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PROJETO DE PESQUISA  

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS PARA 

TRATAMENTO DE EFLUENTES CONTENDO 

RADIONUCLÍDEOS 
 
 

a) Identificação da Proposta: 

A proposta se insere nas seguintes atividades:  

720 –Materiais Cerâmicos e Compósitos  

510 - Química Ambiental 

520 – Tecnologias Limpas  

450 – Reator Multipropósito Brasileiro 

 

b) Qualificação do principal problema a ser abordado  

 

O uso de tecnologia nuclear, seja na geração nucleoelétrica, seja na produção e uso de 

radioisótopos, resulta, frequentemente, na geração de rejeitos radioativos líquidos. Além 

disso, rejeitos radioativos líquidos aparecem em várias atividades de minerações, como na 

extração de petróleo e gás ou de outros bens minerais. 

Independentemente da origem, esses rejeitos precisam ser imobilizados em uma matriz sólida, 

para atender às exigências regulatórias para deposição final. Essas matrizes podem ser vidros, 

materiais cerâmicos ou rochas sintéticas para imobilizar os rejeitos de atividade alta – classes 

2.4 ou 3, da nova regulamentação da CNEN – e cimento, betume ou geopolímeros para 

imobilização dos rejeitos das classes 2.1 a 2.3, antes chamados de rejeitos de atividade baixa 

ou média. 

Apesar de tecnologias de imobilização já estarem sendo usadas há décadas, existe pesquisa e 

desenvolvimento de novos materiais em todo o mundo, pois ainda há demanda para inovação 

e aperfeiçoamento. 

O desenvolvimento, no Brasil, de matrizes de imobilização de rejeitos radioativos ganhou um 

novo impulso com projetos como o Reator Multiproposito Brasileiro (RMB) e com a 

recomendação do “Intergovernmental Panel on Climate Change” ou Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), em um de seus últimos relatórios, para 

o uso mais intensivo de energia nuclear no combate à mudança climática [1]. 

No IPEN, o CQMA tem uma linha de pesquisa para criar novas zeólitas sintéticas para 

concentrar os radionuclídeos no tratamento de efluentes radioativos líquidos; o CCTM vem de 



longa data estudando novos vidros para imobilização de rejeitos do processamento de 

combustível nuclear queimado; a GRR tem trabalhado no desenvolvimento de matrizes 

cimentícias e, agora, também de geopolímeros, uma classe de materiais conhecida há pouco 

tempo e com propriedades interessantes para imobilização de rejeitos radioativos[1]. 

No CQMA são desenvolvidos materiais zeolíticos sintetizados a partir dos produtos da 

combustão de carvão. O uso das zeólitas sintetizadas como adsorvente de baixo custo na 

remoção de íons metálicos de efluentes contaminados tem se destacado devido a sua 

característica de alta capacidade de troca catiônica[2, 3, 4].  

No caso de rejeitos radioativos líquidos, o tratamento com zeólita visa reduzir a concentração 

dos radionuclídeos no efluente e a redução do volume original. A zeólita saturada de 

radionuclídeos contaminantes após o tratamento do efluente deverá ser armazenada de forma 

adequada, de modo que se mantenha estável química e fisicamente durante o tempo que for 

necessário. 

Alguns materiais podem ser utilizados para a imobilização da zeólita saturada com 

radionuclideos, tais como, cimento, betume, vidros, etc. [5]. Um estudo para a escolha da 

matriz é necessário, pois depende de diversos fatores, tais como, características do material 

zeolítico, as espécies de radionuclideos e suas atividades, os requisitos do repositório, além de 

fatores econômicos, de engenharia e de segurança. 

No CCTM, especificamente nos Laboratórios de Processamento Cerâmico e de Estruturas 

Funcionais Aplicadas à Sustentabilidade e a Vida, vem desenvolvendo estudos de 

funcionalização de materiais amorfos com base em planejamento termodinâmico de 

composição, microestrutura e propriedades de comportamento.  

A vitrificação é um processo conhecido e importante para o tratamento de rejeitos radioativos 

nos 3 níveis de atividade (LLW, ILW e HLW) [1]. Neste processo, em geral, o rejeito é 

convertido em um vidro estável e homogêneo, por meio de um tratamento térmico de fusão, 

com possíveis modificações da composição inicial por meio de precursores formadores de 

vidros [6,7]. Entretanto o uso desta tecnologia na área nuclear ainda encontra uma série de 

dificuldades que resultam principalmente no comprometimento da integridade estrutural do 

produto de imobilização. Por outro lado, os vidros comprovadamente são capazes de 

incorporar rejeitos que contêm uma vasta gama de elementos da tabela periódica incluindo 

metais de transição [8,9]. Entre os óxidos de metais de transição o Nb2O5 pode ser um 

potencial funcionalizador do vidro ao forte caráter formador de rede vítrea, realizando ligações 

cruzadas em forma de octaedros NbO6 na grande maioria dos sistemas nos quais é inserido 

[10].  O nióbio possui baixa seção de choque para absorção de nêutrons térmicos (1,15 barn ou 

10-24 cm2) e é utilizado nas usinas nucleares como elemento de liga (Zr-Nb) nos tubos que 

acondicionam as pastilhas de UO2 (encamisamento ou “cladding”), formando uma segunda 

barreira de contenção de produtos de fissão [11]. Apesar de possuir uma baixa interação com 

os materiais radioativos, não são encontrados trabalhos relacionados com o uso de Nb em 

vidros silicatos destinados à imobilização de rejeitos radioativos.   

A avaliação da ação do Nb quando presente nos vidros silicatos modificados com boro é um 

dos temas em desenvolvimento em nossos laboratórios em parceria com a Universidade 

Federal de Santa Catarina (Projeto Eletronuclear/Capes/bolsa de doutorado). O processo de 



incorporação em vidros nem sempre é simples por envolver temperatura elevada, 

homogeneização etc. Uma das possibilidades que resulta na proposta aqui apresentada é a 

adição de radionuclídeos previamente adsorvidos em zeólitas (estruturas abertas) na massa 

vítrea. O rejeito assim imobilizado poderá ter uma melhor interação com a matriz vítrea. A 

zeólita por ser uma estrutura relativamente “aberta” poderá acomodar as variações de volume 

e mudanças estruturais, nas matrizes vítreas, aquelas dificuldades já apontadas. 

 A GRR está estudando novos processos de imobilização de rejeitos radioativos em cimento e 

desenvolvendo a síntese de geopolímeros, novos materiais com propriedades vantajosas para 

substituir o cimento.  

O cimento Portland é o material mais empregado no mundo para imobilizar os rejeitos 

operacionais de centrais nucleares e reatores nucleares de pesquisa, os rejeitos gerados na 

produção e uso de radioisótopos e os rejeitos contendo radionuclídeos naturais oriundos de 

atividades de mineração. Isso decorre de seu baixo custo, ampla disponibilidade, operação em 

temperatura ambiente e compatibilidade com a maioria dos rejeitos aquosos.  No entanto, a 

operação de homogeneização deixa os misturadores sujos com pasta de cimento e 

contaminados com os radionuclídeos presentes no rejeito. Um processo de mistura e 

homogeneização que não apresente esse transtorno seria um grande avanço e, com auxílio de 

um pesquisador do CEN, a GRR está experimentando em escala de laboratório e fazendo o 

“scale up” de um novo tipo de equipamento que realize esse processo. 

Em relação aos geopolímeros, a GRR está trabalhando com um novo material como insumo: 

lodo de estação de tratamento de esgoto doméstico. O sucesso em alcançar os objetivos 

previstos nesse desenvolvimento resultará em uma matriz de imobilização de rejeitos mais 

eficiente e duradoura que o cimento Portland e, além disso, contribuirá para a solução do 

problema de destinação do lodo de tratamento de esgoto que ainda não tem destinação 

aceitável.  

Neste projeto, se estudará as condições para a imobilização de zeólitas utilizadas no 

tratamento de efluentes radioativos, de modo a cumprir com os requisitos regulatórios 

referentes ao rejeito imobilizado, pronto para deposição. 

c) Objetivos a serem alcançados 

 

c.1 Estudar o uso de zeólita sintetizada a partir de produtos da combustão de carvão no 

tratamento de efluentes contendo radionuclídeos; 

c.2 Estudar a imobilização do material zeolítico contendo radionuclídeos em matriz vítrea 

modificada com boro e nióbio. 

c.3 Avaliar a imobilização do material zeolítico contendo radionuclídeos em matriz cimentícia e 

geopolimérica. 

c.4  Estudar o uso de geopolímeros sintetizados a partir de lodo de tratamento de esgoto para 

imobilizar rejeitos radioativos. 

c.5 Comparar o comportamento entre as diferentes matrizes. 

c.5 Avaliar o comportamento dos materiais obtidos nas condições de uso. 

 

  



d) Centros que participam da proposta 

 

d.1) CCTM – Dra. Sonia Regina Homem de Mello Castanho (coordenação) 

d.2) CQMA – Dra. Denise Alves Fungaro 

d.3) CEN – Dr. Eduardo Kurazumi 

d.4) GRR – Dr. Roberto Vicente 

 

e) Metodologia 

 

e.1) Síntese de Zeólita e ensaios de remoção de radionuclídeos. 

  

A amostra contendo certa quantidade de cinzas de carvão será aquecida em estufa com 

solução de NaOH em certa temperatura. Após certo tempo, a suspensão será filtrada, o sólido 

repetidamente lavado com água destilada até pH ~11 e seco em estufa a 80 oC. Os seguintes 

parâmetros da síntese serão avaliados: concentração do NaOH (1,0-5,0 mol L-1); relação 

volume de NaOH/massa de cinzas (0,06-0,25 g mL-1); tempo (24–48h) e temperatura      (80 °C–

100 °C) da estufa. Alíquotas de 10 mL da solução do contaminante com concentração 

conhecida será colocada em béquer com 0,1 g do adsorvente. A suspensão será agitada por 24 

h, o sobrenadante será separado por centrifugação (3 min à 2000 rpm) e a concentração do 

contaminante no sobrenadante será determinada de acordo com procedimentos anteriores 

[12]. 

 

e.2) Obtenção de vidros borossilicatos reforçados com nióbio para encapsulamento 

de rejeitos radioativos 

 

1. Cálculos das composições dos vidros. As composições a serem desenvolvidas neste estudo 

terão como base o sistema: SiO2-CaO-Na2O-B2O3-Nb2O3. As formulações serão calculadas 

utilizando-se a metodologia desenvolvida na literatura [8,13] mediante a análise e estudo 

composicional dos diagramas de fases.  Está em estudo as concentrações dos referidos 

compostos a fim de se avaliar a influência da adição de Nb e dos elementos constituintes dos 

resíduos simulados nas propriedades dos vidros. 

2. Produção dos vidros. Os materiais de partida serão misturados e homogeneizados 

manualmente, aquecidos em um forno elétrico em cadinhos de alumina ou de platina. Os 

líquidos originados da fusão e homogeneização das composições selecionadas deverão ser 

vertidos em meio líquido para a obtenção de fritas e vazados em moldes prismáticos para 

confecção de amostras com geometria definida.  

3. Incorporação de rejeitos nos vidros.  Os radionuclídeos presentes nos efluentes contendo 

por exemplo Cs, U, Ni, Sr, adsorvidos na zeólita, serão misturados mecanicamente com a 

matriz vítrea pulverizada e submetido a tratamento térmico de sinterização. O estudo de 

incorporação e homogeneização deverá ser acompanhado e avaliado pelos grupos do CEN e 

GRR. 

4. Caracterização. Está prevista a utilização das seguintes técnicas: -Microscopia eletrônica de 

varredura (MEV-EDS); - Difratometria de raios X (DRX); - Espectroscopia no infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR); -  Espectroscopia de fluorescência de raios X (FRX); - 



Espectroscopia por ressonância magnética nuclear (RMN); Resistência hidrolítica; Resistencia 

radiolítica (RR).  

 

e.3) Síntese de geopolímeros a partir de lodo de esgoto e ensaios de imobilização de 

rejeitos.  

 

Amostras de lodo, proveniente de estações de tratamento de esgoto, serão calcinadas, moídas 

e peneiradas e, depois, tratadas com solução de NaOH. A ativação alcalina promove a 

formação de cadeias de compostos sílico-aluminatos que endurecem formando um bloco 

monolítico. Diversos parâmetros da síntese serão avaliados, como concentração do NaOH, 

relação massa de NaOH:massa de lodo, tempo de reação, temperatura de calcinação e a razão 

entre as massas de alumínio e silício presentes no lodo. 

Os ensaios de caracterização dos materiais envolverão a análise elementar do lodo, por meio 

de Espectrometria de Emissão Óptica por Plasma Acoplado Indutivamente - ICP-OES; a 

caracterização do lodo calcinado será feita por difração de raios-X; a caracterização do produto 

de imobilização geopolímeros-rejeitos será feita por meio de tempo de pega, resistência à 

compressão, resistência à imersão em água e por análise morfológica em difratômetro de 

raios-X. 

 

e.4) Incorporação de zeólita saturada em matriz vítrea ou geopolimérica. 

 

Ensaios de imobilização serão conduzidos, estudando-se as proporções de vidros ou 

geopolímeros e zeólitas carregadas com rejeito simulado. O césio estável ou radioativo será 

utilizado como traçador nos ensaios de lixiviação. 

 

f) Principais Contribuições Científicas e Tecnológicas 

 

Desenvolver tecnologias e produtos voltados para a redução do impacto ambiental provocado 

por atividades nucleares. 

Valorização de resíduos de combustão de carvão para uso na captura de radionuclídeos em 

efluentes radioativo. 

Valorização de resíduos do tratamento de esgoto urbano na síntese de geopolímeros para 

imobilização de rejeitos radioativos. 

Desenvolver um novo processo de imobilização de rejeitos em cimento. 

Formação e capacitação de recursos humanos relacionados ao tema. 

 

g) Orçamento Detalhado 

 

Apresentado no ANEXO 

 

  



h) Cronograma físico (24 meses) – Apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Cronograma físico das atividades em quadrimestres  

Atividades Tempo (quadrimestre) 

 1 2 3 4 5 6 

Levantamento  bibliográfico X X X X X X 

SÍntese de material zeolítico X      

Adsorção dos radionuclídeos X X     

Formulação dos vidros X X     

Fusão e pulverização dos vidros X X     

Imobilização zeólita saturada nos vidros   X X   

Síntese de geopolímeros a partir de lodo de esgoto   X X X    

Incorporação de zeólita saturada em matriz geopolimérica.   X X X  

Caracterização e avaliação dos produtos X X X X X X 

Redação de trabalhos e participação em congressos  X X X X X 

Relatório Final      X 

       

 

 

I) Identificação dos demais participantes 

 

1. Sabine Neusatz Guilhen, pesquisadora do CQMA 

2. Juliana de Carvalho Izidoro, pos doutoranda do CQMA 

3. Chieko Yamagata, pesquisadora do CCTM 

4. Antonio Carlos da Silva, colaborador voluntário do CCTM 

5. Danilo Costa e Silva, aluno de doutorado do CCTM. 

6. Júlio Takehiro Marumo, pesquisador da GRR. 

6. Pedro Machion, colaborador voluntário do CEN. 

7. Aline Calixto Eduardo, colaboradora voluntária da GRR. 

 

j) Disponibilidade efetiva de infraestrutura e de apoio técnico para o 

desenvolvimento do projeto 

 

O Centro de Química e Meio Ambiente (CQMA) dispõe de recursos humanos e de infra-

estrutura laboratorial química e ecotoxicológica constituída de equipamentos analíticos 

operacionais como: espectrômetro de emissão com fonte de plasma induzido Spectro 120; 

espectrofotômetro de absorção atômica com chama, forno, sistema de Injeção em fluxo, 

Perkim Elmer; analisador de Varredura Exploratória (DSC); balança termo-gravimétrica; 

espectrofotômetro UV-Visível modelo Cary IE da Varian, sistema de digestão por microondas; 

capelas; estufas, muflas; centrífugas; agitador mecânico com temperatura controlada; mesa 

agitadora; condutivímetros, peagâmetros; destilador; sistema deionizador de água Millipore 

Milli-Q; vidrarias e reagentes. Dispõe de uma central analítica de registro de amostras 

operando nos padrões do Sistema da Qualidade, além de um sistema de gerenciamento de 

resíduos de laboratório. 



O Centro de Ciência e Tecnologia dos Materiais (CCTM), possui laboratórios equipados com 

capelas, moinhos, estufas e fornos com controle de atmosfera e equipamentos de 

caracterização adequados às etapas de obtenção e caracterização de vidros e vitrocerâmicos. 

O CCTM possui também um laboratório de processamento cerâmico, equipado com forno para 

fusão dos vidros e de tratamentos térmicos com atmosfera controlada, adequado aos ensaios 

necessários para o perfeito desenvolvimento deste projeto no que tange à obtenção e 

caracterização química e física do compósito vidro-radionuclídeos.  

 

k) Listar a quantidade prevista de produção de C&T  

 

A quantidade prevista é apresentada na Tabela 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l)   Sinalizar se possível como o resultado da pesquisa pode ser disponibilizado para o 

mercado/sociedade. 

 

Contribuir para o desenvolvimento de tecnologias limpas específicas para o setor nuclear, 

protegendo a sociedade na redução de riscos favorecendo a expansão de aplicação destes 

materiais com segurança e responsabilidade ambiental. 

Os resultados do projeto não só terão impacto positivo no setor nuclear ao disponibilizar 

novos materiais para o tratamento de imobilização de rejeitos radioativos, como também em 

outras áreas ao dar aplicação útil a resíduos da queima de carvão e do tratamento de esgoto 

doméstico. 
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