por Sheppard (2003), entre 60 amostras de solo combinado (5 

tipos de solo foram misturados de maneira a se obter 60 amostras diferentes), 

variaram de - 2 a 440 mL.g-1, com valor médio de 7 mL.g-1. Os valores de Kd mais 

elevados foram encontrados para as amostras de solo com pH mais alto. No 

presente trabalho, embora os estudos de sorção tenham sido conduzidos em pH 

fixo (5,5 + 0,1), as amostras originalmente de maior pH (embora ainda ácidos) 

são aquelas que apresentaram maior sorção de iodo: Janaúba (pH 6,43) e 

Salinas (pH 6,01), o que indicaria uma maior carga variável superficial positiva 

(McBRIDE, 1994).  

As amostras que apresentaram maiores teores de matéria orgânica total 

foram Janaúba (15,80%) e Conselheiro Pena (11,40%). Janaúba pode ser 

considerado o segundo melhor solo para sorção de I, embora Conselheiro Pena 

tenha apresentado sorção de iodo muito pobre. Salinas, cujos resultados 

demonstraram ser o solo mais apropriado dentre os avaliados para sorção de I, 

apresentou teor de matéria orgânica de apenas 3,02%. A correlação entre a 

matéria-orgânica e a sorção de iodo, no entanto não é simples, é esperado que 

maiores valores de Kd sejam obtidos para solos nos quais a matéria-orgânica é 

bem decomposta, e não em solos que contenham turfa ou resíduos de planta 

(SHEPPARD, 2003). A metodologia empregada para determinação da matéria-

orgânica neste trabalho não permitiu distinguir o tipo de matéria presente em 

cada amostra, e, portanto, essa avaliação não pôde ser feita.  

Também os óxidos de ferro e alumínio deveriam desempenhar algum papel 

na sorção do Iodo (EPA, 2004), já que seriam sítios propícios ao 

desenvolvimento de carga positiva variável, porém, entre as amostras com 
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maiores teores de Fe e Al (Conselheiro Pena e Janaúba), apenas Janaúba 

coincidiu com as melhores sorvedoras para iodo (Salinas e Janaúba).  

 
 

3.4 Considerações Finais  
 
 

O objetivo dessa etapa do estudo foi selecionar as amostras com maior 

potencial para sorção dos radionuclídeos de interesse, para que as mesmas 

fossem avaliadas em uma etapa posterior quanto à interação com a solução 

alcalina. Uma vez que os mecanismos de sorção para nuclídeos estudados são 

essencialmente diferentes, já se esperava de antemão a possibilidade de que a 

melhor amostra para sorção de Cs não necessariamente coincidisse com a 

melhor amostra para sorção de I, como observou-se pelos resultados.    

Os parâmetros que parecem ter correlação direta com a sorção de Cs são a 

CTC e o teor de Fe. Essa relação foi confirmada a partir de um ajuste 

matemático, demonstrando boa correlação linear entre os referidos parâmetros 

e os valores de Kd.  

Dentre as amostras de solo estudadas, a amostra de Conselheiro Pena 

apresentou os melhores resultados quanto à sorção de Cs, tanto no que se refere 

ao valor de Q (18,3472 mg.g-1), quanto de Kd (90,5 mL.g-1) e KF 

(437,00 (mg.g- 1).(mL.g-1)n). Conselheiro Pena apresentou ainda os maiores 

valores de CTC e teor de ferro, parâmetros que demonstraram estar diretamente 

relacionados à sorção de Cs, também o maior teor de argilominerais (caulinita e 

haloisita) e o segundo maior teor de finos, características que possuem alguma 

relação com Kd e Q, embora não estritamente linear.  

As previsões iniciais, feitas a partir das características de cada solo e sua 

classificação no SiBCS, de que o argilossolo PVe4 (Conselheiro Pena), e o 

latossolo vermelho LVd5 (Janaúba), apresentariam melhores resultados de 

sorção para Cs, foram confirmadas neste estudo, assim como a baixa 

capacidade de sorção para o latossolo amarelo LAd1 (Taioberas). 

Com relação à sorção de iodo, Sheppard (2003) discute que, embora os 

estudos de laboratório possam fornecer resultados úteis, sendo mais fáceis e 

baratos de realizar, a metodologia ideal para determinação de Kd para o iodo em 

solos seria utilizar o ambiente natural (determinação in-situ) e envolveria tempo 
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de contato de meses ou anos, devido principalmente à complexidade da 

geoquímica desse elemento. Em função de todas essas variáveis permeando a 

determinação da sorção de iodo, optou-se por focar os estudos relacionados à 

interação com a solução alcalina na amostra de Conselheiro Pena, que 

apresentou o melhor resultado de sorção para césio.  

Embora dentre as amostras de solo a de Conselheiro Pena seja a que 

apresente melhores características de sorção para Cs, (Kd= 90,5 mL.g-1), pode-

se dizer que em comparação com argilas comerciais (Kd= 1900 mL.g-1) 

(SHEPPARD & THIBAULT, 1990), especialmente as bentonitas, comumente 

empregadas com a finalidade de material de enchimento em camadas de 

recheio, os valores de Kd ainda são baixos. Por outro lado, ainda que as argilas 

comerciais tenham um desempenho superior, o estudo de solos locais se justifica 

plenamente devido a sua disponibilidade e custo, tendo em vista a grande 

quantidade desses materiais normalmente utilizada em um repositório de rejeitos 

radioativos.    

O emprego desse material puro como enchimento em um repositório, no 

entanto, fica condicionado à avaliação de segurança da instalação como um 

todo, e à avaliação da performance das barreiras de engenharia em particular, 

que, em função das características da instalação, podem tanto indicar que o solo 

puro é adequado ao uso, como demonstrar que o mesmo deverá ser combinado 

com outros materiais para aplicação. Em qualquer dos casos, os resultados 

obtidos para os valores de Kd neste estudo, bem como sua relação com a 

classificação pelo SiBCS e outras características dos solos, podem ser 

empregados como guias na escolha de materiais locais que possam ser 

utilizados no projeto e construção do repositório brasileiro. 

Também os resultados obtidos neste estudo podem ser utilizados como 

suporte na caracterização e seleção de locais candidatos a abrigarem depósitos 

de rejeitos radioativos, principalmente a partir da correlação encontrada entre as 

propriedades do solo e suas características de sorção.     

O fenômeno de alteração e a maneira como esse processo afeta as 

propriedades da amostra, introduz uma complicação adicional à interpretação 

dos resultados de sorção, de maneira que é preciso que se tenha uma 

compreensão razoável da sorção na amostra in-natura para que a avaliação da 

interação seja possível. Por isso, o estudo da sorção de iodo, para o qual ainda 
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se faz necessário elucidar vários aspectos, não prosseguirá para as amostras 

alteradas. Deste modo, apenas a alteração da amostra de Conselheiro Pena e a 

avaliação da maneira como esse processo afetará as propriedades dessa 

amostra, sobretudo as características de sorção para césio, serão descritas no 

próximo capítulo. 
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4 ESTUDO DA INTERAÇÃO DO SOLO DE CONSELHEIRO PENA COM UMA 
SOLUÇÃO ALCALINA  
 
 
4.1 Introdução  
 

O cimento é utilizado extensivamente em repositórios para rejeitos radioativos, 

uma vez que um sistema multibarreiras é constituído por estruturas e materiais de 

suporte nas quais, geralmente, esse material estará presente. Em decorrência de 

sua interação com água intersticial ou de infiltração, o cimento se degrada com o 

tempo, liberando um fluido de elevada alcalinidade, que ao interagir com o meio 

geológico e demais barreiras de engenharia modifica suas propriedades. 

O estudo sistemático desse fenômeno teve início na década de 90, 

primeiramente com a investigação do efeito de soluções alcalinas sobre as 

características de minerais isolados (BERUBÉ et al., 1990; SAVAGE et al., 1992). 

No entanto prossegue até os dias atuais com a avaliação de outros efeitos sobre 

propriedades específicas de materiais mais complexos. São conduzidos trabalhos 

relacionados à cinética (ROZALÉN et al., 2008; ROZALÉN et al., 2009; SÁNCHEZ 

et al., 2006), e à modelagem (SAVAGE et al., 2002; YAMAGUCHI et al., 2007; 

FERNÁNDEZ et al., 2009) da alteração; às modificações mineralógicas observadas 

em decorrência da interação (BAUER & BERGER, 1998; RAMIRÉZ et al., 2002; 

RAMIZÉZ et al., 2005; SAKAMOTO, 2007 et al.; SAVAG et al., 1992; SAVAGE et 

al., 2007; FERNANDÉZ et al., 2006) e à difusão tanto da pluma alcalina no meio 

geológico e demais barreiras, quanto de radionuclídeos em condições de elevada 

alcalinidade ou salinidade (SATO, 2005; KOZAKI et al., 1999; WANG & LIU, 2004; 

NAKAYAMA et al., 2004).   Os materiais estudados são variados, compreendendo 

uma ampla gama de materiais argilosos comerciais ou naturais, solos e 

combinações de minerais, rochas e argilas (GAUCHER & BLANC, 2006).  

Embora muito se tenha estudado a respeito do assunto, requer-se considerar 

as especificidades do local do depósito ou do material em avaliação para que se 

obtenha maior acurácia nos resultados. Nesse caso, faz-se necessário mensurar 

as propriedades chaves dos materiais de interesse em experimentos de laboratório, 

sob as condições que se deseja avaliar. Os resultados assim obtidos são mais 

apropriados para alimentar os modelos que comporão a avaliação de segurança da 
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instalação, já que, extrapolações e generalizações podem conduzir a conclusões 

bastante distintas.   

Este capítulo discorrerá sobre o estudo das propriedades do solo de 

Conselheiro Pena, selecionado dentre as amostras iniciais como mais apropriado 

para a sorção de Cs, após interagir com uma solução alcalina simulada do lixiviado 

cimentício.  Optou-se por utilizar como solução simulada da lixivia alcalina a solução 

jovem proposta por Holgersson & Albisson (2002), haja vista que vários trabalhos 

anteriores (tabela 4, item 2.3) utilizaram soluções de características de 

concentração e natureza de reagentes (NaOH, KOH e Ca(OH)2) muito similares a 

esta, quando não a própria. Grande parte destes estudos foram conduzidos em 

temperaturas baixas - ambiente ou próximas de - condição que se empregou no 

presente trabalho. Além disso, essa condição relativamente branda de alcalinidade 

é mais realista do que quando se emprega soluções de concentração elevada de 

hidróxidos fortes, a exemplo da solução 1 mol.L-1 de NaOH, também amplamente 

empregada em trabalhos anteriores.  

Além de uma caracterização química e mineralógica realizada para as 

amostras após alteração, avaliou-se ainda a influência da interação sobre as 

propriedades: capacidade de troca catiônica, sorção e retardo para o Cs, 

condutividade hidráulica e área superficial. Análises de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e microssonda eletrônica foram realizadas com o objetivo de 

elucidar as modificações mineralógicas e mecanismos que conduziram à mudança 

nas propriedades de sorção e hidrodinâmicas. Também será apresentada uma 

discussão sobre o ajuste dos dados experimentais aos modelos de isoterma, 

abordando o significado, interpretação e limitações de cada parâmetro quando da 

análise da sorção.  

 
4.2 Materiais e Métodos  
 
 

4.2.1. Alteração da Amostra    
 
A interação da pluma alcalina com a amostra de solo foi simulada em 

laboratório por um ensaio em batelada por meio do procedimento descrito a seguir. 

A quantidade de 10 g de amostra de solo de Conselheiro Pena foi transferida para 

um frasco plástico ao qual adicionou-se 250 mL de solução alcalina de seguinte 
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composição: 0,11 mol.L-1 de NaOH, 0,25 mol.L-1 de KOH, e saturada em Ca(OH)2 

(HOLGERSSON & ALBISSON, 2002), configurando a razão sólido:líquido 1:25. 

Para cada tempo de alteração requerido, um certo número de frascos foi preparado, 

de maneira a obter a massa necessária para realização dos ensaios. Os períodos 

de tempo investigados foram os de 24 horas, 7, 14 e 28 dias. As alterações foram 

conduzidas sob agitação com o auxílio de um agitador magnético, os fracos 

mantidos fechados (sem contato com a atmosfera), à temperatura de 25°C. 

Transcorridos os períodos de alteração, o material sólido foi separado da solução 

alcalina por centrifugação, e, em seguida lavado com álcool etílico comercial, até 

que a condutividade da solução resultante atingisse um valor entre 55-40 μS.cm-1, 

de maneira que a interação entre a solução alcalina e o solo fosse interrompida. 

Para a determinação da condutividade hidráulica foi necessária uma quantidade 

maior de amostra (15 kg), por isso o procedimento foi realizado de maneira similar, 

entretanto apenas para o tempo de alteração de 14 dias.  

 
4.2.2. Caracterização das Amostras de Solo Alteradas   

 
As amostras de solo, após passarem pelo processo de alteração, foram 

submetidas às mesmas análises de caracterização realizadas para a amostra de 

solo sem alteração, referenciadas no Capítulo 3 (item 3.2.3), utilizando os mesmos 

equipamentos e procedimentos, com exceção das análises granulométrica, de pH 

e de densidade, sendo elas: determinação qualitativa dos principais minerais por 

difração de raios-X; análise dos principais elementos por fluorescência dispersiva; 

superfície específica por BET, e determinação da capacidade de troca catiônica – 

CTC. Adicionalmente realizou-se análise de Espectroscopia de Absorção Atômica 

(EAA) utilizando um espectrômetro de absorção Agilent- Varian modelo AAFS-240  

para determinação quantitativa dos teores dos principais elementos identificados 

por fluorescência de energia dispersiva (EDX).  

 

4.2.3. Análise do Lixiviado após Interação   
 

O lixiviado alcalino, obtido a cada intervalo de alteração, teve sua composição 

elementar determinada, primeiramente utilizando-se uma varredura para 

identificação dos principais elementos e seus teores aproximados por fluorescência 
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de energia dispersiva (EDX), e em um segundo momento por Espectroscopia de 

Absorção Atômica (EAA), para determinação quantitativa dos elementos 

identificados.  

 
4.2.4. Determinação da Capacidade de Sorção para Césio  

 
Para cada uma das amostras de solo alterado, obtidas após os respectivos 

tempos de interação (24 horas, 7, 14 e 28 dias), construiu-se isotermas de sorção 

a partir de ensaios por batelada utilizando o método das razões variáveis (EPA, 

1992). O procedimento empregado foi o mesmo utilizado no capítulo 3 (item 3.2.4) 

no estudo da sorção para as amostras de solo e seleção da amostra a ser 

submetida à interação com a solução alcalina.    

 
4.2.5. Determinação do Fator de Retardo 

 
O coeficiente de retardo (R) foi calculado ao longo de uma faixa de 

concentração de Cs (0-100 mg.L-1), a partir dos parâmetros dos modelos de 

isoterma, obtidos pelos ajustes aos dados obtidos de acordo com o item 4.2.4, e 

das equações 14, 15 e 16 referenciadas no capítulo 2, item 2.5. Foram utilizados 

os valores de porosidade 51,4% para a amostra sem alteração e 56,2% para as 

amostras alteradas e densidade volumétrica 1,320 g.cm-3 para a amostra sem 

alteração e 1,201 g.cm-3 para as amostras alteradas, obtidos a partir dos ensaios 

de compactação.   

 
4.2.6. Determinação da Condutividade Hidráulica 

 
Os ensaios para determinação do coeficiente de permeabilidade (condutividade 

hidráulica) foram conduzidos nos laboratórios da empresa Engesolo Engenharia 

Ltda., para as amostras de Conselheiro Pena sem alteração (AM. 01) e após 14 

dias de alteração (AM. 02).  Os ensaios de compactação e determinação da 

condutividade hidráulica foram executados conforme as prescrições das normas 

ABNT-NBR 7182 – Solo – ensaio de compactação – método de ensaio e ABNT–

NBR 14545 – Solo – determinação do coeficiente de permeabilidade de solos 

argilosos à carga variável – método de ensaio, respectivamente.  

A curva de compactação proctor normal foi construída plotando-se as 

densidades aparentes do solo seco na abcissa e seus correspondentes teores de 
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umidade na ordenada.  Esses dados foram obtidos a partir da determinação da 

densidade de corpos de prova, preparados com diferentes teores de água, sempre 

submetidos a mesma energia de compactação. O teor de umidade ótimo para 

compactação do material é aquele correspondente ao valor máximo de densidade 

na curva proctor normal.     

Para cada amostra foram realizados três ensaios de permeabilidade a carga 

variável em corpos de prova de 7 cm de diâmetro por 15 cm de altura, moldados 

nas condições de umidade e grau de compactação de 95% em relação à energia 

proctor normal. Realizada a moldagem, o corpo-de-prova foi colocado no 

permeâmetro entre filtros de topo e base, tendo-se o cuidado de preencher com 

bentonita o espaço entre o corpo-de-prova e as paredes laterais do permeâmetro. 

Após a saturação por percolação do corpo-de-prova, foi estabelecido um gradiente 

hidráulico de 12 unidades, e em seguida, ainda por percolação, anotou-se, para 

intervalos de tempo iguais, os volumes escoados, assim como as temperaturas. 

Adotou-se como resultado final a média das determinações. 

 
4.2.7. Microscossonda Eletrônica   

 
A microssonda eletrônica combina as facilidades de um microscópio eletrônico 

de varredura com as de um espectrômetro de fluorescência de raios-X. Um feixe 

de elétrons de alta energia, excita os átomos dos elementos presentes na amostra 

e as radiações emitidas são analisadas por um espectrômetro. A área de análise é 

variável, de maneira que o instrumento permite uma análise química dos elementos 

maiores até alguns elementos-traço, num ponto pequeno (SIAL& McREATH, 1984).  

Para caracterizar os produtos de reação da interação solução alcalina-solo e 

obter uma melhor compreensão da formação de produtos amorfos, combinou-se 

técnicas convencionais de caracterização (difração de raios-X e análise química) 

com a análise por microssonda eletrônica. As análises foram realizadas no Centro 

de Microscopia da Universidade Federal de Minas Gerais 

(http://www.microscopia.ufmg.br), utilizando o Microscópio Eletrônico de 

Varredura - JEOL JSM - 6360LV, com detector de elétrons secundários para alto 

vácuo, detector de elétrons retroespalhados para alto e baixo vácuo, detector de 

EDS (espectrômetro de raio-X de energia dispersiva) e detector de EBSD (difração 

de elétrons retroespalhados). 

http://www.microscopia.ufmg.br/
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CP CP CP CP CP

Sem alteração 24 horas 7 dias 14 dias 28 dias

10,08 13,61 11,32 13,67 12,10

39,96 31,32 32,64 30,89 34,55

MgO 0,20 0,37 0,26 0,20 0,41

Al2O3 24,50 24,10 24,11 24,60 23,80

SiO2 46,70 47,40 47,80 47,40 45,60

K2O 1,74 2,80 2,98 2,99 2,90

CaO 0,36 0,52 0,57 0,58 0,55

Fe2O3 9,19 9,69 9,42 9,82 9,28

Na2O < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00

Ti 1,13 1,00 1,00 0,98 0,90

Matéria Orgânica 14,40 13,50 13,00 13,10 17,20

- - - - -

Caulinita

Quartzo

Caulinita

Haloisita   

Quartzo

Caulinita

Quartzo

Caulinita

Haloisita

Quartzo

Caulinita

Muscovita

Quartzo

Haloisita

Goethita

Muscovita

Goethita

Haloisita

Muscovita

Goethita

Goethita

Muscovita

Goethita

Haloisita

- Muscovita - - -

Caracterização das Amostras Alteradas - Conselheiro Pena 

Difração de Raios-X

Predominante (> 60%)

Maior (<50%)

Menor (<15%)

CTC (meq/100g)

Mineral Identificado

Área Superficial (m2.g-1)

Caulinita: Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 ; Goethita: Fe +3 O(OH); Haloisita: Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4. 2H 2 O; Muscovita:(K,NH 4 ,Na)Al 2 (Si,Al) 4 O 10 (OH) 2 ,  

Quartzo: SiO 2

El
em

en
to

s 
d

o
sa

d
o

s 
(%

)

Análises Físico-Química

Análise Química

Minoritário (<3%)

   
4.3 Resultados e Discussão 
 
 

4.3.1. Caracterização das Amostras de Solo Alteradas  
 
A tabela 11 apresenta os resultados das análises de caracterização química 

e mineralógica para as amostras de Conselheiro Pena, antes e após sofrerem 

alteração, bem como os valores de CTC e área superficial.   

 

Tabela 11. Caracterização das amostras de Conselheiro Pena sem alteração e 

alteradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CTC apresentou um aumento não muito significativo para as amostras 

alteradas, passando de 10,08 meq/100g na amostra original para valores em torno 

de 12–13 meq/100g para as amostras alteradas. Houve ainda uma diminuição 
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pequena na área superficial com relação ao valor inicial, 39,93 m2.g- 1 para a 

amostra sem alteração, para valores variando de 31 m2.g-1 a 34 m2.g-1 entre as 

amostras alteradas.  

Estudos demonstram que a natureza e extensão das modificações observadas, 

quando amostras minerais interagem com soluções alcalinas, dependem da 

constituição química/mineralógica do material sólido, da composição da solução 

alcalina e das condições empregadas durante a alteração, como temperatura, 

tempo e forma da amostra (em pó, compactada, etc.), sendo que os três últimos 

fatores influenciam mais a cinética das reações, ou seja, a velocidade com que as 

modificações ocorrem, do que a termodinâmica, que diz respeito à natureza das 

alterações observadas (GAUCHER & BLANC, 2006).   

Avaliando-se os resultados obtidos pelas análises por difratometria de raios-X, 

percebe-se que a formação de nenhuma nova fase mineral foi evidenciada. Os 

difratogramas para cada uma das amostras (Anexo 4) não apresentam 

modificações notáveis na posição dos picos. No entanto, essa observação pode 

significar apenas que a alteração causada ao material não é grande o suficiente 

para ser revelada por essa técnica, ou que as novas fases formadas não possuem 

grau de cristalinidade alto o suficiente para permitir a detecção (BÉRUBÉ et al., 

1990). Observa-se, contudo, alguma alteração na intensidade dos picos (Anexo 4), 

o que se reflete na modificação da composição mineralógica (percentual de cada 

fase), embora a difração de raios-X não seja uma técnica necessariamente com 

precisão quantitativa.   

As modificações mineralógicas que podem ser consideradas relevantes são a 

diminuição no teor de caulinita e quartzo (Anexo 4), gradativa ao longo do tempo, 

embora ambas continuem aparecendo como fases maiores; e aumento final da 

muscovita considerando o tempo de 28 dias, embora haja variações na tendência 

(tabela 11, os minerais em uma mesma linha são apresentados em ordem 

crescente de teores). Zhao et al. (2004) investigaram a interação de amostras de 

caulinita altamente cristalinas com soluções de NaOH/NaAlO2/ NaNO3 à 

temperatura de 80°C, por períodos de 1, 2, 4 e 8 semanas e à temperatura de 50ºC 

por 2 meses.  Os resultados da difração de raios-X demonstraram redução da 

intensidade dos picos correspondentes à caulinita gradativamente durante as 8 

semanas, para o experimento conduzido à 80°C, sendo que após esse período os 
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picos praticamente desapareceram. Paralelamente, notou-se o aparecimento de 

picos de cancrinita (Na6Ca2Al6Si6O24(CO3)2) e sodalita (Na8Al6Si6O24Cl2), cuja 

intensidade manteve-se praticamente constante demonstrando a estabilidade 

termodinâmica dessas fases no meio estudado. Para concentrações diferentes de 

NaAlO2, observou-se que a taxa de desaparecimento da caulinita foi diferente, 

sendo maior para as menores concentrações, indicando que elevado teor de 

aluminato desfavorece a dissolução da caulinita. Nos experimentos conduzidos a 

50°C, a transformação mineral pareceu ser similar, embora com taxa de reação 

mais baixa, já que, mesmo após dois meses, a caulinita continuou sendo a fase 

dominante. Cancrita e sodalita são feldspatóides (estruturas similares aos 

feldspatos, porém com conteúdo de sílica menor) (McBRIDE, 1994), deste modo 

observa-se que houve incorporação do Al presente em solução para formação 

desses novos minerais, já que os feldspatos possuem uma relação Al:Si maior do 

que os argilominerais (caulinita) (McBRIDE, 1994).    

Neste trabalho a composição da solução alcalina e as condições de 

temperatura foram distintas daquelas utilizadas por Zhao et al. (2004), contudo 

algumas observações são similares. Primeiramente percebe-se diminuição 

gradativa no teor de caulinita (Anexo 4). A caulinita é um argilomineral cujas 

camadas de silicato não possuem tendência a se separar, a menos que o ambiente 

seja altamente polar (McBRIDE, 1994), condição empregada neste estudo. A 

formação de novas fases minerais, no entanto, é altamente dependente da 

composição alcalina da solução empregada. Como no presente trabalho utilizou-se 

soluções de NaOH/KOH/Ca(OH)2, isentas de Al, não observou-se a formação de 

cancrinita e ou sodaliota. É possível que tenha ocorrido formação de muscovita, 

que embora já presente na amostra inicial teve seu teor aumentado ao longo da 

interação. No entanto, esse aumento, identificado pela difração, pode ser relativo 

apenas à composição global da amostra, como decorrência da solubilização das 

outras fases (como quartzo e caulinita), não indicando que a muscovita tenha sido 

necessariamente formada, mas apenas tenha tido sua proporção relativa 

aumentada.  A muscovita é uma mica comum, na qual todos os quatro sítios 

tetraédricos são ocupados por Al3+ ao invés de Si4+, gerando uma carga negativa 

que é balanceada por íons K+ localizados entre as camadas de silicato. Esse 

arranjo faz com que o K+, fixo entre as camadas de silicato, não permita o 
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inchamento, como resultado, essa estrutura possui capacidade de troca catiônica 

e área superficial baixas se comparadas às esmectitas e vermiculitas (McBRIDE, 

1994), ou seja, não é esperado ganho ou prejuízo significativos das características 

de sorção em função da formação/concentração de muscovita, assim como não se 

espera alterações nessas propriedades em função da diminuição do teor de 

caulinita. O aumento de K+ na amostra, confirmado pela análise química, corrobora 

com o aumento de fases ricas em potássio. 

A análise química das amostras sólidas (tabela 11) demonstra ainda um 

aumento na concentração de Ca (de 0,33% para ~0,55%), que, presente na solução 

alcalina, estaria sendo incorporado ao solo. Muitos experimentos demonstram que 

o mecanismo dominante de interação de meios geológicos com soluções alcalinas 

é a dissolução de aluminossilicatos primários e a precipitação de fases secundárias 

de silicato hidratado de cálcio (CSH) (HODGKINSON & HUGES, 1999). Analisando 

apenas a composição química das amostras sólidas, não é perceptível a diminuição 

no teor de Al e Si, que seriam dissolvidos em solução alcalina. Entretanto, é 

provável que esses elementos, dissolvidos em um primeiro momento, sejam 

posteriormente incorporados às novas fases formadas, o que em termos líquidos 

não implica em mudança de composição química das amostras sólidas.   

Utilizando uma solução alcalina de composição similar (Na-K-Ca-OH), Savage 

et al. (1992) estudaram as alterações promovidas para alguns minerais, entre eles 

o quartzo, a uma temperatura de 70ºC em experimentos por batelada. As reações 

foram caracterizadas por uma progressiva perda de Ca da solução e aumento de 

Si e Al na mesma. Essas modificações foram observadas com mais clareza a partir 

de 300 horas de interação (aproximadamente 12 dias). Concluíram, portanto, que 

os silicatos primários são dissolvidos e segue-se a precipitação dos silicatos de 

cálcio hidratados (CSH). Uma vez que o Si dissolvido se combina com o Ca da 

solução para formar as novas fases, é possível, no entanto que nem a análise 

química da amostra sólida, nem a análise da solução de alteração, apontem para 

a sua solubilização.   

A evolução das concentrações de K, Ca e Si, nas soluções de alteração ao 

longo do tempo, para este trabalho, são apresentadas na figura 21.  
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Figura 21. Concentrações de Si, K e Ca na solução de alteração (mg.L-1), ao longo 

do tempo. As concentrações de K e Ca foram multiplicadas por 10-2 para facilitar a 

visualização conjunta dos dados.  

 

Nota-se a mesma tendência observada por Savage et al. (1992), o silício, 

inicialmente, aumenta de concentração, como decorrência da solubilização de 

silicatos primários (ex. quartzo). Esse mesmo silício, com o passar do tempo, se 

combina com o Ca para formação das fases CSH. O cálcio, portanto, tem sua 

concentração em solução progressivamente diminuída ao longo da alteração. A 

diminuição do K, corrobora com sua incorporação à fase sólida, indicada pela 

análise química.  

 Bérubé et al. (1990) estudaram a interação de uma solução de CaO com 14 

minerais diferentes, a 23ºC por um período de 265 dias. Dentre os minerais 

avaliados, apenas quartzo e goethita foram identificados nas amostras em estudo 

neste trabalho. Contudo foram avaliados filossilicatos, entre eles a biotita, similar à 

muscovita. Argilominerais não foram investigados. Análises químicas das soluções 

foram realizadas com 1, 28 e 265 dias após o início, e ao término do período, os 

sólidos foram caracterizados. Para todos os minerais estudados, em todos os 

tempos, detectou-se a dissolução de Si e Al. Pequenas concentrações de K foram 

também incorporadas à solução de alteração durante os ensaios com a microclina 

e a biotita, tendendo a aumentar com o tempo.  
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Como exemplo de estudos para materiais naturais compostos, e não isolados, 

cita-se os trabalhos de Alder & Malder (1999), no quais foram realizados 

experimentos em coluna a 30ºC com a rocha argilosa Opalinus, cuja composição 

aproximada é 25% de caulinita, 20% de illita, 15% de calcita, 15% de quartzo, 10% 

de clorita e 10% de uma mistura ilita/smectita, e menores concentrações de 

feldspato potássico, albita, siderida, dolomita e pirita.  Depois de três meses, 

observou-se formação de fases em gel Ca-Al-Si (CASH), com pequena quantidade 

de K; transcorridos seis meses, cristais de zeólitas foram encontrados; massiva 

precipitação de calcita foi detectada após 12 e 18 meses (ALDER & MALDER, 

1999).    

 

Microssonda Eletrônica 

Uma vez que as alterações esperadas dependem do material de partida, os 

resultados da difração de raios-X, em conjunto com a análise química do solo, e 

análise da composição das soluções de alteração, são importantes orientadores na 

análise dos efeitos da solução sobre a amostra. Contudo, essas técnicas analíticas, 

comumente utilizadas para caracterização de materiais, não são ideais para 

identificação das fases CSH (silicatos hidratados de cálcio), prováveis produtos da 

interação da solução alcalina com uma amostra mineral. A difração de raios-X é 

uma técnica dependente do volume, melhor aplicável para caracterização de fases 

altamente cristalinas, presentes como uma grande fração da amostra e 

estruturalmente diferentes de quaisquer outras fases identificadas. Os CSH, 

formados nos experimentos álcali-mineral, tendem a ser pobremente ordenados, 

presentes em quantidades muito pequenas e similares a outras fases. São também 

de textura fina e frequentemente aparecem misturados com outras fases, de 

maneira que sua composição química não pode ser determinada por EDX 

convencional ou difração de raios-X. O uso de técnicas de volume ou baixa 

resolução sozinhas podem conduzir à identificação irreal de fases, e apenas uma 

informação limitada pode ser obtida (HODGKINSON, & HUGHES, 1996).    

A microssonda eletrônica auxilia na identificação de fases presentes em baixas 

concentrações, uma vez que a análise química nessa técnica é pontual. A avaliação 

de uma imagem, juntamente com os resultados de EDS locais, permite a 

identificação de fases menores.  
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  argila 

(caulinita) 

      mica 

(muscovita) 

quartzo 
goethita 

  feldspato 

(plagioclásio) 

  feldspato 

(microclina) 

A figura 22 apresenta uma imagem, obtida na análise de microssonda 

eletrônica, para a amostra de solo de Conselheiro Pena sem alteração e sem 

carregamento com Cs. Análises de EDS, realizadas sobre cada uma das 

superfícies indicadas, forneceram suas respectivas composições químicas, que 

apontaram para a presença de quartzo, goethita, mica (possivelmente muscovita) 

e uma fase argilosa (possivelmente caulinita). Todas essas fases haviam sido 

identificadas pela difração de raios-X. Além das fases identificadas pela difração de 

raios-X, encontrou-se ainda feldspatos, possivelmente microclima (KAlSi3O8 - 

feldspato potássico) e plagioclásio ((Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8), embora presentes em 

menor extensão. É importante ressaltar que essa imagem não reflete a composição 

mineralógica quantitativa da amostra, já que uma varredura pela mesma aponta a 

predominância das fases argilosas e do quartzo, o que não se pode concluir pela 

simples análise dessa imagem. No entanto, é representativa da composição 

qualitativa, já que praticamente todas as estruturas identificadas na amostra estão 

presentes nessa representação.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Microssonda eletrônica de varredura por emissão de elétrons 

retroespalhados para a amostra de Conselheiro Pena sem alteração e sem 

carregamento com Cs.  
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Os resultados de EDS para cada uma das regiões identificadas na figura 22 

são apresentados na figura 23. Embora uma afirmação sobre a composição 

mineralógica da amostra só possa ser feita a partir da análise quantitativa, com o 

uso de padrões, as relações entre as concentrações de cada elemento encontrado 

nos permitem identificar com certa precisão os minerais ou classes presentes. As 

figuras 23(a) e 23(b) representam composições relativas à óxidos de ferro e silício 

respectivamente, possivelmente goethita e quartzo, apontados pela difração de 

raios-X. As relações Al:Si para as demais regiões da amostra, cujos resultados de 

EDS são representadas pelas figuras 23(c) a (f), permitem diferenciar os filossicatos 

em argilas, micas ou feldspatos. Quantidade de Si equivalente à de Al, como em 

23(d) é uma característica das micas; Al menor do que Si, mas ainda assim 

comparável, como em 23(c), é característica das argilas e relações nas quais o Al 

é significativamente menor do que Si, como em 23(e) e (f) são encontradas nos 

feldspatos (McBRIDE, 1994; SPÓSITO, 1989).  

A formulação da hipótese com relação à identificação da fase específica surge 

da análise dos demais elementos identificados para as amostras. Argila sem 

presença significativa de Ca ou Na, provavelmente trata-se da caulinita ou haloisita, 

também a mica sem presença de Mg possivelmente seja muscovita; o feldspato 

potássico mais comum é a microclina e o feldspato contendo Na tem probabilidade 

alta de pertencer ao grupo dos plaglioclásios e possivelmente trata-se da albita 

(McBRIDE, 1994; SPÓSITO, 1989).  

Observa-se que para as argilas e micas, além dos elementos esperados, foi 

identificada pequena quantidade de Fe. Esse Fe pode estar presente na estrutura 

cristalina dos minerais em pequenas concentrações, mas é mais provável, 

principalmente nas argilas, que se encontre na forma de óxidos e hidróxidos 

suportados pela matriz argilosa. Um aumento na imagem para uma outra região 

argilosa da amostra é apresentado pela figura 24. É possível perceber uma região 

mais clara ao centro, indicando a presença de elementos mais pesados, como por 

exemplo o Fe. Uma análise de EDS nessa região (figura 25) indicou relação Si:Al 

compatível com a das argilas, além de um elevado teor de Fe. Essa estrutura, de 

uma matriz argilosa com compostos de ferro dispersos, foi observada amplamente 

ao realizar-se uma varredura pela amostra. Também foram identificados Ca, Mg e 
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Ti. O Ti, que também aparece em outras amostras, provavelmente advém da 

contaminação pela instrumentação durante o preparo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Partícula de argila para a amostra de Conselheiro Pena sem alteração. 

Análise por microssonda eletrônica. Região central mais clara indicando presença 

de elementos mais pesados, ex. Fe. Imagem obtida por emissão de elétrons 

retroespalhados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. EDS para a região central das partículas de argila (mais clara) indicada 

na figura 24. 
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Figura 23. Resultados de EDS para as regiões da amostra indicadas na figura 23. (a) goethita, (b) quartzo, (c) argila (caulinita?), (d) 

mica (muscovita ?), (e) feldspato potássico (microclima?), (f) feldspato (plagioclásio).  

(a) 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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Para as amostras carregadas, sem alteração e alteradas, tentou-se a 

identificação do Cs, sobre as diversas fases encontradas, através do EDS e do 

WDS (que possui maior sensibilidade), entretanto não se obteve êxito em 

nenhuma das tentativas. É esperado que o Cs esteja presente na amostra sólida 

em concentrações muito baixas (abaixo de 0,6%), sendo que se distribui entre as 

regiões pelas quais possui maior afinidade; de modo que o limite de detecção da 

técnica (em torno de 1%) não permitiu sua identificação.   

A figura 26 apresenta uma imagem de MEV para a amostra alterada por 28 

dias. Uma varredura pela amostra demonstrou que as estruturas de quartzo, 

abundantes na amostra sem alteração, praticamente desaparecem na amostra 

alterada e quando encontradas, são de dimensões bem menores do que as 

observadas na amostra original. Também não se identificou visualmente 

estruturas de goethita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Imagem de MEV obtida na análise de microssonda eletrônica por 

emissão de elétrons retroespalhados para a amostra de Conselheiro Pena após 

28 dias de interação com solução alcalina.  
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Com exceção da goethita, todas as fases presentes na amostra sem alteração 

podem ser identificadas na imagem para a amostra alterada por 28 dias, embora 

algumas modificações significativas, como a dissolução do quartzo mencionada 

anteriormente, tenham sido visualmente observadas. Outra alteração expressiva 

é o aumento da presença de estruturas aciculares, para as quais identificou-se 

tanto composições correspondes às micas, quanto composições de argila. 

Bouchet et al. (2004) levantaram a hipótese sobre a concentração de folhas de 

silicato com carga tetraédrica, já presentes no material de partida, no estudo da 

alteração de materiais argilosos por soluções alcalinas. As estruturas aciculares, 

de composição equivalente à dos materiais argilosos, poderia corresponder à 

aglomeração dessas folhas solubilizadas, contudo apenas os resultados de 

microssonda não nos permitem confirmar essa hipótese.   

A presença do silicato de cálcio hidratado (CSH) pobremente cristalino a 

amorfo, com conteúdo variável de Al, Na, K e Fe foi identificada por Savage et al. 

(1992) empregando análises via microscopia eletrônica de varredura, microscopia 

eletrônica de transmissão e microssonda eletrônica. Quartzo por exemplo, exibiu 

uma cobertura por minerais secundário (CSH) de espessura maior do que 30 µm 

e demonstrou corrosão severa devido à dissolução.  

Também Bérubé et al. (1990) identificaram através de uma análise de 

microscopia eletrônica que a superfície do quartzo estava coberta por uma fase 

recém-formada, e uma vez que quantidade pouco significativa de sílica foi 

identificada em solução, concluíram que a fase se tratava de um CSH, de maneira 

que toda sílica liberada foi prontamente precipitada com Ca2+ para formar esse 

silicato de cálcio hidratado. Como a concentração de cálcio em solução era 

elevada, a saturação e precipitação foi atingida rapidamente, mesmo com 

pequena quantidade de Si. Com a biotita, não houve evidência de formação de 

novas fases, embora alguma corrosão tenha ocorrido na superfície do material. 

Baseados no grau de corrosão da superfície e na quantidade de novas fases 

observadas pela microscopia, uma escala de reatividade para os minerais em 

estudo, indo de muito reativo a não reativo, foi proposta. Quartzo foi considerado 

reativo, biotita pobremente reativa e goethita não reativa (BÉRUBÉ et al., 1990).  

Hodgkison & Hughes (1999) estudaram a modificação de alguns minerais por 

solução de hidróxido de cálcio em condições aceleradas (amostras moídas, sob 

agitação, a 85ºC) por 800 horas. Para a muscovita, a análise microscópica 
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Ca K (a) (b) 

demonstrou que grandes quantidades de folhas de aluminossilicatos (CASH) 

foram precipitadas, observou-se também a presença de silicatos de cálcio em gel 

e semi-cristalinos, nesse último caso com composição mais próxima das zeólitas 

do que das fases CSH (HODGKISON & HUGHES, 1999). É provável que algumas 

das estruturas aciculares identificadas para amostra alterada por 28 dias no 

presente trabalho correspondam à essas folhas de aluminossilicatos, embora as 

análises feitas por amostragem não tenham indicado composição elementar 

correspondente.  

Neste trabalho, a cobertura das fases originais por fases CSH recém-formadas 

não foi observada nas imagens para a amostra alterada por 28 dias, talvez devido 

à baixa concentração dessas novas fases, em função dos experimentos terem 

sido conduzidos em temperatura ambiente e por um período de tempo 

relativamente curto. Na tentativa de coletar evidências para a formação das fases 

CSH, foram realizadas análises de WDS sobre as superfícies dos minerais para 

identificação de Ca, já que a incorporação desse elemento seria indício da 

formação dos silicatos de cálcio hidratados. Os resultados para a análise de WDS 

em superfície de quartzo e argila são apresentados nas figuras 27(a) e (b) 

respectivamente. Percebe-se que sobre o quartzo não há deposição de Ca, mas 

sobre a fase argilosa sim, na qual notou-se ainda presença de K.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Análises de WDS sobre as superfícies de quartzo (a) e argila (b), para 

identificação de Ca.  
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A presença de Ca sobre a superfície da argila por si só, entretanto, não é 

suficiente para confirmar a formação dos silicatos de cálcio hidratados, já que 

também a amostra sem alteração apresenta cálcio estrutural e potássio presentes 

na fase argilosa. Seria necessário a realização de uma análise quantitativa, com 

o uso de padrões, para identificação do aumento da concentração desses 

elementos, o que seria um indício mais forte da formação de CSH.     

 

4.3.2. Sorção e Coeficiente de Retardo para Césio  

 

No estudo da sorção de Cs, o modelo linear (equação 4) e os não-lineares 

clássicos, Freundlich (equação 7) e Langmuir (equação 5), foram avaliados 

quanto ao ajuste dos dados experimentais. O modelo de Langmuir, no entanto, 

não se mostrou apropriado para as amostras estudadas, já que o ajuste dos dados 

ao modelo não convergiu (tentativa de ajuste não apresentada), o que ocorre para 

muitos sistemas naturais, uma vez que Langmuir desconsidera a heterogeneidade 

comum a esses materiais. Nesse caso, utilizou-se as isotermas de Langmuir-

Freundlich (tabela 5, item 2.4), que incorpora os conceitos de heterogeneidade 

em sua dedução.  Embora o modelo linear e o modelo de Freundlich fornecessem 

os parâmetros Kd, KF e n, que possibilitam uma análise do sistema, foi necessário 

realizar o ajuste de Langmuir-Freundlich para obtenção do valor de Q, já que 

nenhum dos modelos anteriores considera a capacidade de sorção limitada em 

altas concentrações de soluto.  

A figura 28 apresenta as isotermas lineares e de Freundlich para as amostras 

de Conselheiro Pena antes e após sofrerem alteração. Ressalta-se que o modelo 

linear corresponde a uma reta do tipo y=ax, ou seja, uma reta cujo coeficiente 

linear (intercepto) é zero, e, portanto, o ajuste a este modelo, parte da premissa 

que tal condição seja satisfeita, de modo que para obtê-lo corretamente é 

necessário fixar o valor de b, em y=ax+b, em zero. Esta imposição matemática 

leva a uma aparente inconsistência para os ajustes lineares apresentados na 

figura 28, já que, visualmente, nota-se que um melhor ajuste linear seria possível 

para o conjunto de pontos apresentado. No entanto, esse ajuste, aparentemente 

melhor, não satisfaria a condição necessária para que corresponda ao modelo, ou 

seja, o valor do intercepto não seria igual a zero.  
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Figura 28. Isotermas lineares (traço preto) e de Freundlich (vermelho) para as 

amostras de Conselheiro Pena sem alteração e após, 24 horas, 7, 14 e 28 dias 

de interação com solução alcalina. Tempo de equilíbrio=24 horas, T=25ºC, pH=5,5 

+ 0,1.   
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Equação R
2 Equação  R

2  n

S = Kd.Ceq (L.g
-1

) (mL.g
-1

) S=KF.Ceq
n

 (mg.g
-1

).(L.g
-1

)
n

 (mg.g
-1

).(mL.g
-1

)
n

Sem 

alteração
S= 0, 0905 Ceq 0,9720 0,0905 90,54 S = 0,4370 C

0,5990 0,9929 0,4370 437,00 0,5990

24 horas S= 0,0425 Ceq 0,9465 0,0425 42,53 S = 3,49 x 10-4 C2,1976 0,9787 3,49 x 10-4 0,3490 2,1976

7 dias S= 0,0304 Ceq 0,9576 0,0304 30,45 S = 7,31 x 10
-4

 C
1,9016 0,8919 7,31 x 10

-4 0,7310 1,9016

14 dias S= 0,0384 Ceq 0,9479 0,0384 38,40 S = 5,30 x 10
-4

 C
2,0426 0,9217 5,30 x 10

-4 0,5300 2,0426

28 dias S= 0,0308 Ceq 0,8907 0,0308 30,80 AJUSTE RUIM 0,7107 - - -

Amostra

Linear Freundlich

Kd KF

Tabela 12. Ajustes lineares e de Freundlich para as amostras de Conselheiro 

Pena alteradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 12 traz os resultados dos parâmetros encontrados no ajuste dos 

modelos Linear e de Freundlich. Os ajustes lineares fornecem valores de 

coeficiente de partição, o chamado Kd. Esses resultados são úteis principalmente 

para comparação com os dados de referência de outros materiais, mas também 

para comparação dos valores obtidos para as amostras alteradas e sem alteração 

entre si, no sentido de avaliar a interferência do fenômeno de alteração no retardo 

da migração do Cs. Observa-se uma diminuição no valor de Kd, que passa de 

90,54 mL.g-1 na amostra inicial, para 42,53 mL.g-1 com 24 horas de alteração. 

Essa diminuição prossegue, embora haja uma inversão na ordem decrescente 

entre valores de 7 e 14 dias, até 30,80 mL.g-1 aos 28 dias. Também o parâmetro 

KF, obtido por Freundlich, sofreu modificações significativas, passando de 437,94 

(mg.g-1).(mL.g-1)n para a amostra sem alteração, à 0,53 (mg.g-1).(mL.g-1)n para 

alteração de 14 dias (o ajuste de Freundlich para 28 dias não foi considerado 

satisfatório, pois forneceu baixo coeficiente de correlação). O parâmetro KF pode 

ser utilizado para quantificar a extensão da sorção e prover um meio fácil de 

comparar diferentes sorventes. A diminuição nesse parâmetro indica que, a 

extensão da sorção diminui quando se submete essa amostra de solo à interação 

com simulado do lixiviado de cimento.  

Os valores de n, obtidos pelo ajuste de Freundlich, indicam uma modificação 

no padrão da sorção para a amostra após interagir com a solução alcalina. No 

material original tem-se n <1 (0,5990), o que implica em uma curva convexa, e, 

portanto, um processo de sorção favorável. Após a alteração, já com 24 horas, 

tem-se valores de n >1 (1,9016 a 2,1976), a inflexão da curva se inverte (figura 
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Sem alteração S=(18,3472*0,0188*C^(0,7343))/(1+0,0188*C^(0,7343)) 0,9936 18,3472 0,0188 0,7343

24 horas S=(5,5573*3,47x10
-7

*C^(3,6507))/(1+3,47x10
-7

*C^(3,6507)) 0,9900 5,5573 3,47x10
-7 3,6507

7 dias S=(3,2053*2,67x10
-8

*C^(4,3475))/(1+2,67x10
-8

*C^(4,3472)) 0,9225 3,2053 2,67x10
-8 4,3472

14 dias S=(4,1029*4,69x10
-8

*C^(4,2181))/(1+4,69x10
-8

*C^(4,2181)) 0,9220 4,1029 4,69x10
-8 4,2181

28 dias S=(2,8954*3,26x10-23*C^(12,9092))/(3,26x10-23*C^(12,9092)) 0,9312 2,8954 3,26x10-23 12,9092

n'Amostra
Equação de Langmuir- Freundlich                                                                             

S= Q.K.Cn/ (1+K.Cn')
R

2
Q(mg.g

-1
) K (L.g

-1
)

n'

28), tornando-se côncava, indicação de um processo de sorção desfavorável 

(WEBER & DIGIANO, 1996).  

As isotermas de Freundlich-Langmuir são apresentadas na figura 29 e a 

tabela 13 traz os resultados dos parâmetros encontrados no ajuste do modelo 

Langmuir-Freundlich.   

 

Tabela 13. Ajuste dos dados de sorção à isoterma de Langmuir-Freundlich para 

as amostras de Conselheiro Pena alteradas.  

 

 

  

 

 

 

 

 

A análise do parâmetro Q (tabela 13) nos mostra que os valores se tornam 

progressivamente menores à medida que se aumenta o tempo de interação, com 

exceção do tempo de 14 dias em que se observa uma inversão com relação aos 

7 dias. O valor de Q, que corresponde ao carregamento máximo, diminui 

significativamente ao logo do processo de alteração, passando de 18,3472 mg.g- 1 

inicialmente para 2,7785 mg.g-1 ao final dos 28 dias. Embora os valores de Q 

possam ser considerados como superdimensionados, uma vez que o patamar de 

sorção não foi completamente atingido (figura 29), isso ocorre para todas as 

amostras, de modo que, comparativamente, pode-se dizer que o valor de Q 

diminuiu. A diminuição de Q é indicativo de que houve prejuízo das características 

de sorção, provocado pela alteração. 

Também o parâmetro K sofreu modificações significativas, passando de 

0,018  L.g-1 para a amostra sem alteração, à 3,26x10-23 L.g-1 para alteração de 28 

dias, acompanhando a tendência de KF, parâmetro ao qual está relacionado. A 

diminuição nesse parâmetro indica o deslocamento da média da distribuição de 
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Figura 29. Isotermas de Langmuir-Freundlich para as amostras de Conselheiro 

Pena sem alteração e após, 24 horas, 7, 14 e 28 dias de interação com solução 

alcalina. Tempo de equilíbrio 24 horas, T=25ºC, pH 5,5 + 0,1.  
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Embora as indicações fornecidas por esses parâmetros sejam úteis sobre 

vários aspectos, inclusive para auxiliar o desenvolvimento de uma proposta de 

mecanismo para a alteração, no sentido em que eles carregam considerações 

energéticas; a análise da tendência para os seus valores unicamente, não nos 

permite concluir seguramente se o processo de alteração conduz à melhoria ou 

piora na sorção. Para tal, o mais apropriado, é investigar o comportamento do 

coeficiente de retardo (R), já que essa abordagem além de computar, para os 

diferentes modelos, todos os parâmetros envolvidos (Q, n, Kd, KF e K), conforme 

equações 14, 15 e 16, capítulo 2, fornece o parâmetro que seria utilizado para 

alimentar à equação de transporte no modelamento da migração do contaminante.   

A figura 30 apresenta a previsão dos valores de R ao longo de uma faixa de 

concentração de Cs (1x10-3 a 100 mg.L-1), para cada um dos modelos, e tempos 

de alteração, com exceção do ajuste de Freundlich para o tempo de 28 dias. Para 

o modelo linear, como R não é função de C, o valor de R é uma constante para 

toda faixa de concentração. Comparando-se os valores de R obtidos pelo modelo 

linear, para cada uma das amostras, ao comportamento do R para Freundlich e 

Langmuir-Freundlich, observa-se que a tendência é similar para a faixa de 

concentração que vai de valores um pouco acima de 0 até 40 mg.L-1, ou seja, os 

valores de R para as amostras alteradas são inferiores às previsões de R para a 

amostra sem alteração para todos os modelos, o que nos leva a concluir que o 

processo de alteração introduz uma piora nas características de sorção para o Cs.  

É importante ressaltar que os modelos de isoterma costumam falhar nas 

extremidades, para valores de concentração muito próximos de 0 ou maiores do 

que a concentração de saturação (SILVA, 2006). Concentrações maiores do que 

40 mg.L-1 de Cs não são esperadas em um ambiente de deposição para rejeitos 

radioativos de média e baixa atividade (AGUIAR, 2006; CNEN, 2008), no entanto 

encontram-se estudos de sorção empregando concentrações que variam de 

0,05 mg.L-1 a 500 mg.L-1 (WANG & LIU, 2004; SATO, 2005; ALDABA et al., 2010; 

WIELAND & VAN LOON, 2002).  
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Figura 30. Previsões de R de acordo com os modelos de isoterma: (a) linear, (b) Freundlich e (c) Langmuir-Freundlich.  
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No caso deste trabalho, na região de concentração para a qual a previsão dos 

modelos coincide (>0 a 40 mg.L-1), os valores de R se comportam como 

mencionado anteriormente: diminuem para as amostras alteradas. As discussões 

que se seguem consideram esse comportamento e, portanto, cuidado adicional 

deve ser tomado ao extrapolá-las para faixas de concentração mais abrangentes.  

Na faixa de concentração mencionada acima (>0 a 40 mg.L-1), os valores de 

R para as amostras alteradas, chegam a ser duas ordens de grandeza menores 

do que para a amostra original, sugerindo que a migração do contaminante é 

afetada de maneira significativa após interação da solução alcalina com o solo de 

maneira que o fenômeno não pode ser considerado irrelevante.    

A hipótese mais provável para justificar a redução da sorção/retenção nas 

amostras alteradas é a formação das fases CSH. Gels CSH possuem uma 

elevada área superficial, fazendo deles bons sorventes para muitos actinídeos e 

lantanídeos (ex. U, Th e Eu), embora piores sorventes para elementos alcalinos e 

alcalinos terrosos. Especificamente para o Cs, espera-se que sua sorção pelas 

fases CSH seja fraca, uma vez que as elevadas concentrações de Na+ e K+ 

presentes nestas fases, aparentemente, exercem um forte efeito competitivo 

sobre a sorção do Cs+ (WIELAND & VAN LOON, 2002).   O recobrimento das 

superfícies dos minerais presentes na amostra inicial pelas fases CSH deve 

ocasionar, portanto, diminuição da sorção de Cs.  

  
 

4.3.3. Condutividade Hidráulica  
 
 
O quadro resumo com os resultados dos ensaios de compactação, os quais 

foram utilizados para definição das condições de moldagem dos corpos de prova 

para determinação da condutividade hidráulica (umidade ótima (hót) e grau de 

compactação (GC)) é apresentado no Anexo 5. As condições encontradas nestes 

ensaios, para as amostras antes e após a alteração, foram diferentes, já 

evidenciando uma modificação nas características da amostra. A umidade ótima 

para a amostra sem alteração foi de 26,5%, relativa a uma densidade seca de 

1,391 g.cm-3 e densidade de partícula de 2,716 g.cm-3 e para a amostra alterada 

esses valores foram de 32,3%, 1,263 g.cm-3 e 2,739 g.cm-3, respectivamente.   

Também no Anexo 5 são apresentados as condições experimentais 

empregadas e os resultados para os ensaios de determinação de condutividade 
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hidráulica (coeficiente de permeabilidade). A média dos resultados das três 

réplicas, com intervalo de confiança de 95%, foi de (3,91 + 1,21) x10-8 cm.s-1 para 

a amostra de solo natural e (5,05 + 0,36) x10-8 cm.s-1 para a amostra após 14 dias 

de alteração, de modo que o valor médio da condutividade hidráulica para a 

amostra alterada foi cerca de 20% superior ao encontrado para a amostra sem 

alteração, o que a princípio indicaria que a amostra alterada é mais permeável do 

que a original. Entretanto, ao considerarmos o intervalo de confiança calculado a 

partir das três medidas, não podemos afirmar que estes valores médios sejam 

estatisticamente diferentes.  

Yamaguchi et al. (2007) observaram que a condutividade hidráulica para uma 

amostra de bentonita está inversamente relacionada ao seu conteúdo de argila e 

aumenta com a diminuição da densidade seca. Para a amostra em estudo neste 

trabalho, nota-se que, após a alteração, há uma diminuição no teor de argila 

(Anexo 5), que passa de 58,2 para 52,5% e também uma diminuição na densidade 

seca para a condição de moldagem, de 1,320 para 1,201 g.cm-3, estes dois 

resultados apontam para uma tendência no aumento da condutividade hidráulica, 

mesmo que estatisticamente, em função dos resultados encontrados, não se 

possa afirmar que este acréscimo efetivamente tenha ocorrido.  

De Carnnière et al. (2005) em seus estudos sobre a interação da argila Boom 

(quartzo 35%, microclina 9%, plagioclásio 4,5%, pirita 1,5%, calcita 0,9 %, 

esmectita 33%, ilita 12% e caulinita 5% (DECLEER et al., 1983)), com soluções 

jovem ([Na, K]OH, pH=13,5) e evoluída (saturada com Ca(OH)2, pH=12,5) 

simuladas do lixiviado cimentício, encontraram um aumento de 90% na 

condutividade hidráulica nos ensaios com solução jovem (1,4x10-11 cm.s-1 para   

8x10-10 cm.s-1), porém uma diminuição de 20% (1,6x10-10 cm.s-1 a 1,0x10-10cm.s-1) 

para a solução evoluída. As análises mineralógicas indicaram dissolução da 

esmectita nos ensaios com a solução jovem, o que está de acordo com o aumento 

da condutividade hidráulica. Embora tenha sido observada redução na 

permeabilidade para a solução evoluída, nenhuma modificação mineralógica foi 

notada, no tempo do experimento, para esses ensaios.  

Robinet (2005) estudou os efeitos do lixiviado alcalino sobre as propriedades 

hidromecânicas e hidráulicas da bentonita MX-80 (montmorilonita, quartzo, 

cristobalita, calcita, feldspato, pirita e gipsita) a temperatura ambiente e a 60°C. 

Os experimentos mostraram que nenhuma alteração significativa na 
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permeabilidade foi observada em temperatura ambiente (4,2x10-8 cm.s-1), e  

resultados similares foram encontrados para os experimentos a 60°C (4,0x10-9  cm.s-1), 

sendo que as diferenças encontradas na permeabilidade nesse caso se devem 

apenas à influência da temperatura nas propriedades do fluido e não à alteração 

da amostra sólida.   

Cuevas (2005) concluiu que a condutividade hidráulica da bentonita FEBEX 

compactada (93% montmorilonita, 2% quartzo, 2% feldspato potássico, 1% 

plagioclásio, 2% calcita, 1,5% vidro vulcânico e cristobalita) aumentou, tanto na 

interação com solução saturada de Ca(OH)2 quanto com solução 0,25 mol.L-1 de 

NaOH. A 120°C a condutividade hidráulica oscilou entre 5x10-11 cm.s-1 e 2x10-11 

cm.s-1. Esta variação, no entanto, não foi considerada significativa, já que a 

condutividade hidráulica permaneceu na mesma ordem de grandeza da bentonita 

sem alteração (1x10-11 cm.s-1).  

Os resultados da literatura são similares aos obtidos neste trabalho: embora 

geralmente tenha ocorrido algum aumento na condutividade hidráulica para as 

amostras alteradas, os valores permaneceram na mesma ordem de grandeza da 

amostra sem alteração. Ressalta-se, no entanto, que nos experimentos 

referenciados, conduziu-se a alteração em ensaios por coluna, de modo que o 

mesmo corpo de prova, alterado desta maneira, foi utilizado para determinação 

posterior da condutividade hidráulica. Neste trabalho, ao contrário, a amostra foi 

alterada em ensaios por batelada e, posteriormente, moldada em condições de 

densidade e umidade determinadas a partir dos ensaios de compactação para a 

amostra alterada. Realizando-se a moldagem nessas condições, obteve-se uma 

porosidade de 51,4% para a amostra sem alteração e um valor superior, 56,2%, 

para a amostra alterada (a 95% de compactação da curva proctor normal), 

estimadas através da densidade volumétrica seca e a densidade da partícula 

medidas. Como a porosidade está relacionada à condutividade hidráulica, realizar 

os ensaios em condições diferentes de porosidade já implicaria em um resultado 

diferente de velocidade de percolação. Contudo, é provável que, mesmo nos 

ensaios em coluna, citados na literatura, para os quais os corpos foram moldados 

nas mesmas condições de porosidade inicial, tenha havido um aumento da 

porosidade para as amostras alteradas, em decorrência da solubilização de 

componentes da amostra, embora nada se possa afirmar com relação a isso, já 

que os trabalhos não fazem referência a esse parâmetro.   
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Considerando apenas os valores médios de condutividade hidráulica obtidos 

nos ensaios (3,91x10-8 cm.s-1 solo natural e 5,05x10-8 cm.s-1 amostra alterada) e 

fazendo uma projeção de percolação de 300 anos, tempo usual de controle 

institucional de uma instalação superficial para deposição de rejeitos radiativos de 

médio e baixo nível, é possível estimar a diferença de avanço da frente advectiva 

em função dos diferentes valores de permeabilidade através das equações 18 e 

19, capítulo 2. Considerando um gradiente hidráulico unitário e a porosidade de 

cada situação (51,4 e 56,2% para as amostras sem alteração e alterada, 

respectivamente), essa diferença seria de pouco mais de 1 m (sem alteração: 

7,18 m, e alterado:8,49 m, em 300 anos), efeito que pode ser facilmente atenuado 

pelo uso de uma barreira de engenharia mais espessa.   

 
 

4.4 Considerações Finais  
 
 

As alterações mineralógicas mais importantes, observadas como decorrência 

do processo de interação do solo com a solução alcalina, foram a dissolução de 

caulinita e quartzo e a concentração da muscovita. Esses resultados foram obtidos 

pela difração de raios-X e corroborados pela análise química das amostras sólidas 

e solução de alteração e pela microssonda eletrônica.  

Não se espera, contudo, que essas alterações mineralógicas sejam 

suficientes para justificar a diminuição da capacidade de retenção de Cs, 

conforme indicado pelos ensaios de sorção e cálculo do coeficiente de retardo, 

que para a faixa de concentração >0 a 40 mg.L-1, chega a ser três ordens de 

grandeza (1000 vezes) menor para as amostras alteradas.  O arranjo estrutural 

da muscovita, com o K+ fixo entre as camadas de silicato, não faz desse mineral 

um bom sorvente; também a caulinita, em função de seu arranjo estrutural, é um 

sorvente pobre, de modo que o aumento de muscovita e a diminuição do teor de 

caulinita, não devem promover ganho ou prejuízo significativos das características 

de sorção do material com relação à amostra original.  

É provável que a diminuição da sorção observada para as amostras alteradas 

seja justificada pela formação das fases CSH, comumente identificadas em 

trabalhos anteriores relacionados ao estudo da interação de soluções alcalinas 

com materiais de enchimento e meio geológico.  Há que se considerar, no entanto, 
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que a maioria desses trabalhos foi desenvolvida em minerais puros, ou materiais 

de composição apenas similar ao solo aqui estudado. Além do mais, as condições 

experimentais foram diversas. Sabe-se que os resultados obtidos pela alteração 

são sensíveis às especificidades do sistema em estudo (composição do material 

sólido e da solução alcalina, tempo, temperatura, forma da amostra, etc.), 

portanto, o tipo e, principalmente, a extensão das modificações aqui observadas 

provavelmente são distintos daqueles obtidos em trabalhos anteriores.   

As análises de microscopia não apontaram a formação das fases CSH, o que 

não significa que elas não tenham se formado. É mais provável que a quantidade 

formada não tenha sido suficiente para sua detecção pela técnica/equipamento 

utilizados. A identificação e visualização microscópica das fases CSH não é trivial, 

sendo inclusive realizados trabalhos específicos no sentido de desenvolver 

metodologias para observação das mesmas (SAKAMOTO et al., 2007), 

principalmente quando presentes em baixas concentrações, condição esperada 

para as alterações neste trabalho, já que empregou-se baixas temperaturas e 

tempos relativamente curtos de interação.  Enquanto utilizou-se neste trabalho a 

microssonda eletrônica para obtenção das imagens por varredura, técnica 

empregada em alguns estudos, outros trabalhos (SAVAGE et al., 1992; BÉRUBÉ 

et al., 1990; HODGKINSON & HUGHES, 1996) fizeram uso de microscopia 

eletrônica de transmissão (MET) para caracterização dos CSH gel, já que essa 

técnica fornece informações à cerca da composição, morfologia e cristalografia e 

possui uma resolução maior do que a maioria dos outros métodos microscópicos 

padrão. Entretanto, o preparo de amostra para análise por MET é particularmente 

difícil quando se estuda materiais não metálicos, heterogêneos e contendo fases 

amorfas, sobretudo em pó, como as amostras em estudo neste trabalho. A 

obtenção de resultados úteis por microscopia de transmissão exige que a lâmina 

preparada a partir da amostra possua uma espessura máxima de borda de 

200 µm, além de uma região transparente ao feixe (VALENTE & SOLÓRZANO, 

2007).  

Embora os resultados de microssonda individualmente não nos permitam 

assegurar que houve formação de silicatos de cálcio hidratado (CSH) no decorrer 

da alteração, a análise desses resultados aliados aos resultados de difração de 

raios-X, análise química da amostra sólida e da solução de alteração, trazem 

indícios suficientes da formação dessas fases. A solubilização dos silicatos 
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primários é indicada pela diminuição do quartzo, observada pela microssonda 

eletrônica e análise de difração de raios-X. A incorporação de Ca para formação 

dos silicatos hidratados é apontada pela evolução da concentração de Ca na 

solução alcalina, que diminui ao longo do tempo de alteração, e também pelo 

aumento da concentração de Ca na amostra sólida. Também a microssonda 

eletrônica indicou presença de Ca sobre a matriz argilosa, embora não se possa 

garantir, já que não há precisão quantitativa nessa determinação, que esse cálcio 

tenha sido incorporado após a alteração.  

Com relação à condutividade hidráulica, embora não tenha se observado 

diferença estatisticamente significativa para a amostra alterada por 14 dias 

quando comparada à amostra original, a tendência, inclusive indicada pela 

diminuição no teor de argila encontrado na análise granulométrica, é de que tenha 

ocorrido um aumento da condutividade hidráulica. A dissolução da caulinita, 

apontada pela difração, é coerente com a redução no teor de argila e também com 

aumento da condutividade hidráulica, embora a capacidade de retenção de água 

pela caulinita seja baixa.  

Salienta-se que o dano introduzido nas características de retenção de Cs pelo 

solo, como resultado da interação com a solução alcalina, é significativo. Portanto, 

para materiais com características similares ao solo aqui estudado, a priori, esse 

fenômeno não pode ser ignorado na avaliação de segurança da instalação de 

deposição, devendo ser computado no estudo do desempenho de barreiras ou 

meios geológicos.       
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5 ESTUDO DA INTERAÇÃO DE UMA ARGILA COMERCIAL COM SOLUÇÃO 
ALCALINA  
 
 
5.1 Introdução  

 
As propriedades das argilas fazem delas um material de particular interesse 

para aplicação como barreira de engenharia em um repositório para rejeitos 

radioativos, não só pelas suas características mecânicas e estruturais, mas 

também por sua habilidade em reter radionuclídeos em função de sua elevada 

capacidade de sorção.  

Contudo, existe uma preocupação com relação à instabilidade química do 

cimento da estrutura e à interação dos produtos de degradação deste com os 

materiais da barreira de engenharia, sendo necessária a compreensão do 

potencial, taxa e natureza da alteração da argila em um ambiente de deposição, 

já que é provável que nesses ambientes haja grandes quantidades de material 

cimentício, que se decompondo ao longo do tempo, origina uma lixivia de elevada 

alcalinidade (SAVAGE et al., 2007; GAUCHER & BLANC, 2006).    

A bentonita é uma argila comercial grandemente empregada como material 

de enchimento (NAKAYAMA et al., 2004; YAMAGUCHI et al., 2007; ROZALÉN et 

al., 2008; FERNÁNDEZ et al. 2006, ERVANNE et al., 2005), cuja constituição é 

uma mistura de minerais argilosos essencialmente do grupo das esmectitas. 

Estudos de modelagem da interação de uma bentonita com fluidos hiperalcalinos 

sugerem que o grau da alteração é sensível a um grande número de fatores como: 

a composição da lixivia, a cristalinidade da amostra e os tipos de minerais 

secundários presentes. Silicatos hidratados de cálcio (CSH), zeólitas, feldspatos, 

hidróxidos, carbonatos, polimorfos de sílica e algumas folhas de silicato isoladas, 

são todos produtos potenciais da interação cimento-bentonita (SAVAGE et al., 

2002).  

Este capítulo discorrerá sobre o estudo do comportamento de uma bentonita 

comercial, quando submetida ao contato com solução alcalina simulada do 

lixiviado de produtos cimentícios, com o intuito de investigar o desempenho da 

argila em um ambiente de deposição e comparar os resultados com aqueles 

obtidos para a amostra de solo. Para tal, foram avaliadas algumas propriedades 

relevantes do material, antes e após contato com solução alcalina por diferentes 
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períodos de tempo, sendo as principais: a capacidade de troca catiônica (CTC), a 

sorção e o coeficiente de retardo (R) para Cs.  

 
5.2 Materiais e Métodos   
 
 

A amostra em estudo trata-se de uma argila esmectítica sódica comercial 

(bentonita comercial), que foi caracterizada física, química e mineralogicamente, 

e avaliada quanto a sua capacidade de sorção para Cs.    

Em uma etapa posterior, a argila foi submetida ao contato com uma solução 

alcalina, simulando o lixiviado proveniente de materiais cimentícios, por diferentes 

intervalos de tempo. Uma vez alteradas, as amostras foram novamente avaliadas 

quanto aos parâmetros iniciais com o objetivo de identificar possíveis 

modificações nos mesmos. A influência das modificações dos parâmetros de 

sorção na migração do Cs foi avaliada através do cálculo do coeficiente de retardo 

para as amostras antes e após alteração para uma determinada faixa de 

concentração.   

 

5.2.1. Interação com a Solução Alcalina  

 

Para simular a interação da lixivia alcalina com o material de enchimento, 2 g 

da amostra de bentonita foram transferidos para um frasco plástico contendo 

100 mL de solução de seguinte composição: 0,11 mol.L-1 de NaOH, 0,25 mol.L-1 

de KOH, e saturada em Ca(OH)2 (HOLGERSSON & ALBISSON, 2002), 

caracterizando a razão sólido:líquido 1:50. Para os diferentes tempos de 

interação, foram preparados vários frascos distintos, no intuito de obter massa 

suficiente de amostra para realização posterior dos ensaios de caracterização e 

sorção de Cs. Esses frascos foram mantidos sob agitação a 30°C por períodos de 

tempo de 24 horas, 7, 14 e 28 dias. Transcorridos os períodos de alteração, o 

material sólido foi separado da solução alcalina por centrifugação, e em seguida 

lavado com álcool etílico comercial, até que a condutividade da solução resultante 

atingisse um valor entre 55-40 μS.cm-1, de maneira que a interação entre a 

solução alcalina e a bentonita fosse interrompida.  
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5.2.2. Caracterização das Amostras de Argila   

 
As amostras de argila, antes e após passarem pelo processo de alteração, 

foram submetidas às seguintes análises de caracterização: determinação 

qualitativa dos principais minerais por difração de raios-X; análise de 

Espectroscopia de Absorção Atômica (EAA) utilizando um espectrômetro de 

absorção Agilent- Varian modelo AAFS-240  para determinação quantitativa dos 

teores dos principais elementos identificados por fluorescência dispersiva; 

superfície específica por BET, e determinação da capacidade de troca catiônica – 

CTC. Foram utilizados os mesmos equipamentos e procedimentos referenciados 

no capítulo 3 (item 3.2.3). 

 
5.2.3. Ensaios de Sorção para Cs  

 
 

Para cada uma das amostras de argila, sem alteração e após os respectivos 

tempos de alteração (24 horas; 7, 14 e 28 dias), construiu-se isotermas de sorção 

a partir de ensaios em batelada utilizando o método das razões variáveis (EPA, 

1992). O procedimento empregado foi similar ao utilizado no capítulo 3 (item 3.2.4) 

no estudo da sorção para as amostras de solo, modificando-se aqui as razões 

sólido:líquido, sendo empregadas as seguintes: 1:20, 1:40, 1:60, 1:100, 1:200, 

1:500, 1:600, 1:700, e o pH da suspensão, sendo mantido entre 10,00 – 10,50, 

mais próximo do pH natural da bentonita. Essas adaptações foram necessárias 

pois a capacidade sortiva para a argila é muito maior do que para o solo e o pH 

natural da mesma também é mais elevado. As amostras permaneceram em 

contato com a solução de Cs por um período de 60 h, sendo retiradas alíquotas 

em: 24, 48 e 60 h. A separação da fase líquida deu-se através de centrifugação 

seguida de filtração a vácuo em papel de filtro 0,45 μm e a concentração de Cs 

em solução foi determinada por espectrometria de emissão atômica, em um 

espectrômetro Agilent-Varian, modelo AAFS-240. Os dados experimentais foram 

ajustados aos modelos de isoterma de sorção referenciados no capítulo 2, item 

2.4.  
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5.2.4. Determinação do Coeficiente de Retardo  
 
 

Considerando uma porosidade típica de argila de 50% (FREEZY e CHERRY, 

1979) e estimando-se a densidade volumétrica em 1,3 g.cm-3 (utilizando-se uma 

densidade de partícula de 2,65 g.cm-3), calculou-se o R ao longo de uma faixa de 

concentração a partir dos parâmetros dos modelos de isoterma obtidos pelos 

ajustes referenciados no item 5.2.3 e das equações 14, 15 e 16 referenciadas no 

capítulo 2, item 2.5.  

 
 
5.3 Resultados e Discussão 
 
 

5.3.1. Caracterização das Amostras  
 
 

A tabela 14 apresenta os resultados da análise química e mineralógica para 

as amostras de argila, bem como os valores de CTC e área superficial. Os 

difratogramas de raios-X são apresentados no Anexo 4. 

 A área superficial (tabela 14) diminuiu significativamente no decorrer da 

alteração até os 14 dias (de 66,54 m2.g-1 para 15,27 m2.g-1), mas apresentou um 

aumento para a amostra de 28 dias (de 66,54 m2.g-1 para 70,15 m2.g-1). 

Dependendo da fração mineral presente no material encontram-se grandes 

variações de superfície específica, desde 20 m2.g-1 para caulinita, até 800 m2.g-1 

para a montmorilonita (GROHMANN, 1972). A saponita, sendo do grupo das 

esmectitas, apresenta elevada área superficial, sua dissolução, apontada pelos 

resultados de difração de raios-X já após 24 horas, contribui para diminuição da 

área superficial, principalmente porque as fases formadas, muscovita e calcita, 

possuem baixa superfície específica (McBRIDE, 1994). Além da mineralogia, 

modificações físicas, de textura e rugosidade, podem justificar mudanças na área 

superficial, deste modo o aumento observado em 28 dias parece não estar 

relacionado apenas a composição mineralógica.     
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Tabela 14. Resultados de caracterização das amostras de bentonita alteradas.  

   

Nota-se a partir dos valores apresentados na tabela 14 que a CTC apresenta 

um pronunciado aumento já nas primeiras 24 horas, passando de 77,15 meq/100g 

para 124,0 meq/100g, após esse período não experimenta mais modificações 

significativas mantendo-se em torno de 120 meq/100g. Bouchet et al. (2004), em 

estudos sobre a alteração da rocha francesa Callovo-Oxfordian, cuja composição 

mineralógica (13% de esmectita, 65% de mistura ilita-esmectita, clorita, caulinita, 

quartzo e calcita < 1%) se assemelha a da bentonita avaliada neste trabalho, 

obtiveram um aumento de 75 para 110 meq/100g na CTC, muito similar ao aqui 

observado (~77 para ~120 meq/100g).  

Sem Alteração 24 horas 7 dias 14 dias 28 dias

77,15 124,00 121,09 118,80 121,69

66,54 36,60 20,27 15,27 70,15

MgO 1,80 2,20 1,93 2,40 2,20

Al2O3 10,80 12,90 13,00 13,00 13,30

SiO2 58,30 56,50 57,00 54,40 56,60

K2O 0,26 3,45 4,15 3,90 4,10

CaO 0,81 1,02 1,23 1,00 1,13

Fe2O3 7,24 7,23 7,63 7,65 7,45

Na2O < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00

Ti 0,70 0,63 0,83 0,71 0,60

Ba < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

S 0,63 0,63 0,64 0,57 0,53

Co 0,04 0,04 0,06 0,08 0,05

 V, Ni, Cr, Cu, Zn, Sr, Zr < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Perda ao fogo 17,40 13,60 13,00 14,20 14,00

Saponita - - - -

-
Quartzo           

Sepiolita

Sepiolita     

Quartzo

 Sepiolita     

Quartzo

Sepiolita      

Quartzo

Sepiolita

Quartzo           

Muscovita

Montmorilonita 3 

Calcita    

Calcita 

Muscovita

Montmorilonita 3              

Montmorilonita 3

Muscovita

Calcita                

Calcita 

Muscovita

Montmorilonita 3              

Montmorilonita 1

Montmorilonita 2
- - - -

 Montmorilonita 1: (Ca,Na) 0,3 Al 2 (Si,Al) 4 O 10 (OH)2xH 2 O; Montmorilonita 2:Na 0,3 (Al,Mg) 2 Si 4 O 10 (OH) 2 4H 2 O; Montmorilonita 3: 

Ca 0,2 (Al,Mg)2Si 4 O 10 (OH) 2 4H 2 O  ; Quarzto: SiO 2 ; Muscovita: KAl 2 Si 3 AlO 10 (OH) 2 ; Calcita: CaCO 3 ; Sepiolita: Mg 4 Si 6 O 15 (OH) 2 6H 2 O; 

Saponita: Ca 0,2 Mg 3 (Si,Al) 4 O 10 (OH) 2 4H 2 O.

El
em

en
to

s 
d

o
sa

d
o

s 
(%

)

Análises Físico-Química

Análise Química

Minoritário (<3%)

Caracterização das Amostras de Bentonita Alteradas

Difração de Raios-X

Predominante (> 60%)

Maior (<50%)

Menor (<15%)

CTC (meq/100g)

Mineral Identificado

Área Superficial (m2.g-1)
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A evolução da CTC durante a alteração alcalina está relacionada com a 

composição mineralógica inicial do sólido e também com a química da solução. 

Concentrações elevadas de íons K+ e Ca2+ na solução de alteração podem 

promover condições apropriadas para modificações na população de cátions 

sorventes da bentonita, ou seja, em função da grande afinidade desses cátions 

pela argila, eles podem substituir os íons Na+ inicialmente presentes (GAUCHER 

& BLANC, 2006). Os resultados da análise química para as amostras (tabela 14) 

apontam um aumento no teor de Al, K, Ca nas amostras sólidas, observado já a 

partir das 24 horas, indicando uma provável incorporação de K e Ca presentes na 

solução alcalina, possivelmente por substituição aos íons Na+. O aumento do 

percentual de Al por sua vez pode ser justificado pela diminuição do percentual 

de Si, fazendo com que a proporção relativa de alumínio aumentasse. Os 

resultados de difração de raios-X mostram uma substituição das montmorilonitas 

sódicas (montmorilonitas 1 e 2) presentes na amostra inicial, por uma 

montmorilonita cálcica (montmorilonita 3). Os íons Ca2+ são mais facilmente 

trocáveis do que os íons Na+ (SPÓSITO, 1989), portanto espera-se que a CTC 

para a montmorilonita cálcica seja maior do que para a sódica. Deste modo, os 

resultados de difração de raios-X  e análise química corroboram com o aumento 

observado para a CTC. Calábria et al. (2013) encontraram que quando a solução 

alcalina empregada não contém cálcio (NaOH 1 moL.L-1) a CTC diminui, em 

decorrência da solubilização das esmectitas.    

 Trabalhos prévios relatam que o aumento da CTC no processo de alteração 

pode ser devido ainda à formação de zeólita, principalmente do tipo filipsita e 

analcima, a partir de minerais acessórios, como vidros vulcânicos, feldspatos 

potássicos e também da montmorilonita (RAMIREZ et al., 2002). Entretanto, como 

normalmente as zeólitas possuem baixa cristalinidade e não se espera que sejam 

formadas em concentrações substanciais, sua identificação por difração de raios-

X torna-se difícil, ou até mesmo inviável.  

Os resultados de difração de raios-X (tabela 14) não identificaram fases 

diferentes entre as amostras alteradas, apenas no teor encontrado para cada uma 

delas. A sepiolita, que aparece como fase menor na amostra sem alteração, passa 

a fase maior para as amostras alteradas, sendo que a partir dos 7 dias ultrapassa 

inclusive o teor de quartzo, que aparentemente é dissolvido ao longo do processo, 

o que se observa pelos resultados de difração e diminuição do teor de Si apontada 
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pela análise química. Bauer & Berger (1998) também obbservaram diminuição de 

Si, empregando condições similares, ao investigarem a interação de uma lixivia 

alcalina com uma amostra de bentonita de composição semelhante àquela em 

estudo neste trabalho. O aumento da concentração de Mg para as amostras 

alteradas indicado pela análise química, embora a saponita tenha sido dissolvida, 

corrobora com o aumento da concentração de sepiolita. Formação de Mg-

esmectitas foi também observada por Sanchez et al. (2006), Fernandez et al. 

(2009) e Ramirez et al. (2002).   

Comparando-se a composição mineralógica da amostra sem alteração com 

as amostras alteradas, nota-se que além da substituição das montmorilonitas 

sódicas pela montmorilonita cálcica, coerente com o aumento de cálcio nas fases 

sólidas identificado pela análise química, há solubilização da saponita, fase 

predominante na amostra sem alteração, e o surgimento de outras fases menores, 

como muscovita e calcita, ricas em potássio e cálcio, respectivamente, também 

coerente com os resultados da análise química, que apontam aumento de K e Ca 

nas amostras após alteração. Sepiolita, montmorilonita e saponita são 

argilominerais esmectíticos, que possuem maior capacidade de retenção em 

relação à mica muscovita, para a qual os íons K+ fixos impedem a troca catiônica 

e a acomodação de Cs entre as camadas.   

Medidas quantitativas mineralógicas utilizando padrões de difração de raios-

X são muito incertas, e determinar o progresso de uma reação através das 

mudanças na composição mineralógica de uma rocha/solo é ainda mais difícil do 

que quando se tem um mineral único. A dificuldade aumenta quando a maior parte 

dos minerais são similares em suas estruturas cristalinas, como ilita e mica, que 

tem picos sobrepostos (RAMIREZ et al., 2005).   

 Para a amostra de 24 horas pode-se dizer que, com relação à amostra 

original, os resultados da difração apontam dois fenômenos simultâneos e que 

provocam efeitos contrários nas propriedades de sorção do material: o primeiro é 

a solubilização da saponita (esmectita), que, contribuindo para a sorção de Cs, ao 

ser solubilizada faz com que haja prejuízo das características do material quanto 

à retenção desse nuclídeo; e o segundo seria a substituição das montmorilonitas 

sódicas pelas cálcicas, que possuem maior CTC e por conseguinte devem 

colaborar para o aumento da sorção. O progressivo aumento da concentração de 

sepiolita, observado para as amostras de 7, 14 e 28 dias de alteração, deve, por 
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outro lado, levar ao aumento da sorção para essas amostras. Além disso, o 

aparecimento de carga negativa variável em pH elevado, como efeito da ionização 

dos grupos –Fe(OH)2 e –Al(OH)2 das extremidades, também pode contribuir para 

que haja aumento da retenção, já que, esses sítios quando ionizados são capazes 

de complexar o Cs. Como o pH durante os ensaios de sorção manteve-se elevado 

(10,00 -10,50), esses sítios, formados durante a alteração, provavelmente 

permanecem ionizados.  

Em estudo similar ao de Bouchet et al. (2004), Ramirez et al. (2005) 

investigaram os efeitos da lixivia alcalina sobre a troca catiônica e a mineralogia 

de uma amostra de Callovo-Oxfordian, que se assemelha à bentonita comercial 

estudada neste trabalho. Diferentemente deste estudo, no qual empregou-se a 

temperatura de 30°C, os trabalhos de Ramirez et al. (2005) foram conduzidos em 

altas temperaturas: 60, 90 e 120°C e em soluções monoiônicas (Ca, Na e K 

separadamente). Foram observadas algumas alterações em minerais não-

argilosos (apenas em condições mais agressivas) em pH 14, 120°C, com a 

dissolução do quartzo e feldspato, sendo mais pronunciadas em soluções de Ca2+; 

formação de zeólitas como analcima, quando usando NaOH e KOH, e surgimento 

de CSH fases (tobermorita, katoite) quando usando CaOH. Com relação aos 

minerais argilosos, Ramirez et al. (2005) observaram completa dissolução das 

esmectitas em pH 14, e para as soluções de Ca(OH)2 as modificações foram ainda 

mais drásticas: todos os filossolicatos desaparecem enquanto novos minerais 

(portlandita e zeólitas) se formam.   

Bouchet et al. (2004) identificaram através do teste de Hofmann & Klemen 

(teste em que todos os sítios octaédricos dos filossicatos são ocupados 

permanentemente por Li+), que a carga permanente nas argilas alteradas está 

localizada no sítio tetraédrico, logo, concluíram, que o aumento da CTC observado 

para esses materiais está associado à carga destes sítios ou às cargas variáveis. 

Esses resultados indicam que a carga tetraédrica permanece nas esmectitas após 

a alteração enquanto a octaédrica é dissolvida, o que os levou a concluir que há 

uma alta concentração de camadas de esmectita com carga tetraédrica 

remanescente no material após alteração, uma vez que a CTC aumenta. Duas 

hipóteses foram levantadas com relação à localização desta carga: há 

precipitação de camadas de beidelita (possui toda carga permanente localizada 

na folha tetraédrica) ou há concentração de folhas de silicato com carga 
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tetraédrica, já presentes no material de partida, enquanto a montmorilonita, cuja 

carga permanente está localizada na folha octaédrica, é preferencialmente 

dissolvida. Entretanto, as análises realizadas não foram suficientes para confirmar 

os mecanismos que levam ao aumento da CTC para essas amostras, sendo 

necessária a realização de estudos posteriores. Também a concentração de sítios 

tetraédricos, além dos fatores mencionados anteriormente, pode levar ao aumento 

da sorção. A difração de raios-X não indicou a formação e beidelita, porém como 

mencionado anteriormente, a difração possui algumas limitações, sobretudo na 

identificação de fases em baixa concentração. As folhas de silicato isoladas tão 

pouco podem ser identificadas por difração de raios-X.  

 
 

5.3.2. Sorção e Coeficiente de Retardo para Césio   
 
 

A figura 31 apresenta as concentrações de césio em solução após 24, 48 e 

60 horas de interação em função das razões sólido:líquido para cada amostra: 24 

horas, 7, 14 e 28 dias de alteração. Verifica-se a partir das curvas que a 

concentração de Cs na solução não variou significativamente com o tempo de 

contato, concluindo-se que houve estabilização da sorção em um intervalo de 

tempo inferior a 24 horas. Portanto, escolheu-se para construção das isotermas 

de sorção, o tempo de 24 h, considerando que o equilíbrio já havia sido atingido.  

O modelo linear (equação 4) e os não-lineares clássicos, Freundlich (equação 

7) e Langmuir (equação 5), foram avaliados quanto ao ajuste dos dados 

experimentais, e assim, de forma similar ao estudo da alteração no solo, o modelo 

de Langmuir não se mostrou apropriado para as amostras estudadas, já que o 

ajuste dos dados ao modelo não convergiu. Portanto, para estimativa do Qmáx, 

utilizou-se a isoterma de Langmuir-Freundlich (Tabela 5, item 2.4). 
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Figura 31. Concentrações de Cs (mg.L-1) para as amostras de 24 horas, 7, 14 e 28 dias de alteração, transcorridos os tempos de 

24, 48 e 60 horas de contato. Temperatura 30ºC, pH 10,0 – 10,50. 
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Equação R2 Equação  R2  n

S = Kd.Ceq (L.g-1) (mL.g-1) S=KF.Ceq
n  (mg.g-1).(L.g-1)n  (mg.g-1).(mL.g-1)n

Sem alteração S= 0,7605 Ceq 0,9933 0,7605 760,05 q = 0,7511 C1,0036 0,9818 0,7511 755,11 1,0036

24 horas S= 0,4924 Ceq 0,9783 0,4924 492,40 q = 0,7545 C
0,8810 0,9429 0,7545 754,50 0,8810

7 dias S= 0,9480 Ceq 0,9884 0,9480 948,00 q = 1,0864 C
0,9601 0,9400 1,0864 1086,40 0,9601

14 dias S=  1,2205Ceq 0,9953 0,1220 1220,50 q = 0,8875 C1,0946 0,9900 0,8875 887,50 1,0946

28 dias S= 1,3118 Ceq 0,9837 0,1312 1311,80 q = 0,6379 C
1,2195 0,9840 0,6379 637,90 1,2195

Amostra

Linear Freundlich

Kd KF

A tabela 15 traz os resultados dos parâmetros encontrados no ajuste aos 

modelos linear e de Freundlich para as amostras de bentonita antes e após 

sofrerem alteração e a figura 32 apresenta o ajuste dos dados a isoterma linear e 

ao modelo de Freundlich. 

 

Tabela 15. Ajuste dos dados de sorção às isotermas lineares e de Freundlich para 

as amostras de bentonita alteradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise dos parâmetros dos modelos de Freundlich e linear, apresentados 

na Tabela 15, nos mostra que quando o valor n de Freundlich se aproxima da 

unidade, o valor de Kd encontrado pelo modelo linear se aproxima de KF obtido 

por Freundlich, conforme o esperado, já que, nessa condição, Freundlich se 

resume ao modelo linear. Nesse caso, os sítios de sorção são energeticamente 

equivalentes, ou seja, a homogeneidade da superfície é elevada, o que implica 

em uma sorção linear (WEBER & DIGIANO, 1996).   

Observa-se ainda que, quando n<1 (24 horas e 7 dias), Kd< KF, e quando n>1 

(14 e 28 dias), Kd>KF, sendo os valores de n em Freundlich indicativos se a sorção 

será favorável ou desfavorável. Quando n<1, a isoterma será convexa, e a 

capacidade de sorção (S) cresce rapidamente com a concentração, o contrário 

ocorre para a isoterma côncava (n>1). Portanto, o comportamento de Kd é 

diferente do comportamento de KF, pois o valor Kd obtido pelo ajuste linear não 

reflete a dependência energética da sorção, o que se computa em Freundlich 

através do parâmetro n. Essa dependência faz com que o valor de KF seja 

significantemente diferente de Kd  (WEBER & DIGIANO, 1996).    
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Figura 32. Isotermas lineares (traço preto) e de Freundlich (vermelho) para as 

amostras de bentonita sem alteração e após, 24 horas, 7, 14 e 28 dias de 

interação com solução alcalina. Tempo de equilíbrio = 24 horas, T=30ºC, 

pH=10,00 – 10,50.  
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Sem Alteraçao S=(36,3207*0,0043*C^(1,8179))/(1+0,0043*C^(1,8179)) 0,9913 36,3207 0,0043 1,8179

24 horas S=(21,1349*0,0010*C^(2,5548))/(1+0,0010*C^(2,5548)) 0,9932 21,1349 0,0010 2,5548

7 dias S=(37,5367*0,0021*C^(2,2468))/(1+0,0021*C^(2,2468)) 0,9975 37,5367 0,0021 2,2468

14 dias S=(65,6473*0,0041*C^(1,7072))/(1+0,0041*C^(1,7072)) 0,9957 65,6473 0,0041 1,7072

28 dias S=(52,1276*0,0013*C^(2,3526))/(1+0,0013*C^(2,3526)) 0,9909 52,1276 0,0013 2,3526

n'Amostra
Equação de Langmuir-Freundlich                                                                             

S= Q.K.Cn'/ (1+K.Cn')
R

2
Q(mg.g

-1
) K (L.g

-1
)

n'

Considerando-se os valores de Kd, que quantificam a sorção naquela faixa de 

concentração, sem, contudo, levar em conta o favorecimento energético, observa-

se uma queda às 24 horas, seguida de um aumento progressivo após os 7 dias, 

até os 28 dias. Em termos gerais, com relação a amostra sem alteração, houve 

um aumento no valor de Kd de 760,05 mL.g-1 para 1311,80 mL.g-1. O valor de Kd 

para argila reportado por Sheppard & Thibault (1990) é de 1900 mL.g-1, um valor 

maior do que aquele encontrado para qualquer uma das amostras, mas da mesma 

ordem de grandeza. Essa diferença pode ser atribuída a diversos fatores, 

principalmente à diferença de composição mineralógica entre a argila estudada 

neste trabalho e aquela citada por Sheppard & Thibault (1990). 

A figura 33 apresenta o ajuste dos dados a isoterma de Langmuir-Freundlich 

e a tabela 16 traz os resultados dos parâmetros encontrados para o ajuste de 

Langmuir-Freundlich. 

 

Tabela 16. Ajuste dos dados de sorção à isoterma de Langmuir-Freundlich para 

as amostras de bentonita alteradas.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Também o valor de Q, apresenta comportamento similar ao Kd (embora haja 

uma queda aos 28 dias com relação aos 14), com um aumento de 36,3207 para 

52,1276 mg.g-1 demonstrando que existe uma tendência de crescimento da 

capacidade de carregamento com o tempo de alteração. Ressalta-se que o ajuste 

ao modelo de Langmuir-Freundlich, que fornece os valores de Q, apresentou os 

maiores valores de coeficiente de correlação (R2> 0,99).  
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Figura 33. Isotermas de Langmuir-Freundlich para as amostras de bentonita sem 

alteração e após, 24 horas, 7, 14 e 28 dias de interação com solução alcalina. 

Tempo de equilíbrio=24 horas, T=30ºC, pH=10,00–10,50. 
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A análise da tendência para os parâmetros das isotermas separadamente, no 

entanto, não nos permite concluir se o processo de alteração conduz à melhoria 

ou piora da sorção. Parâmetros que serviriam para indicar a extensão da sorção 

(Kd e KF) apresentaram, para as amostras de bentonita original e alteradas, 

comportamentos diferentes, em função das demais variáveis dos modelos de 

isotermas (ex., n).  Por isso, para avaliação da interferência da alteração alcalina 

na retenção do contaminante, o mais apropriado é investigar o comportamento do 

coeficiente de retardo R, já que essa abordagem, além de computar para os 

diferentes modelos todos os parâmetros envolvidos (Q, n, Kd, KF e K), conforme 

equações 15, 16 e 17, capítulo 2, fornece o parâmetro que seria utilizado para 

alimentar à equação de transporte no modelamento da migração do contaminante.  

A figura 34 apresenta a previsão dos valores de R ao longo de uma faixa de 

concentração de Cs (1x10-3 a 100 mg.L-1), para cada um dos modelos, e tempos 

de alteração. 

Para o modelo linear, como R não é função de C, o valor de R é uma constante 

para toda faixa de concentração. Comparando-se os valores de R obtidos pelo 

modelo linear, para cada uma das amostras, ao comportamento do R para 

Freundlich, observa-se a mesma tendência ao longo de toda faixa de 

concentração avaliada: diminuição após 24 horas, aumento aos 7 dias, seguido 

de mais um aumento aos 14 dias e pequeno aumento aos 28. O modelo de 

Langmuir-Freundlich também oferece resultados similares, porém apenas em 

uma faixa de concentração limitada (aproximadamente entre 5 e 25 mg.L-1), fora 

dessa faixa o comportamento é diferente, com a amostra sem alteração a partir 

de 40 mg.L-1 apresentando valores de R maiores do que 7 e 28 dias. É importante 

ressaltar que os modelos de isoterma costumam falhar nas extremidades, para 

valores de concentração muito próximos de 0 ou maiores do que a concentração 

de saturação (SILVA, 2006).   
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Figura 34. Previsões de R de acordo com os modelos de isoterma: (a) linear, (b) Freundlich e (c) Langmuir-Freundlich.  
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Concentrações maiores do que 25 mg.L-1 de Cs não são esperadas em um 

ambiente de deposição para rejeitos radioativos de média e baixa atividade 

(AGUIAR, 2006; CNEN, 2008), no entanto, estudos de sorção para radionuclídeos 

empregam concentrações que variam de 0,05 mg.L-1 a 500 mg.L-1 (WANG & LIU, 

2004; SATO, 2005; ALDABA et al. 2010; WIELAND & VAN LOON, 2002). No caso 

deste trabalho, na região de concentração para a qual a previsão dos modelos 

coincide (5 e 25 mg.L-1), figura 34, os valores de R se comportam como 

mencionado anteriormente: diminuem às 24 horas, mas aumentam 

gradativamente a partir de 7 dias, atingindo um máximo no tempo de 28 dias, 

mesmo comportamento observado para Q (tabela 16) e Kd (tabela 15). As 

discussões que se seguem consideram esse comportamento e, portanto, cuidado 

adicional deve ser tomado ao extrapolá-las para faixas de concentração mais 

abrangentes.   

O comportamento observado para o R e também para os parâmetros Kd e Q 

quando avaliados individualmente é similar ao da troca catiônica (tabela 14): há 

um aumento global para as amostras alteradas quando comparadas à amostra 

original, embora em 24 horas observa-se uma diminuição do R, Kd e Q e um 

aumento da CTC.  O aumento da troca catiônica acompanhando o aumento dos 

parâmetros relacionados à sorção é coerente, uma vez que, como discutido 

anteriormente, a troca catiônica em muitos casos governa a sorção de césio.   

A diminuição da sorção para a amostra de 24 horas não acompanhando o 

aumento da CTC, se deve ao fato de que a CTC contribui para a sorção, mas não 

é um mecanismo exclusivo. A solubilização da saponita (tabela 14) no início da 

alteração provoca uma perda nas características de sorção que não é 

compensada apenas pelo aumento da troca catiônica em função da substituição 

das montmorilonitas sódicas pelas cálcicas, de maneira que o efeito líquido é uma 

diminuição na sorção. O posterior aumento da sorção observado para as amostras 

de 7, 14 e 28 dias, pode ser atribuído, dentre outros fatores, ao progressivo 

aumento da sepiolita e ao aparecimento de carga negativa variável em pH 

elevado, como efeito da ionização dos grupos –Fe(OH)2 e –Al(OH)2.  

Também a concentração de sítios tetraédricos, além dos fatores mencionados 

anteriormente, pode levar ao aumento da sorção observado neste trabalho. A 

difração de raios-X não indicou a formação de beidelita, mineral que concentraria 



 
 

128 
 

Capítulo 5 

esses sítios, porém, esta técnica possui algumas limitações, sobretudo na 

identificação de fases em baixa concentração.  

 
 
5.4 Considerações Finais  

 
 

As amostras de bentonita, após sofrerem alteração, apresentaram o seguinte 

comportamento: aumento da CTC a partir de 24 horas, diminuição da sorção 

(evidenciada pelo comportamento do fator de retardo R) em 24 horas e aumento 

para os demais tempos de interação. Esse padrão se manteve ao longo de toda 

faixa de concentração de Cs investigada (> 0 até 100 mg.L-1) para os modelos 

linear e de Freundlich e também para o modelo de Langmuir-Freundlich para a 

faixa de 5,0-25,0 mg.L-1. Numa abordagem bastante conservadora, as 

considerações feitas a respeito do comportamento da amostra frente a sorção de 

Cs foram levadas em conta apenas para a faixa de concentração na qual as 

previsões para os três modelos coincidiram: 5,0-25,0 mg.L-1.  

O aumento da CTC, de ~77 meq/100g na amostra original para 

~120 meq/100g nas amostras alteradas, foi atribuído principalmente ao 

surgimento da montmorilonita cálcica em substituição às sódicas inicialmente 

presentes, indicado pela análise de difração de raios-X. A incorporação de Ca nas 

amostras sólidas foi confirmada pela análise química, que apontou aumento de 

0,80% para 1,10% em média, nas amostras alteradas. Também a calcita, mineral 

de cálcio, aparece nas amostras alteradas. A mica muscovita surge como 

resultado da incorporação de K, que de acordo com a análise química aumentou 

de 0,26 para ~ 4,00%.    

A dissolução de algumas fases minerais do tipo esmectita, como a saponita, 

é apontada como principal responsável pela diminuição da sorção em 24 horas. 

O aumento que se segue aos 7, 14 e 28 dias foi atribuído ao aumento progressivo 

no teor de sepiolita. Também é possível que a carga variável nos sítios de Al e 

Fe, formada em condições de pH elevado, complexe o Cs, contribuindo para a 

melhoria da sorção. A formação de novas fases, como a mica muscovita ou 

calcita, observada pelos resultados de difração de raios-X, em princípio não 

contribui de maneira significativa para o aumento da sorção, que parece ter mais 

correlação, além da formação da sepiolita, com a carga permanente presente em 
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folhas tetraédricas ou em minerais cuja carga esteja distribuída na camada 

tetraédrica, estruturas que, no entanto, não foram identificadas pela difração de 

raios-X.    

A alteração mineralógica, afeta de maneira um pouco diferente a sorção e a 

CTC, já que a CTC aumenta já aos 7 dias ao passo que a sorção inicialmente 

diminui para depois aumentar.  

Comparativamente aos resultados obtidos para o solo de Conselheiro Pena, 

observa-se que tanto os valores de CTC quanto Kd para Cs (CTC ~ 10 meq/100g 

e Kd 90 mL.g-1), parâmetros relacionados à retenção do contaminante, foram 

significativamente maiores para a amostra de argila (CTC ~ 77 meq/100g e Kd 

760 mL.g-1) comparando-se as amostras originais. A predominância de 

argilominerais esmectíticos (saponita, sepiolita e montmorilonita) na amostra de 

bentonita justifica essa diferença, já que os minerais argilosos encontrados para 

a amostra de solo (caulinita e haloisita) possuem baixas CTC e capacidade de 

sorção. Também os efeitos da solução alcalina sobre esses parâmetros foram 

diferentes para os dois materiais, evidenciando que as modificações observadas 

quando amostras minerais interagem com soluções alcalinas dependem, dentre 

outros fatores, da constituição química/mineralógica do material sólido.   

Do ponto de vista da retenção de contaminantes, as modificações introduzidas 

na amostra de bentonita, foram positivas, já que se observou um aumento no 

coeficiente de retardo devido à sorção para as amostras alteradas, na faixa de 

concentração avaliada neste estudo, o que implica em uma diminuição da 

velocidade de migração do Cs para as amostras alteradas.    
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6. CONCLUSÕES  
 
 

No que se refere a seleção de solos para sorção de Cs e I, a amostra do 

argilossolo de Conselheiro Pena mostrou-se um melhor sorvente para Cs, com 

valor de Kd(Cs) de 90,5 mL.g-1 e a amostra do nitossolo de Salinas, com valores 

de Kd(I) variando entre 11,78 e 63,05 mL.g-1, o melhor sorvente para I. Embora 

em comparação com argilas comerciais (Kd(Cs)= 1900 mL.g-1), a amostra de solo 

de Conselheiro Pena apresente ainda um baixo valor de Kd, o estudo de solos 

locais se justifica devido a sua disponibilidade e custo, tendo em vista a grande 

quantidade desses materiais normalmente utilizada em repositórios de rejeitos 

radioativos. As propriedades dos solos, para as quais demonstrou-se correlação 

direta com a sorção de Cs, foram a CTC e o teor de Fe. A sorção de iodo por sua 

vez, além de ser muito baixa, não mostrou relação clara com qualquer propriedade 

determinada para os solos. Normalmente, como a sorção para o I não é seletiva, 

o estabelecimento dessa correlação não é trivial, sendo necessários, portanto, 

estudos adicionais nesse sentido.  

No que se refere à interação da amostra de solo de Conselheiro Pena com a 

solução alcalina, observou-se uma diminuição da capacidade de retenção de Cs, 

sendo que os valores de coeficiente de retardo R para a faixa de concentração 

> 0 a 40 mg.L-1, chegam a ser 1000 vezes menores para as amostras alteradas 

em relação à amostra original. A hipótese é que a diminuição da sorção observada 

para as amostras alteradas se justifique pela formação das fases CSH, uma vez 

que as elevadas concentrações de Na+ e K+ presentes nestas fases 

aparentemente exercem um forte efeito competitivo sobre a sorção do Cs+.  A 

formação das fases CSH não foi observada pela microscopia, entretanto as 

análises químicas e mineralógicas, além da análise da composição das soluções 

alcalinas, forneceram subsídios para concluir que foram formadas.  Também a 

condutividade hidráulica, relacionada à velocidade do fluxo no solo, experimentou 

um pequeno aumento, embora não possa ser considerado estatisticamente 

relevante. No geral, as modificações introduzidas na amostra de solo em 

decorrência da interação com a solução alcalina, foram no sentido de aumentar a 

velocidade de migração desse nuclídeo no meio de maneira significativa. 

Portanto, para materiais com características similares ao solo aqui estudado, o 
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fenômeno de alteração por soluções alcalinas não pode ser considerado 

irrelevante na avaliação de segurança da instalação de deposição.  

 Para a bentonita comercial, por outro lado, observou-se um aumento na 

capacidade de troca catiônica (de ~77 meq/100g para ~120 meq/100g), assim 

como no coeficiente de retardo R, embora não tão significativo quanto a 

diminuição observada para o solo (os valores aqui permaneceram na mesma 

ordem de grandeza para a faixa de concentração de 5,0-25,0 mg.L-1), como 

resultado da interação da solução alcalina com a amostra. O aumento da CTC no 

início da alteração foi atribuído à formação de montmorilonita cálcica em 

substituição à sódica. Já o aumento da sorção em um estágio posterior da 

alteração foi atribuído ao progressivo aumento da sepiolita (Mg-esmectita) e ao 

aparecimento de carga negativa variável em pH elevado, como efeito da ionização 

dos grupos –Fe(OH)2 e –Al(OH)2.  
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

Como complementação aos resultados obtidos neste trabalho, sugere-se o 

estudo/desenvolvimento de técnicas analíticas e de preparo de amostra para 

identificação direta das alterações mineralógicas (fases CSH especificamente), e 

possivelmente do Cs que tenha sido sorvido, determinando a que estruturas 

minerais estaria ligado para as amostras sem alteração e alteradas, de maneira 

que seja possível propor uma abordagem mecanística para o efeito da interação 

com solução alcalina sobre a sorção de Cs.  A microscopia eletrônica de 

transmissão, ou a espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS) são 

técnicas que possivelmente forneceriam dados interessantes neste aspecto.  

Neste sentido sugere-se ainda que os efeitos da solução alcalina sobre os 

minerais que compõem a amostra de solo sejam investigados de maneira 

individual para cada mineral, nas condições de alteração (solução alcalina e 

temperatura) empregadas neste estudo, principalmente para os argilominerais 

(caulina e haloisita) e as micas (muscovita). Embora seja esperado que a 

modificação induzida em um mineral afete os demais, e, portanto, o resultado das 

alterações na amostra como um todo não seja necessariamente o somatório dos 

efeitos sobre os minerais individuais, esses estudos podem auxiliar no 

desenvolvimento de uma proposta relativa ao mecanismo de alteração e sua 

influência sobre a sorção de Cs.   

Também a realização de ensaios em amostras compactadas (por coluna), nos 

quais as condições de alteração são mais realistas do que nos ensaios por 

batelada, são propostas para trabalhos futuros. Deste modo, pode-se investigar a 

correlação entre os resultados obtidos nos experimentos realizados desta maneira 

com aqueles obtidos nos ensaios em batelada, de forma que ao fazermos um 

experimento mais expedito (batelada), seja possível estimar resultados mais 

próximos dos esperados em condições reais de aplicação do material. Ainda a 

partir dos experimentos em coluna pode-se determinar o coeficiente de retardo 

diretamente, com o uso de traçadores, a partir da relação V/Vc (velocidade do 

fluido/velocidade do contaminante). Os resultados assim obtidos podem ser 

comparados àqueles determinados a partir dos modelos de isoterma, de maneira 

que se estabeleça uma correlação entre os mesmos.   
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A investigação dos efeitos da alteração quando a migração da solução 

alcalina coincida com a solução de Cs, tanto em ensaios por batelada quanto por 

coluna, merece também especial atenção em estudos posteriores. Experimentos 

conduzidos desta maneira são de suma importância, já que a composição iônica 

da solução pode exercer forte efeito sobre a sorção de Cs, competindo com o 

mesmo pelos sítios disponíveis na amostra ao mesmo tempo em que os modifica. 

Também estudos de sorção empregando soluções contendo misturas de 

radionuclídeos de interesse, por exemplo Cs e I, podem resultar em trabalhos 

relevantes. Sendo essa condição mais realista, já que no termo fonte tem-se na 

verdade uma mistura de radionuclídeos, é importante que se investigue a 

competição entre os componentes do inventário isotópico pelos sítios de sorção 

disponíveis nos materiais adsorventes.      
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CONTRIBUIÇÕES DESTE TRABALHO PARA A CIÊNCIA  
 

 

A diversidade de materiais estudados com relação ao fenômeno de alteração, 

apresentando comportamentos distintos e muitas vezes opostos, conduz a uma 

insegurança na extrapolaçao de resultados e tomada de decisão no que se refere 

à computação desse fenômeno na avaliação de desempenho de uma instalação 

de deposição. A dependência dos resultados observados frente à constituição do 

material sólido foi inclusive evidenciada neste estudo, para o qual obteve-se 

conclusões opostas com relação às propriedades de retenção de Cs, mesmo 

quando mantidas as condições de alteração à exceção do material de partida: 

bentonita ou argilosso.  Deste modo, conduzir estudos experimentais em 

condições similares às do sistema que se deseja avaliar é de suma importância 

para obtenção de resultados confiáveis, já que, a natureza e extensão das 

modificações observadas, quando amostras minerais interagem com soluções 

alcalinas, dependem da constituição química/mineralógica do material sólido, da 

composição da solução alcalina e das condições empregadas durante a alteração, 

como temperatura, tempo e forma da amostra.  

Este trabalho contribui no sentido em que avalia o fenômeno de alteração para 

um material natural local e em condições de temperatura, parâmetro altamente 

relevante para a cinética das modificações, próximas daquelas esperadas para 

um sistema de deposição superficial. Deste modo, os dados aqui fornecidos 

podem ser extrapolados com maior confiabilidade no estudo de depósitos de 

rejeitos brasileiros. Além disso, fomenta no nível nacional a discussão de um 

fenômeno já amplamente debatido internacionalmente.  

Adicionalmente, o estudo da sorção de Cs e I para materiais naturais locais, 

e da correlação dessa propriedade com características genéricas de solos, 

comumente definidas para materiais naturais (ex. teor de ferro), pode auxiliar 

numa futura avaliação inicial de solos brasileiros quanto ao uso em sistemas de 

deposição para rejeitos radioativos, no que se refere à retenção desses dois 

radionuclídeos de grande importância para a avaliação de segurança de 

repositórios. Esses resultados podem inclusive ser utilizados no estudo das 

propriedades de locais candidatos, auxiliando na caracterização do material de 

superfície (solo).
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Anexo 1 – Níveis categóricos do SiBCS. 
 

As classes do 1º nível categórico foram separadas pela presença ou ausência 

de determinados atributos, horizontes diagnósticos ou propriedades passíveis de 

serem identificadas no campo. O 2º nível categórico reflete a gênese do solo e 

indica a intensidade do processo de formação do mesmo, ou a atuação de outros 

processos que agiram juntos ou afetaram processos dominantes no primeiro nível. 

O 2º nível categórico tem ainda relação com o grau de desenvolvimento das 

características relacionadas aos agentes formadores do solo e um atributo que 

pode ser utilizado nesse nível é a cor, e de acordo com o matiz do solo, algumas 

características, como por exemplo, o teor de ferro, podem ser estimadas. As 

classes do 3º nível categórico foram separadas por uma ou mais das seguintes 

características: tipo e arranjo dos horizontes; atividade de argila; condição de 

saturação do complexo sortivo por bases ou por alumínio, ou por sódio, ou por 

sais solúveis; presença de horizontes ou propriedades que restrinjam o 

desenvolvimento de raízes e afetem o movimento da água no solo. As classes do 

4º nível categórico foram separadas por uma das seguintes características: 

representa o típico, representa os intermediários para o 1º, 2º e 3º níveis 

categóricos, representa os solos com características extraordinárias.  O 5º e o 6º 

nível categórico do SiBCS estão ainda em discussão, mas é provável que o 5º 

nível inclua características morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas 

importantes para o uso e manejo do solo, ao passo que o 6º nível será a categoria 

mais detalhada do sistema, utilizada em levantamentos mais específicos 

(EMBRAPA, 2006).  

A figura A1 abaixo apresenta um esquema da hierarquia das classes 

existentes no SiBCS.  

 

Figura A1. Classes existentes no SiBCS (EMBRAPA, 2006).   
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Anexo 2 

Anexo 2 – Condições de coleta das amostras de solo. 
 
 

Amostra 
Data e hora 
da Coleta 

Temp. 
atmosférica 

Condição 
Climática 

Topografia1 Cor Vegetação Raízes2 

Janaúba 
10/09/2013 

08:21h 
21ºC 

Nublado, sem 
chuva no dia 

anterior 
Liso 

Marrom 
avermelhado 

Rasteira (pasto) Comum (rasas) 

Taiobeiras 
11/09/2013 

09:23h 
25ºC 

Sol, chuva no 
dia anterior 

Claro 
Marrom 

amarelado 
Densa, arbustos 

secos 
Moderadas 
(produndas) 

Salinas 
11/09/2013 

13:33h 
28°C Sol Claro 

Marrom 
avermelhado 

Rasteira, algumas 
árvores 

Moderadas 

Caraí 
12/09/2013 

13:00h 
25°C Chuva Liso Marrom Rasteira 

Poucas, mas 
profundas 

Conselheiro 
Pena 

13/09/2013-
09:24h 

25°C 

Nublado com 
pouca chuva, 

sol no dia 
anterior 

Liso 
Marrom 
escuro 

Rasteira 
(gramíneas) 

Poucas (rasas) 

 
1Topografia:  
Liso: quase plano 
Claro: bolsos com largura > profundidade 
Irregular: bolsos com profundidade > largura 
Quebrado: descontínuo  
 
2Raízes:  
Muito poucas: < 0,2 por m2 
Moderadas: 0,2-1 por m2 
Comum: 1-5 por m2 
Muitas: > 5 por m2 
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Anexo 3 

Anexo 3 – Determinação da capacidade de troca catiônica pelo método do 
acetato.  

 
O princípio desta técnica é a troca inicial de todos os cátions da amostra 

pelo cátion Na+, por um tratamento com solução de NaOAc, que em uma segunda 

etapa será totalmente substituído pelo cátion NH4
+, pelo tratamento com uma 

solução de NH4OAc, e, portanto disponibilizado na solução para análise. Como 

todos os sítios de troca estariam ocupados pelo Na+, a concentração de Na+ na 

solução final equivaleria à concentração catiônica total, sendo utilizada para o 

cálculo da CTC.  

 Para execução da análise de determinação da CTC, 5g de cada amostra 

são colocados em contato com 33mL de NaOAc 1 mol.L-1, agitados por 5 minutos, 

centrigufados, e o sobrenadante descartado. Repete-se a etapa anterior por mais 

3 vezes, com o objetivo de realizar a substituição de todos os cátions da amostra 

por Na+. Uma vez saturadas com Na+, as amostras são lavadas com álcool etílico 

até que o sobrenadante atinja uma condutividade elétrica entre 55–40μS/cm. 

Finalmente, o Na+ sorvido será substituído pelo íon NH4
+, realizando-se uma 

extração com 3 porções de 30mL de NH4OAc 1 mol.L-1. A solução utilizada como 

extratora, tem seu volume completado para 100 mL sendo então encaminhada 

para a determinação das concentrações de K+, Ca2+ e Na+ por Espectroscopia de 

Absorção Atômica (EAA). O cálculo da CTC é a realizado utilizando a expressão:   

 

CTC= 
A diluição×10

W
                                       (A1) 

 

onde, CTC = capacidade de troca catiônica em meq/100g de sólido; A = 

concentração de Na+ (ou catiônica total) em meq.L-1 e; W = peso da amostra de 

sólido em g. 
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Anexo 4 

Anexo 4 – Difratogramas de raios-X para as amostras de solo, de Conselheiro Pena alteradas e de bentonita alteradas.  
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Anexo 5 

Anexo 5 – Resultados dos ensaios de compactação e condutividade hidráulica para a amostra de Conselheiro Pena original e após 
14 dias de interação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

160 
 

Anexo 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

161 
 

Anexo 5 

 


