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Resumo 

O presente trabalho investigou a cinética e a reversibilidade da sorção do 
137

Cs em solos 

altamente intemperizados, por intermédio do levantamento da isoterma de sorção e da 

extração com três concentrações do reagente tiouréia de prata (AgTU). Para tal, quatro solos 

foram selecionados e coletados de lisímetros instalados na área experimental do Laboratório 

de Radioecologia Tropical do IRD, tendo em vista sua mineralogia e pedogenética. Foram 

tomadas três amostras de solos de origem tropical, pertencentes às classes Argissolo (ARG), 

Latossolo vermelho amarelo (LVA) e Latossolo vermelho (LV), e uma de solo de origem 

subtropical, pertencente à classe Nitossolo (NIT). O ajuste dos modelos de partição constante 

de Langmuir e de Freundlich aos dados experimentais foi avaliado por duas abordagens: (1) 

uma ―tradicional‖, baseada nos coeficientes de correlação (R) e de determinação (R²); e (2) 

uma ―teórico-informativa‖, baseada no Critério de Informação de Akaike Corrigido (AICc) 

Este estudo permitiu evidenciar que embora o 
137

Cs tenha alta afinidade pelo solo, posto que 

em menos de 24h todas as amostras tenham atingido o equilíbrio de sorção (66 a 97 % de 

sorção), boa parte da concentração sorvida permanece facilmente remobilizável (40 a 73 % de 

dessorção), em termos de uma única extração com 0,05 mol.L
-1

 de AgTU, e que esta 

reversibilidade parece ser diretamente proporcional à capacidade sortiva dos solos estudados 

para o 
137

Cs. Este estudo também permitiu evidenciar que, para quatro tipos de solo altamente 

intemperizados, distintos quanto à mineralogia, e para concentrações consideravelmente 

baixas do radionuclídeo, o modelo de partição constante não foi adequado à descrição dos 

dados de sorção. A modelagem matemática que melhor descreveu os dados de sorção para os 

quatro solos estudados foi a equação de Langmuir (R² > 0,95). A análise multimodelo não 

possibilitou generalizações para todos os solos estudados. Os três modelos avaliados 

forneceram boas aproximações da realidade para o ARG, o LVA e o NIT (∆AICc < 9,0). Para o 

LV, o modelo de Freundlich (∆AICc = 0,0) foi a melhor aproximação. Os resultados indicam 

para a possibilidade do uso da abordagem ―tradicional‖ para avaliar o poder descritivo dos 

modelos, e a abordagem ―teórico-informativa‖ para avaliar o poder preditivo do modelo. Não 

obstante, os valores Kdi(Cs-137) aqui reportados não devem ser ignorados. Estes valores 

evidenciaram a alta radiovulnerabilidade dos solos altamente intemperizados, e apontaram 

para a necessidade do levantamento de valores regionais para alimentar os modelos 

radioecológicos de previsão de dose. Mesmo que estes valores não descrevam a cinética de 

sorção deste radionuclídeo para os solos estudados, seu significado físico torna possível usá-

lo para alimentar tais modelos, não obstante às incertezas associadas ao processo. 
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Abstract 

The present study investigated the sorption kinetics and the reversibility of 
137

Cs within 

highly weathered soils, by means of sorption isotherms and desorption with three 

concentrations of silver thiourea (AgTU). For this purpose, four soils were selected based on 

their mineralogy and pedogenetics and sampled from lysimeters placed within the 

experimental area of the Tropical Radioecology Laboratory of the Institute for 

Radioprotection and Dosimetry. Three of them were tropical soils, belonging to the Argissolo 

(ARG), Latossolo vermelho (LV) and Latossolo vermelho amarelo (LVA) classes, and one 

subtropical, belonging to the Nitossolo (NIT) class. The ―goodness-of-fit‖ of the constant 

partition, Langmuir and Freundlich isotherms to the experimental data were assessed by 

means of a ―traditional‖ approach, i.e. correlation (R) and determination (R²) coefficients, and 

a ―theoretic-informative‖ one, based upon the Corrected Akaike Information Criteria (AICc). 

In this work became clear that even presenting high affinity for the soil surface, once the 

sorption equilibrium was reached within 24 h (66 to 97% of sorbed 
137

Cs), quite a lot of this 

radionuclide remains easily mobile (40 to 73% of desorbed 
137

Cs), by means of a single 

extraction with AgTU 0,05 mol.L
-1

, and that such reversibility relates in an inverse manner to 

the sorption capacity of the studied soils for 
137

Cs. This work pointed also that the constant 

partition model, mostly known as Kdi, does not fit at all for the sorption data gathered for four 

highly weathered soils from four mineralogical groups, and for a very dilute solution of 
137

Cs. 

The mathematical model that most adequately described the sorption data for the four studied 

soils was the Langmuir equation (R
2
 > 0,95). The multimodel analysis was not able to support 

generalizations for the four soils. The three models considered in this study provided good 

predictions of the sorbed 
137

Cs for the ARG, LVA and NIT samples (∆AICc < 9,0). Although, 

for the LV sample the Freundlich equation provided the best predictions (∆AICc = 0,0). It 

seems that the ―traditional‖ approach can be used to assess the descriptive power of the 

models, while the ―theoretic-informational‖ one may indicate their predictive abilities. 

Nevertheless, the Kdi(Cs-137) values reported herein may not be ignored. These values highlight 

the substantial radiovulnerability of highly weathered soils, pointing out the need for regional 

values in order to support radioecological modeling, and can be used in radioecological 

models, despite the uncertainties inherent to the process. 
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INTRODUÇÃO 

 

A compreensão do comportamento de radionuclídeos metálicos em solos, como é o caso 

do 
137

Cs, é fundamental para a escolha de estratégias de proteção e remediação ambiental, 

assim como para os cálculos de previsão de dose (Nakamaru et al., 2007; Rochedo & 

Wasserman, 2007; Wasserman, 2009; Wasserman et al., 2008; Wasserman et al., 2005; 

Wasserman et al., 2011). A contaminação de solos por radionuclídeos não é só preocupante 

quanto à exposição externa da biota – incluindo-se nela o homem—, mas também quanto à 

exposição interna dos indivíduos de qualquer espécie que porventura venham a integrar a teia 

de relações tróficas que partam de solos contaminados. Além dos riscos radiológicos aos 

quais a biota poderá estar submetida, o impacto da contaminação radioativa de solos se 

estende por décadas aos fenômenos socioeconômicos em escalas regionais e até mesmo 

internacionais (Bay & Oughton, 2005; Bromet et al., 2011; Smith et al., 2005). Esta 

constelação de fatores suscita a necessidade de compreender-se a dinâmica de poluentes 

radioativos em ecossistemas terrestres, tanto para a sustentabilidade dos processos produtivos 

ameaçados ou atingidos pela atividade nuclear, quanto para a adequada comunicação de fatos 

relevantes aos indivíduos do público. Isto se dá mesmo que não haja a nível nacional um 

programa nuclear ostensivo ou que os usos da energia nuclear em determinado país sejam 

incipientes. 

A literatura científica é abundante em informações sobre o comportamento de 
137

Cs em 

ecossistemas terrestres (Alexakhin, 2006; Klechkovskii et al., 1973; Whicker & Schultz, 

1982). A vasta dispersão deste radionuclídeo promovida por testes e acidentes nucleares no 

século passado (e.g. Trinity (EUA), Chernobyl (URSS)), constituiu uma oportunidade ímpar 

para examinar a dinâmica radioecológica do 
137

Cs (Rudge et al., 1993), e os parâmetros mais 

relevantes que controlam tal dinâmica estão bem estabelecidos (Avery, 1996; Delvaux et al., 

2000). Porém, este volume de conhecimento foi gerado em busca de quantificar e solucionar 

os impactos radioecológicos desta dispersão em ecossistemas de clima temperado (Alexakhin, 

2006). É consensual o fato de que o regime climático determine os tipos de ecossistema 

terrestres, isto é, os biomas (Odum & Barrett, 2001; Ricklefs, 2010), e, dentre outros fatores, 

determine também os tipos de solo neles encontrados (Amundson & Jenny, 1997; Jenny, 

1941). Considerando-se os fatores temperatura e pluviosidade, pode-se perceber que, sob 

clima temperado, os solos se desenvolvem em ambiente muito mais ameno que aqueles 
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desenvolvidos sob clima tropical. Esta peculiaridade dos solos de clima tropical inviabiliza o 

uso dos mesmos parâmetros utilizados para modelar o comportamento de 
137

Cs em solos de 

clima temperado. Deste modo, a extensa literatura produzida em ambientes de clima 

temperado, não favoreceu a compreensão deste radionuclídeo em ecossistemas terrestres de 

clima tropical (Wasserman, 2009). 

Recentemente, vários trabalhos têm sido feitos para elucidar o comportamento de 

radionuclídeos em solos de clima tropical, especialmente no que se concerne à sua partição 

geoquímica e aos processos de transferência solo-planta (Tagami et al., 2012; Wasserman, 

2009; Wasserman et al., 2011). Estes trabalhos buscaram identificar os mecanismos e avaliar 

condições ambientais e de manejo que influenciassem a mobilidade de metais e 

radionuclídeos em ecossistemas naturais ou agrícolas, isto é, o potencial de transferência entre 

os diversos compartimentos ambientais, e.g. fase sólida do solo, solução do solo, vegetação, 

microbiota do solo, corpos hídricos, etc. Desta forma, a radioecologia contribuiu muito para a 

radioproteção ambiental, uma vez que permitiu identificar processos pelos quais se pode: (i) 

manipular com certa eficiência a mobilidade destes poluentes para fins de remediação; e (ii) 

inferir quanto à radiovulnerabilidade de agroecossistemas. Tais esforços permitiram 

esclarecer, por exemplo, que a troca iônica é o mecanismo mais importante na regulação da 

concentração de poluentes metálicos, como o 
137

Cs, na solução do solo, e que tal mecanismo 

correlaciona-se com propriedades do solo, como pH, força iônica, CTC, mineralogia, 

eletroquímica e matéria orgânica, dentre outras (Sobrinho et al., 2009). Este mecanismo 

consiste no balanço entre os processos de a retenção e remoção destes elementos no solo. 

Portanto, em casos de contaminação do solo por 
137

Cs, seu destino pode ser descrito em curto 

prazo – horas a semanas — em termos de processos de sorção. Porém, a médio e longo prazo 

– meses a anos —, os processos de dessorção é que conduzirão a dinâmica de 
137

Cs em 

ecossistemas terrestres. A radiovulnerabilidade de um ecossistema terrestre para cenários de 

contaminação por 
137

Cs pode ser expressa em termos deste balanço, sendo necessário 

caracterizá-lo criteriosamente. 

A metodologia mais usual para se caracterizar a retenção de 
137

Cs por determinado solo 

consiste na determinação de uma isoterma de sorção (Campbell & Davies, 1995; Cremers et 

al., 1988; USEPA, 1999b). A isoterma de sorção apresenta relações matemáticas empíricas 

entre a concentração retida pelo solo e aquela remanescente em solução quando o sistema 

encontra-se em equilíbrio (Casagrande & Soares, 2009; Sposito, 2008; Tan, 1998). A partir 
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desta metodologia parâmetros importantes para a modelagem radioecológica podem ser 

gerados (e.g. coeficiente de distribuição sólido-solução – Kdi; potencial de retenção de 

radiocésio - RIP) para cada tipo de solo. 

A mobilidade potencial de 
137

Cs em determinado solo pode ser expressa de acordo com a 

maior ou menor facilidade com que este radionuclídeo é deslocado novamente para a fase 

líquida do solo. Estudos de dessorção são menos recorrentes na literatura, especialmente para 

radionuclídeos em solos tropicais. As metodologias de dessorção consistem na suspensão de 

uma massa de solo em uma solução extratora cujas características (e.g. pH, força iônica, 

reagentes seletivos) favoreçam o balanço da troca iônica no sentido da dessorção. 

Embora muito tenha sido realizado nas últimas décadas em radioecologia, a busca pela 

compreensão da dinâmica de 
137

Cs em solos tropicais no que concerne aos fenômenos de 

troca iônica permanece modesta. Devido à escassez de informações disponíveis na literatura 

sobre a dinâmica de sorção e dessorção de 
137

Cs em solos tropicais, o presente trabalho se 

propôs a estudar a cinética de sorção e a contribuição da troca iônica deste radionuclídeo em 

três solos tipicamente tropicais e um solo subtropical, todos altamente intemperizados 

avaliando as correlações entre os resultados e as características dos solos estudados. 

Especificamente, o presente trabalho buscou: (1) avaliar a adequação dos modelos de partição 

constante (Kdi), de Langmuir e de Freundlich à cinética de sorção do 
137

Cs em solos altamente 

intemperizados; e (2) avaliar a reversibilidade da sorção do 
137

Cs em solos altamente 

intemperizados através da extração com soluções de tiouréia de prata. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1. Sobre a radioatividade do 
137

Cs 

 

O césio (Cs) apresenta 39 isótopos cujos números de massa (A) variam de 112 a 151, 

dentre eles o 
137

Cs, sendo apenas o 
133

Cs estável e de ocorrência natural (IAEA, 2013). Isto 

significa que estes nuclídeos apresentam número de prótons, ou número atômico (Z), 

característico do elemento químico césio (Z = 55), mas diferem entre si por seus números de 

nêutrons (N = A - Z). Um nuclídeo é considerado estável caso permaneça sem desintegrar-se 

por período superior a 5 x 10
10

 anos – a idade estimada do nosso sistema solar (Almeida & 

Tauhata, 1981). No caso do 
137

Cs, o excesso de nêutrons provoca um desequilíbrio nuclear 

que o torna radioativo, ou seja, em busca de atingir o equilíbrio, o átomo libera a energia 

excedente em forma de radiação ionizante em tempo muito inferior que 5 x 10
10

 anos. Os 

nuclídeos radioativos são comumente chamados de radionuclídeos ou radioisótopos. 

Geralmente, quando um núcleo apresenta desequilíbrio por excesso de nêutrons, como 

aqueles cujo A é maior que o do isótopo estável, o mecanismo de compensação se dará através 

da emissão de um elétron, que por ser de origem nuclear, será chamado de partícula beta (β
-
). 

O fenômeno no qual há a emissão de partículas pelo núcleo atômico, ou quando um núcleo se 

fissiona em outros, chama-se de desintegração nuclear (IUPAC, 1997). A emissão β
-
 consiste 

na transformação de um nêutron em um próton mais um elétron, o qual é emitido no processo 

(Almeida & Tauhata, 1981; Tauhata et al., 2006). Ora, se o número de prótons aumenta, o 

número de elétrons também aumenta. E, posto que sejam os elétrons os responsáveis pelo 

comportamento químico de um átomo (Harvey, 1969), este aumento no número de prótons 

configurará a transformação de um elemento químico em outro. A transformação espontânea 

de um nuclídeo de uma espécie em outra se chama decaimento nuclear (IUPAC, 1997). Por 

exemplo, um átomo de 
137

Cs ao emitir uma radiação β
-
 tem seu número de prótons aumentado 

em uma unidade, transformando-se no isótopo de outro elemento químico, o 
137

Ba (Z = 56). 

Posto que seja uma relação genética, diz-se que o 
137

Cs é o nuclídeo pai e o 
137

Ba, filho 

(Keller, 1981). 

A radioatividade é um fenômeno estatístico. Isto significa que, considerando-se uma 

amostra de 
137

Cs puro, apenas uma fração dos átomos nela presentes desintegra-se 

simultaneamente, não sendo possível prever quando determinado átomo decairá. Porém, a 

cada segundo um percentual fixo dos átomos de 
137

Cs presentes desintegra-se obedecendo a 
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uma constante de decaimento (λ), ou seja, a taxa de átomos que desintegra por segundo 

(−𝑑𝑁 𝑑𝑡 ) é proporcional ao número de átomos presentes na amostra (N(t)), sendo λ o fator 

de proporcionalidade (Eq. 1.1) (Keller, 1981). Uma vez que a radioatividade é uma 

propriedade do núcleo, cada radionuclídeo terá sua constante de decaimento característica 

(Harvey, 1969; Tauhata et al., 2006). 

−
𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝜆𝑁                                                                  𝐸𝑞. 1 

O número de desintegrações por segundo em dada amostra chama-se Atividade (A(t)) e 

é idêntica à taxa de desintegrações. A unidade que descreve a grandeza atividade é o 

Becquerel (Bq). Esta unidade expressa a quantidade de desintegrações que ocorrem por 

segundo numa amostra, ou seja, 1 Bq é igual a uma transformação, ou decaimento, por 

segundo (Knoll, 2010). Integrando-se a equação diferencial Eq. 1.1, tem-se a expressão 

matemática para a Lei do Decaimento Radioativo: 

𝐴(𝑡) = 𝐴0𝑒
−𝜆𝑡                                                                    𝐸𝑞. 2 

ou  

ln 
𝐴(𝑡)

𝐴0
  =  −𝜆𝑡                                                      𝐸𝑞. 3 

onde A(t) é a atividade no instante t; A(0), a atividade no instante t = 0; e, a base do logaritmo 

neperiano; ln, o logaritmo neperiano; λ, a constante de decaimento; e t o período decorrido. 

Esta exponencial indica que para períodos de tempos iguais, frações iguais de átomos 

desintegram-se. Deste modo, pode-se compreender o conceito de tempo de meia-vida (t½), que 

é o tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos presentes inicialmente numa 

amostra desintegre-se, consequentemente reduzindo a atividade desta amostra pela metade. 

Substituindo-se 𝐴 𝐴0  por 1 2  na Eq. 1.3, tem-se a relação entre constante de decaimento e 

tempo de meia vida de um radionuclídeo (Eq. 1.4). 

𝑡1/2 =
ln 2

𝜆
                                                                         𝐸𝑞. 4 

Não raro os nuclídeos que decaem por emissão β
-
 geram filhos metaestáveis, isto é, 

cujos núcleos encontram-se em estado excitado. Estes filhos metaestáveis decaem por sua vez 
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pela emissão de uma radiação gama (γ). O 
137

Cs é um destes radionuclídeos. Sua 

desintegração por emissão β
-
 gera um filho metaestável (

137m
Ba), que decai por emissão γ 

(Figura 1.1).Graças à radiação γ do 
137m

Ba a detecção e quantificação do 
137

Cs é bastante 

simples.  

 

 

Figura 1 - Esquema do decaimento radioativo do 
137

Cs (Bé et al., 2006). 

 

A determinação do 
137

Cs por espectrometria gama é possível devido ao fato de seu t½ 

(30,05 anos) ser consideravelmente maior que aquele do 
137m

Ba (t½ = 2,55 minutos). Graças a 

esta diferença, estes radionuclídeos entram rapidamente (t ≥ 7t½
137m

Ba)  em equilíbrio 

secular, e suas atividades se igualam. A intensidade, ou rendimento, para a produção do 

137m
Ba a partir do decaimento do 

137
Cs é de 94,4%, enquanto que o rendimento para a emissão 

do γ característico de 661,7 MeV no decaimento do 
137m

Ba é de 90,07 % (Figura 1.1). Estes 

valores significam que para cada 100 átomos de 
137

Cs que se desintegram, 94,4 átomos de 
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137m
Ba são produzidos e que a cada 100 átomos de 

137m
Ba que se desintegram, 90,07 raios γ de 

661,7 MeV são emitidos. Desta forma, basta multiplicar estes valores para se obter a 

probabilidade da emissão gama (Iγ) relativa às desintegrações do 
137

Cs, a saber, 85%. 

 

2. Relevância radioecológica do 
137

Cs 

 

O 
137

Cs é um radionuclídeo antropogênico, ou seja, não é mais formado 

espontaneamente na natureza, mas produzido artificialmente por fissão nuclear. Embora haja 

evidências da ocorrência de reatores nucleares naturais (Cowan, 1976; Gauthier-Lafaye, 1997; 

Meshik, 2005), a presença deste radionuclídeo na crosta terrestre é recente e está ligada a 

aplicações da energia nuclear. O uso de reações de fissão de núcleos pesados (geralmente 
235

U 

e 
239

Pu), tanto para fins bélicos, quanto para fins médicos e energéticos, produziu uma grande 

quantidade de 
137

Cs ao longo dos últimos 70 anos. Eventualmente, parte desta produção foi 

liberada no meio ambiente causando uma série de problemas ecológicos, sociais e políticos. 

Estima-se que 948 PBq tenham sido liberados na atmosfera entre os anos de 1945 e 1980, 

somente devido aos testes nucleares (Colle et al., 2001). A recentidade do 
137

Cs na crosta 

terrestre se deve a dois fatos: (1) a primeira reação de fissão nuclear em cadeia controlada 

pelo homem só foi obtida em 1942, inaugurando a ―Era nuclear‖ (Whicker & Schultz, 1982); 

além disso, (2) embora haja evidências de que houve produção natural deste radionuclídeo na 

crosta terrestre, estes eventos deixaram de ocorrer há tempo suficiente para seu completo 

decaimento (Cowan, 1976; Gauthier-Lafaye, 1997; Meshik, 2005). 

A relevância radioecológica do 
137

Cs se deve a alguns fatores que conferem a este 

radionuclídeo relativa mobilidade ambiental, abundância entre os produtos de fissão 

encontrados em certos rejeitos radioativos, além de contribuir para altas doses em sistemas 

biológicos. Estas peculiaridades da dinâmica do 
137

Cs podem ser compreendidas pelos 

seguintes parâmetros: 

(1) Rendimento de fissão cumulativo: O rendimento de fissão cumulativo (cumulative 

fission yield) consiste na probabilidade de formação de um fragmento de fissão 

(e.g.
137

Cs, 
128

I, 
90

Sr, 
85

Kr) devido à sua massa (Harvey, 1969), considerando-se não 

só a probabilidade de formação direta por fissão nuclear, mas também 

indiretamente devido ao decaimento de seus precursores (IAEA, 2000). O 
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rendimento de fissão cumulativo do 
137

Cs é de aproximadamente 6,2 e 6,6 %, para 

235
U e 

239
Pu, excitados por nêutrons térmicos (JAEA, 2010). Este parâmetro 

significa que a cada 100 átomos de 
235

U desintegrado, 6 átomos de 
137

Cs são 

formados. 

(2) Contribuição para a dose: O 
137

Cs pode contribuir para a dose em sistemas 

biológicos de dois modos: (a) no caso de exposição interna ou superficial, tanto as 

radiações β oriundas do decaimento do 
137

Cs quanto a radiação γ oriunda do 

decaimento 
137m

Ba contribuem para a dose; (b) no caso de exposição externa, 

apenas a radiação γ oriunda do decaimento do 
137m

Ba contribui para a dose. As 

energias e intensidades das radiações beta emitidas são β¹max = 514 keV (94,76 %) 

e β²max = 1176 keV (5,64 %), e para a radiação γ = 662 keV (100%) (M.-M. Bé et 

al., 2006). 

(3) Tempo de meia vida (t½): O tempo de meia vida de um radionuclídeo consiste no 

tempo necessário para que metade do número de seus átomos presentes numa 

amostra desintegre (Harvey, 1969). O 
137

Cs apresenta um t½ de 30,05 ± 8 anos (Bé 

et al., 2006). Embora este seja um valor médio de t½, em situações de 

contaminação do meio ambiente este valor pode ser considerado relativamente 

alto. Mesmo que existam vários isótopos radioativos de Cs entre as massas 112 e 

151 (IAEA, 2013), apenas os isótopos 
134

Cs e 
137

Cs apresentam energia de 

radiação, rendimento de fissão e t½ relevantes para a radioproteção ambiental. 

(4) Comportamento físico-químico: O comportamento químico de qualquer isótopo 

de césio não difere significativamente. O césio é um metal alcalino altamente 

reativo e eletropositivo, que apresenta apenas um estado de oxidação (Cs
+
) (Colle 

et al., 2001; Manjaiah et al., 2003). Estas características fazem com que a maioria 

dos compostos formados por este elemento seja bastante solúveis em água e 

apresentem alta mobilidade ambiental, facilitando a dispersão deste radionuclídeo 

pelo ciclo hidrológico. Apenas os compostos de Cs com radicais alquil e aril são 

pouco solúveis em água (ATSDR, 2004). O comportamento deste radionuclídeo é 

análogo ao do potássio, conferindo-lhe alta mobilidade em sistemas biológicos. 

Além disso, este elemento volatiliza a temperaturas acima de 450 °C (USEPA, 

2007), facilmente superadas por dispositivos termonucleares. 

Estas propriedades explicam o fato deste radionuclídeo ser um dos mais importantes 

produtos de fissão (Manjaiah et al., 2003), e o mais estudado em radioecologia (Colle et al., 
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2001; Manjaiah et al., 2003; Whicker & Schultz, 1982). O alto rendimento de fissão 

cumulativo do 
137

Cs garante sua abundância, por exemplo, em rejeitos radioativos oriundos de 

reações de fissão (Whicker & Schultz, 1982). Em situações de emergência em que a 

contenção destes rejeitos seja comprometida ao ponto de contaminar o meio ambiente, o 
137

Cs 

será um dos principais radionuclídeos presentes nesta contaminação, principalmente em casos 

de liberação atmosférica (Schulz et al., 1960). A seriedade de eventos como estes se deve a 

dois fatos: (1) o 
137

Cs já atinge os compartimentos primários do meio ambiente (e.g. solo, 

corpos d’água, etc) numa forma biodisponível; (2) uma vez contaminando determinado 

compartimento ambiental, pode permanecer no meio ambiente até quando seu t½ permitir, 

contribuindo para a exposição do ecossistema a médio e longo prazos (Schulz et al., 1960; 

Wasserman et al., 2001; Whicker & Schultz, 1982). Analogamente ao conceito de t½ físico e 

de t½ biológico, é possível compreender a permanência do 
137

Cs em determinado ecossistema 

em termos de seu t½ ecológico. Este, por sua vez, será resultado limitação imposta à dinâmica 

biogeoquímica do 
137

Cs pelo seu t½ físico. Em situações cuja contaminação radioativa seja 

finita, ou seja, em casos onde se possa referir a uma atividade inicial, e desconsiderando 

eventuais perdas por transferência de massa, é comum se considerar 7 t½  (i.e. 210,35 anos 

para o 
137

Cs) como limite máximo para a presença de atividade em determinado sistema, 

tendo em vista que, pela lei do decaimento radioativo, apenas 0,7758 % da atividade inicial 

permaneça por tanto tempo. No caso do 
137

Cs, se sua dinâmica biogeoquímica envolver 

compartimentos concentradores (e.g. solos e sedimentos), capazes de reter efetivamente este 

radionuclídeo por tempo superior a 7 t½ sua contribuição para a dose poderá se estender por 

várias gerações, considerando-se a maioria das espécies que compõem a biota terrestre. 

 

3. O solo como principal compartimento em ecossistemas terrestres 

 

Definir solo é tarefa bastante difícil tanto operacionalmente, quanto nominalmente 

(Costa, 1991). Além da dificuldade epistemológica desta tarefa, o constante progresso da 

ciência do solo desde seu surgimento como disciplina produziu um enorme volume de 

conhecimentos a cerca do solo, exigindo de seus estudiosos várias modificações neste 

conceito ao longo do tempo (Simonson, 1959). Embora o solo possa ter outras definições de 

acordo com a abordagem a ele dada e ainda não seja um constructo, isto é, não apresente uma 

definição universalmente aceita, mesmo que isto ponha em risco a própria definição de 
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Pedologia (Marcos, 1982), este trabalho considera quatro aspectos característicos do solo para 

descrevê-lo, a saber, funcional, dimensional, pedogenético e composicional.  

Funcionalmente o solo pode ser considerado como componente central de 

ecossistemas terrestres, mediando relações entre litosfera, atmosfera, biosfera e hidrosfera 

(Mello & Perez, 2009; Sposito, 2008). O solo, enquanto mediador, regula e até mesmo 

―tampona‖ os fluxos de matéria e energia que circulam por ele contribuindo para a resiliência 

e resistência de ecossistemas terrestres  (Seybold et al., 1999), de modo que alguns autores 

admitem o conceito de Pedosfera para este domínio ambiental do solo (Mello & Perez, 2009). 

Para todos os efeitos, solo é qualquer corpo natural que, obrigatoriamente, contenha matéria 

viva e seja capaz de sustentar vegetação, mesmo que ainda não apresente componentes e, ou, 

estruturas geneticamente diferenciadas, excluindo-se a interface água-ar do limnociclo e os 

paleossolos soterrados (USDA, 1993). 

O solo compreende a porção superficial que cobre a maior parte da crosta continental 

terrestre, podendo variar em espessura de poucos milímetros a muitos metros (Gerrard, 2000). 

A atmosfera e a biosfera, com as quais o solo se entrelaça (Lepsch, 2002), assim como a 

região litorânea de corpos d’água, constituem seu limite superior (USDA, 1993). Seus limites 

inferiores, embora sejam difíceis de estabelecer, podem ser considerados como o limite da 

atividade biológica, o qual normalmente coincide com a profundidade atingida pelas raízes 

das plantas nativas perenes (Soil Survey Staff 1975 apud.USDA, 1993). Lateralmente um solo 

pode ser limitado por outro de táxon diferente (Lepsch, 2002; Simonson, 1959) ou por outros 

componentes da paisagem, como corpos d’água em profundidade, aterros e porções áridas de 

rochas afloradas ou gelo (EMBRAPA, 2006). Esta delimitação se faz necessária para que, ao 

invés de considerar os diversos solos como um continuum homogêneo que cobre a superfície 

da crosta terrestre (Jenny, 1941; Simonson, 1959; Marbut 1935 apud.USDA, 1993; Yaron et 

al., 1996), se possa reconhecê-los como corpos naturais discretos que podem ser tomados 

como membros de uma população (USDA, 1993). 

Geneticamente o solo pode ser considerado produto do meio ambiente pela ação do 

intemperismo sobre certo material de origem. Tanto o intemperismo físico, que fragmenta o 

material de origem e seus derivados, como o intemperismo químico, que altera suas 

composições, atuam na gênese dos solos (Rowell et al., 1997). Portanto, a pedogênese 

consiste na ação do clima e da biosfera sobre o material de origem, de acordo com o relevo ao 

longo de determinado tempo (Vieira, 1988), de modo que a formação de um solo (ou certa 
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propriedade do mesmo) pode ser explicada quantitativamente ao tomá-lo como uma função 

cujas variáveis são os fatores de formação (Jenny, 1941). 

𝑠 = 𝑓 𝑐𝑙,𝑜, 𝑟, 𝑝, 𝑡,…                                                 𝐸𝑞. 4 

Os fatores de formação mais comuns são o clima (cl), a atividade biológica (o), o 

relevo (r), o material de origem (p) e o tempo (t). As reticências deixadas por Jenny em sua 

equação não se referem a variáveis desconhecidas, mas a variáveis cuja relevância seja 

específica para determinado tipo de solo, por exemplo, solos formados sob queimadas 

periódicas, sob influência de aerossóis marinhos, deposição de poeira, etc (Jenny, 1980, apud. 

Amundson & Jenny, 1997). Desta forma são explicadas as diferenças e similitudes entre os 

mais diversos solos da superfície terrestre. Por exemplo, a grande maioria dos solos tropicais 

apresenta indícios de intenso processo de intemperização, enquanto solos de clima temperado 

apresentam indícios de que sofreram intemperismo muito mais brando (Hartemink, 2002; 

Simonson, 1959). Em ambos o clima parece desempenhar o papel mais marcante. Alguns 

indícios podem ser observados a olho nu, como a cor, a espessura e a estratificação dos 

horizontes do solo, enquanto outros exigem métodos mais ou menos sofisticados para sua 

observação, como a mineralogia do solo e sua eletroquímica. Quantitativamente, o solo 

tropical pode ser definido como aquele formado em um clima onde não haja variação 

significativa entre as temperaturas médias do verão e do inverno nos primeiros 50 cm de solo 

(Sanchez & Buol, 1975). Os solos desenvolvidos sob este clima sofrem intensa perda de 

sílica, com acúmulo relativo de óxidos de Fe e de Al insolúveis, de modo que a razão entre o 

teor de sílica e o destes óxidos (Kr = SiO2/(Al2O3 + Fe2O3)), assim como a razão entre os 

teores de sílica e o de óxidos de Al (Ki = SiO2/Al2O3), fornecem um bom índice de 

intemperismo (Alleoni et al., 2009a; Resende & Santana, 1988). A composição dos solos 

tropicais, que é fruto de sua gênese, será fundamental para a compreensão da dinâmica de 

radionuclídeos em ecossistemas tropicais, a qual difere marcantemente em ecossistemas de 

outras zonas climáticas. 

Considerando-se que a maioria dos solos apresenta certo grau de desenvolvimento, 

pode-se dizer que, composicionalmente, solos são sistemas biogeoquímicos, anisotrópicos, 

em que se distinguem fases sólida, líquida e gasosa (Costa, 1991; Sposito, 2008). Para se ter 

uma ideia da anisotropia do solo, ou sua heterogeneidade intrínseca, pode-se, até certo ponto, 

descrevê-lo por sua geometria fractal (Anderson et al., 1997; Crawford et al., 2000; Senesi et 

al., 1996). A ação dos fatores de formação, além de modificar o material de origem e seus 
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produtos, rearranja-os verticalmente de modo que o solo apresenta-se como um meio poroso, 

inconsolidado e, geralmente, estratificado (Yerima & Ranst, 2005). Tal estratificação consiste 

em camadas superpostas mais ou menos paralelas à superfície, às quais se chama horizontes 

do solo. Em cada horizonte a fase sólida é composta por partículas minerais e pela matéria 

orgânica do solo (MOS) em proporção relativamente fixa, enquanto as fases líquida e gasosa 

podem variar em intervalo de tempo curto, e. g. após uma chuva (Lepsch, 2002). Como já foi 

dito, o solo troca matéria e energia com as principais esferas do meio ambiente. Portanto, do 

ponto de vista químico, pode ser considerado um sistema multicomponente aberto (Sposito, 

2008). Os mecanismos pelos quais ocorrem tais trocas dependem, em primeira instância, da 

proporção e das características dos componentes da fase sólida do solo (Alleoni et al., 2009b; 

Sobrinho et al., 2009). No caso de poluentes metálicos, como o 
137

Cs, o conhecimento das 

características da fase sólida e sua relação com a fase líquida do solo são indispensáveis para 

a compreensão do comportamento destes poluentes em ecossistemas terrestres, posto que seja 

na interface entre estas fases que sua dinâmica é regulada (Sobrinho et al., 2009). 

 

4. Componentes do solo tropical e sua reatividade 

 

a. Fases líquida e gasosa. 

 

Os espaços entre as partículas sólidas do solo estão preenchidos pelas fases líquida e 

gasosa (Lepsch, 2002). A fase líquida do solo está intimamente associada à fase sólida e 

consiste de uma solução de eletrólitos minerais, substâncias orgânicas e gases em meio 

aquoso, pelo que é comumente chamada de solução do solo (Reichardt, 1978). Esta solução é 

também um sistema dinâmico, aberto e sua composição é resultante da interação que faz com 

os diversos componentes do solo (Meurer & Anghinoni, 2010). A solução do solo é, portanto, 

o meio em que os íons nela dissolvidos se movimentam, ora quando são lixiviados, ora 

quando são absorvidos pela biota do solo, ora quando se distribuem pelo campo elétrico das 

partículas coloidais do solo (Alleoni et al., 2009b). A fração gasosa, também chamada de 

atmosfera do solo, consiste no ar que ocupa a porosidade do solo livre de água. Sua 

composição é diferente da atmosfera sobrejacente devido por um lado à atividade da biota do 

solo, e por outro à lenta movimentação de ar em seus poros, impedindo assim o equilíbrio 

entre as duas atmosferas (Ågren & Andersson, 2011; Reichardt, 1978). Ambas as frações 
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apresentam caráter dinâmico tanto quanto à proporção relativa, quanto à composição química, 

e podem influenciar a dinâmica de solutos no solo (Ågren & Andersson, 2011; Yaron et al., 

1996), consequentemente, a dinâmica de metais em ecossistemas terrestres. 

 

b. Fase sólida 

 

A fase sólida do solo é constituída por minerais e pela matéria orgânica do solo 

(MOS), cujas dimensões e arranjo espacial são os mais diversos, desde fragmentos grosseiros 

até materiais tão finos que apresentam propriedades coloidais (Costa, 1991), sendo possível 

classificá-los de acordo com sua granulometria (Tabela 1). A proporção relativa de areia, silte 

e argila, comumente chamada de textura, varia de solo para solo, sendo possível classificá-los 

em classes texturais (Figura 2). As classes texturais são um modo simples e objetivo de 

comunicar propriedades de uma amostra de solo relevantes para a compreensão do 

comportamento de radionuclídeos metálicos, como o 
137

Cs, em solos. Por exemplo, quanto 

mais argiloso for o solo, maior será sua superfície específica e maior sua capacidade de 

sorção. Quanto mais arenoso, além de menor capacidade sortiva, o solo tenderá a ser mais 

bem drenado, potencializando a perda do 
137

Cs por lixiviação.  

 

Tabela 1- Classes granulométricas para as partículas do solo (Adaptado de Vieira, 

1988). 

 

 

FRAÇÃO DIÂMETRO MÉDIO (mm) 

Areia 2 a 0,05 

Silte 0,05 a 0,002 

Argila < 0,002 
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Obviamente a classificação textural apenas não permite a compreensão da dinâmica do 

137
Cs em solos, posto que seja na interface entre as partículas mais finas e a solução do solo 

que tal dinâmica será efetivamente controlada. 

 

Figura 2 - Diagrama de Atterberg simplificado (Camargo et al., 1986). 

 

c. Fração mineral 

 

Dentre as partículas minerais do solo, as mais importantes para a compreensão da 

dinâmica de poluentes metálicos no solo são as de menor granulometria. A fração mineral 

mais fina, que apresenta propriedades coloidais, pertence à fração argila, que é 

operacionalmente classificada como qualquer partícula menor ou igual a 0,002 mm (Lepsch, 

2002) – aproximadamente a dimensão máxima de um coloide (i.e., 10
-9

 a 10
-6

 m) (Davies, 

2002). A propriedade coloidal mais importante da fração argila é sua afinidade pela água e 

pelos íons nela dissolvidos. A fração argila, além de possuir superfície específica 

relativamente elevada devido ao seu tamanho reduzido, apresenta cargas elétricas em sua 

superfície, ou seja, apresenta alta superfície disponível para interações eletrostáticas com a 
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água do solo e os íons nela dissolvidos (Lepsch, 2002). Na maioria dos solos de clima tropical 

esta fração é composta, predominantemente, por minerais secundários, formados pela 

transformação dos minerais primários presentes no material de origem. Vale ressaltar um 

mineral é um sólido de ocorrência natural, cujas composição química e cristalinidade são bem 

estabelecidas e sua formação se dá por processos geológicos e biogeoquímicos (Wenk & 

Bulakh, 2004). Desta forma, solos tropicais, em sua maioria altamente intemperizados, 

apresentam mineralogia muito diferente daqueles formados sob outras condições climáticas. 

Os minerais secundários mais abundantes na fração coloidal de solos de clima tropical são, 

geralmente, as argilas cauliníticas (argilas do tipo 1:1), os óxidos de Fe e os de Al (Costa & 

Bigham, 2009; Juo & Franzluebbers, 2003; Kämpf et al., 2009b; Melo & Wypych, 2009). 

 

Caulinita 

 

Via de regra, a caulinita é o mineral de argila mais comum em solos formados sob 

clima tropical úmido (Melo & Wypych, 2009). Este filossilicato resulta da união de uma 

lâmina de tetraedros de silício (SiO4) e uma lâmina de tetraedros de alumínio [Al2(OH)6], em 

proporção 1:1 (Zanardo & Júnior, 2009) (Figura 3). Chama-se filossilicato (gr. phyllon = 

folha) devido aos minerais deste grupo apresentarem um plano de crescimento bidimensional, 

ou em folhas, em detrimento do crescimento em espessura. Porém, no caso da caulinita, há 

ainda crescimento no sentido da espessura resultante do empilhamento das folhas 1:1. Estas 

folhas empilham-se, ligando-se por pontes de hidrogênio que mantém a estrutura bastante 

coesa e impossibilitam a exposição das superfícies entre folhas (Melo & Wypych, 2009). 

Devido a este empilhamento de folhas 1:1 a superfície de contato deste mineral com a solução 

do solo se dá, principalmente, pelas bordas das folhas tetraédricas e octaédricas (Melo & 

Wypych, 2009). 
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(a) (b) 

 
(c) (d) 

 
(e) 

 

(f) 

 
 

Figura 3 - Estrutura tridimensional simplificada de um filossilicato e seus componentes. 

(a) unidade fundamental da lâmina tetraédrica: tetraedro de silício (SiO4); (b) lâmina de 

tetraedros de silício (Si2O4
-2

); (c) unidade fundamental da lâmina octaédrica: octaedro  

de alumínio [Al2(OH)6]; (d) lâmina de octaedros de alumínio; (e) folha 1:1; (f) folha 2:1. 

(Lisensky, 2013). 

 

Em solos menos intemperizados é frequente a presença de minerais de argila 2:1, que 

são filossilicatos formados por duas camadas de tetraedros de silício (Si2O4
-2

) para cada 

camada de octaedros de alumínio [Al2(OH)6] (Figura 3). Em solos tropicais cauliníticos a 

presença deste tipo de minerais de argila não passa de 5% (Perez, D. V., comunicação 

pessoal). Nestas argilas é comum a ocorrência de cargas negativas resultantes de substituição 

isomórfica. A substituição isomórfica consiste na troca do Si
+4

 ou do Al
+3

 centrais por outros 
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cátions de raio iônico semelhante, porém, de carga diferente. Esta substituição gera um 

desbalanço de cargas sem prejudicar a estrutura cristalina do mineral. Consequentemente, os 

minerais 2:1 apresentam cargas elétricas estruturais permanentes, ou seja, que independem 

das condições do meio para existir (Sposito, 2008; Tan, 1998). A ocorrência de substituição 

isomórfica na caulinita é praticamente nula, de modo que a carga permanente neste mineral, 

se não zero, é desprezível (Sposito, 2008; Tan, 1998). Por conseguinte, a carga superficial 

deste mineral de argila será resultado da protonação ou deprotonação dos grupamentos 

aluminol (-Al-OH) expostos nas bordas das camadas de tetraedros de alumínio (Tan, 1998). 

Graças a estas cargas variáveis que a caulinita é capaz de adsorver reversivelmente íons 

dissolvidos na solução do solo.  

Diferentemente do que ocorre na caulinita, as ligações entre as camadas 2:1 adjacentes 

são fracas, permitindo, eventualmente, a exposição da superfície entre folhas à solução do 

solo (Tan, 1998). Consequentemente as argilas 2:1 apresentam alta superfície específica, 

enquanto as argilas 1:1, como a caulinita, apresentam baixa superfície específica. Estima-se 

que a superfície específica da caulinita esteja entre 7 e 30 m
2
.g

-1
, enquanto argilas 2:1 não 

expansíveis possam apresentar valores entre 60 e 100 m
2
.g

-1
, e as argilas 2:1 expansíveis em 

água, entre 600 e 800 m
2
.g

-1
 (Tan, 1998). 

 

Óxidos e oxihidróxidos de Fe e Al 

 

Os óxidos, hidróxidos e oxihidróxidos de Fe, Al, Mn e Ti representam o clímax da 

mineralogia em solos. Desta forma são, assim como a caulinita, minerais característicos de 

solos altamente intemperizados (Kämpf et al., 2009a; Sposito, 2008). De acordo com a prática 

usual em ciência do solo, é usado o termo óxido para abordar genericamente os minerais deste 

grupo (Kämpf et al., 2009b). Embora os óxidos de Mn e de Ti estejam incluídos neste grupo, 

estes serão ignorados neste trabalho por sua concentração em solos ser geralmente muito 

baixa (Kämpf et al., 2009b). No solo os minerais deste grupo consistem em óxidos anidros ou 

hidratados de Fe e Al (Tan, 1998); em diferentes graus de cristalinidade (Juo & 

Franzluebbers, 2003), geralmente com baixa cristalinidade (Costa & Bigham, 2009); 

apresentam-se em partículas pequenas e pouco solúveis na faixa normal de pH (Sposito, 

2008); e são o segundo grupo mais abundante na fração argila de solos tropicais, precedidos 

pela caulinita (Costa & Bigham, 2009; Kämpf et al., 2009b). Os óxidos de Fe e Al mais 
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comuns nestes solos são a hematita (α-Fe2O3), a goethita (α-FeOOH) e a gibbsita [γ-

Al(OH)3], em ordem crescente de importância (Costa & Bigham, 2009; Juo & Franzluebbers, 

2003). 

Os óxidos de Fe e Al tem papel fundamental na química de solos altamente 

intemperizados. Devido à sua baixa cristalinidade, estes minerais apresentam alta área 

específica (até 220 m
2
 g

-1
), porém, apresentam baixa carga superficial devido às cargas nestes 

minerais dependerem da abundância e tipo de grupamentos superficiais de valência 

insatisfeita (McBride, 1994 apud Kämpf et al., 2009). De modo semelhante ao que ocorre na 

caulinita, a carga líquida dos óxidos de Fe e Al será resultado da protonação ou deprotonação 

destes grupamentos superficiais, conferindo-lhes caráter anfótero de acordo com as condições 

da solução do solo. 

 

d. Matéria orgânica do solo 

 

Há na literatura tantos conceitos de húmus e de MOS quanto há cientistas e livros 

texto sobre o assunto (Kleber et al., 2010). Embora matéria orgânica do solo (MOS) ainda 

não seja um constructo, isto é, não haja um consenso entre os pesquisadores sobre o 

significado do termo, sua importância em processos edáficos, pedológicos e biogeoquímicos 

tem motivado inúmeros esforços desde o final do século XVIII para elucidar aspectos da 

estrutura, composição e dinâmica de materiais orgânicos no solo (Baldock & Nelson, 2000; 

Dick et al., 2009), assim como sua importância para a sustentabilidade de sistemas agrícolas 

(Carter, 2001). Vale ressaltar que, em todos os casos, o termo matéria orgânica do solo 

refere-se a um sistema extremamente complexo, em constante transformação e que as 

definições encontradas na literatura buscam conciliar, em seu enunciado, objetivos e 

metodologia (Baldock & Nelson, 2000; Costa, 1991; Dick et al., 2009; Roscoe & Machado, 

2002). 

A definição de MOS consiste numa delimitação, até certo ponto arbitrária, da porção 

do ciclo biogeoquímico do carbono que ocorre no âmbito da pedosfera. As tentativas 

encontradas na literatura em delimitar tal fenômeno no tempo e no espaço partem, geralmente, 

em dois sentidos: (1) para um sentido mais amplo, que engloba um grande número de 

compartimentos do ciclo do carbono, podendo considerar a liteira e a biomassa total do solo, 
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incluindo-se nesta as raízes dos vegetais e a macrofauna do solo (e.g. Roscoe & Machado, 

2002); (2) para um sentido mais restrito, estreitando a delimitação do fenômeno por 

compreender que húmus e MOS sejam sinônimos, de modo que apenas a ―matéria orgânica 

decomposta‖ presente no solo seja abarcada no conceito (e.g. Kleber et al., 2010; Waksman, 

1936). Tendo em vista os objetivos deste trabalho, optamos por uma posição intermediária, 

tomando como parâmetro a granulometria da fração sólida do solo. Desta forma, será 

considerado como matéria orgânica do solo todo e qualquer material orgânico de origem 

biológica, vivo ou morto que se encontra no solo, que passa em peneira com malha de 2,00 

mm, uma vez que esta definição leva em conta tanto aspectos relacionados com a natureza da 

matéria orgânica, como aspectos operacionais dos métodos de amostragem e de preparo das 

amostras (Dick et al., 2009). 

A MOS desempenha papel importante em diversas propriedades do solo graças às suas 

características físicas e químicas, como, por exemplo, altas superfície específica e reatividade 

(Dick et al., 2009). Desta forma, a MOS pode influenciar a dinâmica de poluentes metálicos 

em solos direta ou indiretamente. Diretamente, a MOS pode ligar-se a eles alterando sua 

mobilidade e, ou, sua biodisponibilidade. Indiretamente, pode influenciar a dinâmica de 

solutos na interface sólido-líquido, tanto devido à sua decomposição pela biota do solo, como 

pela formação de complexos organominerais que modifiquem as características da superfície 

mineral (Staunton et al., 2002). 

 

e. Reatividade dos coloides do solo 

 

Os minerais predominantes em solos de clima tropical diferem daqueles encontrados 

em solos de clima temperado, dentre outras coisas, por apresentarem superfície específica 

consideravelmente menor e caráter anfótero. A MOS também apresenta caráter anfótero, 

porém, sua superfície específica é consideravelmente maior que a dos minerais altamente 

intemperizados. Por caráter anfótero se compreende a capacidade destes coloides de 

apresentar carga variável de acordo com as condições da solução do solo, de modo que 

possam apresentar carga líquida positiva ou negativa (Alleoni et al., 2009b; Costa, 1991). Os 

principais parâmetros da fase líquida do solo que influenciam o balanço de cargas em solos de 

carga variável são o pH e a força iônica (Qafoku et al., 2004). Conforme o pH aumenta, os 

grupamentos hidroxil (R–OH) presentes nas superfícies da fase sólida são deprotonados e sua 
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carga líquida torna-se negativa (R–O
-
), por conseguinte tornam-se capazes de adsorver 

cátions, ao que se chama capacidade de troca catiônica (CTC). Caso o contrário ocorra, os 

radicais poderão ser duplamente protonados (grupamento ―aquo‖: R–OH2
+
) e a carga líquida 

tornar-se positiva, conferindo-lhe capacidade de troca aniônica (CTA). O valor de pH no qual 

o balanço de cargas superficiais é nulo é o ponto de carga zero (PCZ) (Alleoni et al., 2009b). 

Teoricamente, o PCZ pode ser uma ferramenta útil na previsão do comportamento de 

radionuclídeos solúveis em solos tropicais, uma vez que, estimando-se o PCZ dos horizontes 

do solo, será possível manejar o solo ora para promover a adsorção (i.e., redução da 

mobilidade) destes poluentes, ora sua dessorção (i.e., remobilização), de acordo com a 

estratégia de remediação empregada. A força iônica, isto é, a atividade dos íons dissolvidos na 

fase líquida, atua de forma semelhante ao pH. O pH relaciona-se à concentração de íons H
+
 

em solução, porém, é a atividade destes íons na solução que regula o balanço de cargas 

superficiais. Eletrólitos em solução, além de competirem pelos sítios de troca, interagem 

eletrostaticamente formando pares iônicos, o que reduz sua atividade. Caso haja um aumento 

na força iônica da solução do solo, íons adsorvidos poderão ser atraídos para a solução 

liberando sítios de troca na superfície dos coloides, ou seja, expondo cargas elétricas 

superficiais à fase líquida, consequentemente, aumentando a densidade de cargas superficiais. 

De modo sucinto, a carga líquida de coloides anfóteros será determinada pela adsorção de 

íons determinadores de potencial (IDP), sendo a carga líquida determinada pelo íon que 

estiver adsorvido em excesso e os principais IDP na fase líquida do solo os íons H
+
 e OH

-
 

(Alleoni et al., 2009b). 

Graças às cargas superficiais da fração coloidal que o solo é capaz de reter íons, 

controlando, até certo ponto, sua concentração na fase líquida do solo, e, portanto, sua 

mobilidade na pedosfera. 

 

5. Mecanismos de sorção e dessorção. 

 

O solo é capaz de reter uma grande variedade de substâncias, mas também de fornecê-

las para outros compartimentos ambientais. Esta retenção se dá por diversos mecanismos, 

cujas contribuições individuais podem ser difíceis de isolar (Alleoni et al., 2009b). Por este 

motivo, quando não se conhece os mecanismos envolvidos é comum referir-se genericamente 

a esta retenção pelo termo sorção (Scheidegger & Sparks, 1996; Sparks, 2003; Thompson & 
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Goyne, 2012). Sposito (2008), define sorção como a perda de uma substância de uma fase 

líquida para uma fase sólida – enquanto o inverso chama-se dessorção. Há vários mecanismos 

conhecidos de sorção em solos. Os principais são (1) a adsorção, que consiste no acúmulo de 

substancias na interface sólido-solução; (2) a absorção, quando tal acúmulo ocorre no interior 

de sólidos presentes no solo (e.g., absorção pela biota do solo, substituição isomórfica); e, por 

último, (3) a precipitação, que consiste na incorporação de tais substâncias numa estrutura 

tridimensional em expansão (e.g., cristalização, polimerização). 

No caso de íons metálicos, como o 
137

Cs
+
, o principal mecanismo de sorção é a 

adsorção (Sobrinho et al., 2009; Sparks, 2003). No solo este fenômeno se dá entre a solução 

do solo e as superfícies minerais e orgânicas da fração coloidal. Embora uma descrição 

precisa de como íons adsorvidos se distribuem na interface colóide-solução do solo 

permaneça incompleta, compreende-se que tal distribuição resulte do balanço entre a 

influência do campo elétrico gerado pelas cargas superficiais da fração coloidal e as forças 

difusivas da solução do solo (Alleoni et al., 2009b; Thompson & Goyne, 2012). Devido à 

ação simultânea destas forças antagônicas, os íons não se distribuem de forma homogênea 

pelo meio dispersivo, mas em camadas ao redor das partículas coloidais do solo. Assim 

sendo, e de modo bastante simplificado, conforme o potencial elétrico decresce em relação à 

distância da superfície carregada surgem três camadas principais (Figura 4): (1) uma camada 

adjacente à superfície carregada e formada por um arranjo compacto de íons, conhecida como 

camada de Stern; (2) uma camada intermediária de íons, onde ocorreria um desbalanço entre 

a concentração de cátions e ânions de acordo com a carga líquida superficial, conhecida como 

camada difusa ou solução micelar; e, finalmente, (3) o restante da fase líquida, onde as 

concentrações de cátions e ânions equilibram-se pela ausência de potencial elétrico, também 

conhecida como solução intermicelar (Alleoni et al., 2009b; Sposito, 2008; Tan, 1998). A 

camada de Stern e a camada difusa são comumente chamadas de Dupla Camada Difusa 

(DCD). Uma vez que a camada de Stern tem capacidade finita de acomodar íons, a parcela de 

sítios ocupados, assim como a distribuição de íons ao longo da camada difusa, dependerá, 

dentre outros fatores, de propriedades específicas dos íons em solução, como seu raio iônico 

hidratado, sua carga, e, consequentemente, seu potencial iônico. 

Segundo Sposito (2008), a adsorção de íons consiste na formação de um complexo de 

superfície entre o íon e os sítios de carga superficial. Para este autor, ocorre a formação de um 

complexo de esfera interna quando o íon perde parcial ou totalmente sua camada de 
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hidratação ao ser adsorvido e um complexo de esfera externa se esta adsorção ocorre apenas 

por interação eletrostática com a manutenção da camada de hidratação. Em superfícies de 

carga variável, como aquelas encontradas na fração coloidal de solos altamente 

intemperizados, os íons que formam complexos de esfera interna com a superfície podem ser 

compreendidos como íons determinadores de potencial (IDP), e a superfície como uma dupla 

camada reversível (Alleoni et al., 2009b).  

 

 

Assim, espera-se que o Cs
+
, devido ao seu potencial iônico (PI = 5,99 nm

-1
 < 30 nm

-1
), 

sempre esteja solvatado nas condições comumente encontradas em solos, ou seja, poderá 

formar somente complexos de esfera externa com a fração coloidal do solo. Isto em parte 

justificaria a mobilidade relativamente elevada que o 
137

Cs apresenta em solos tropicais 

(Wasserman et al., 2008; Wasserman et al., 2002b). Além disso, nestes solos o potencial de 

retenção do radiocésio (RIP – Radiocaesium Interception Potential) é desprezível devido à 

ausência de argilas 2:1, comumente encontradas em solos pouco intemperizados e 

responsáveis pela fixação de íons como Cs
+
, Rb

+
, K

+
 e NH4

+
 (Vandebroek et al., 2012; 

Wauters et al., 1994b). 

A literatura consultada conceitua dessorção simplesmente como o inverso da sorção 

ou da adsorção, um de seus mecanismos (e.g. Everett, 2009; IUPAC, 1997; McBain, 1909; 

Figura 4 - Esquema simplificado da Dupla Camada Difusa 

(DCD). 
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Scheidegger & Sparks, 1996; Sposito, 2008; Tan, 1998; Thompson & Goyne, 2012). Porém, 

nem sempre os mecanismos de sorção são prontamente reversíveis (e.g. histerese), tornando 

este conceito impreciso em face à importância do mesmo: mecanismos de dessorção são 

responsáveis por regular a presença de metais na solução do solo (Scheidegger & Sparks, 

1996; Shirvani et al., 2006; Wauters et al., 1994a), e, consequentemente, sua 

biodisponibilidade e mobilidade (Brümmer, 1986). As compreensões do termo dessorção 

manifestam-se operacionalmente em certo número de protocolos de extração, que a definem 

como a reversão da sorção provocada por reagentes químicos, os quais podem ser desde água 

(Calabrese et al., 2005; Sheppard & Thibault, 1992; Singh & Gilkes, 1990), até reagentes 

bastante específicos, como acetato de amônio (de Koning & Comans, 2004) ou tiouréia de 

prata (Wauters et al., 1994a). No entanto, há pesquisadores que consideram mais razoável 

assumir uma posição intermediária ao definir operacionalmente a dessorção como a reversão 

da sorção provocada por uma solução de eletrólito cuja concentração se aproxime da força 

iônica comumente encontrada na solução do solo (OECD, 2000; Shirvani et al., 2006; Yang 

et al., 2006). 

 

6. Troca iônica, troca catiônica e extração com tiouréia de prata. 

 

A troca iônica consiste na simultaneidade estequiométrica e instantânea dos 

fenômenos de sorção e dessorção de íons. Uma vez que a troca é instantânea, considera-se que 

apenas os íons sorvidos por complexos de esfera externa e aqueles contidos na camada difusa 

possam participar deste processo, ou seja, aqueles adsorvidos por interações eletrostáticas 

apenas (Meurer, 2010; Sposito, 2008). A troca iônica obedece a um balanço de massas e 

cargas entre a solução do solo e a dupla camada difusa em busca tanto do equilíbrio osmótico 

entre estas duas regiões, quanto da eletroneutralidade da superfície coloidal. Tendo em vista 

que a superfície coloidal é finita, o fenômeno de troca iônica pode ser expresso em termos de 

capacidade: certa massa de solo pode adsorver uma quantidade máxima de íons, sob 

determinadas condições de temperatura, pressão, composição da solução do solo, e relação 

sólido:solução (Sposito, 2008). Esta capacidade pode ser discriminada ainda quanto à carga 

do íon trocado em capacidade de troca catiônica (CTC) e capacidade de troca aniônica 

(CTA), como discutido anteriormente.  
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A compreensão atual do comportamento geoquímico de 
137

Cs em ecossistemas 

terrestres prevê que em solos altamente intemperizados este radionuclídeo estará 

biodisponível e ciclando pela biota. Para que este radionuclídeo seja absorvido pela biota é 

necessário que seja dessorvido da fração coloidal e disponibilizado na solução do solo, a partir 

da qual será absorvido. Um dos principais mecanismos que regulam a disponibilidade de 

metais em solos altamente intemperizados é o processo de troca catiônica. A CTC expressa 

não só a quantidade prontamente disponível à assimilação vegetal de cátions adsorvidos pelo 

solo (EMBRAPA-CNPS, 1997), como a quantidade de cátions que o solo pode reter 

eletrostaticamente na forma de complexos de esfera externa (Meurer, 2010; Skjemstad et al., 

2008). Ora, se os cátions que formam complexos de esfera externa com a superfície coloidal 

podem ser trocados por outros estequiometricamente para manter o balanço entre a camada de 

Stern e a camada difusa, avaliar se o 
137

Cs
+
 apresenta comportamento trocável em solos pode 

ser um bom indicativo da reversibilidade da sorção deste radionuclídeo, e, consequentemente 

de sua mobilidade ambiental. Este argumento é válido para qualquer radionuclídeo metálico. 

Para quantificar a CTC de um solo há um bom número de metodologias disponíveis na 

literatura (Aprile & Lorandi, 2012; Camargo et al., 1986; EMBRAPA, 2009; Jackson, 1967). 

Para solos anfóteros, isto é, que apresentam carga superficial variável, o que parece mais 

adequado, embora raramente utilizado, é o método da tiouréia de prata (Dohrmann, 2006; 

Oorts et al., 2004; Pleysier & Juo, 1980; Searle, 1984; Searle, 1986). Este método baseia-se 

na alta afinidade entre o complexo [Ag(TU)n]
+
 e os sítios regulares de troca catiônica (Oorts 

et al., 2004). Basta que o solo seja submetido a uma concentração de tiouréia de prata (AgTU) 

que exceda ligeiramente a CTC (0,01 M) para que os cátions trocáveis sejam dessorvidos, ou 

seja, a força iônica da solução extratora não supera a ordem de grandeza daquela encontrada 

na fase líquida do solo (Pleysier & Cremers, 1975; Emeades, 1983 apud Searle, 1984), o que é 

particularmente importante em solos anfóteros, posto que a força iônica da solução perturbe o 

balanço de cargas superficial, e este, por conseguinte, o complexo sortivo. Além disso, os 

sítios de seletivos de sorção, como aqueles encontrados nas argilas 2:1, são inacessíveis para o 

complexo [Ag(TU)n]
+
, ora por razões estereoquímicas, ora por processos de particionamento 

ou seletividade (Cremers et al., 1988). Desta forma este reagente permite discriminar entre 

sítios de sorção regulares e aqueles ditos específicos, sendo utilizado para medir o potencial 

de fixação de radiocésio em solos (RIP)(Cremers et al., 1988). 
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7. O 
137

Cs em solos tropicais 

 

A compreensão da dinâmica do 
137

Cs em solos é fundamental para avaliar os riscos 

potenciais de contaminação de cadeias alimentares e exposição da biota, posto que, uma vez 

no solo, poderá circular pela biota tanto tempo quanto seu t½ permitir (Avery, 1996; Manjaiah 

et al., 2003; Wasserman et al., 2001). Após sua entrada no solo o 
137

Cs será submetido a um 

conjunto de processos que determinarão sua mobilidade (fixação e migração), e sua 

biodisponibilidade, especialmente no que se concerne à absorção radicular pelos vegetais 

(Colle & Roussel-Debet, 2000). Além disso, esta compreensão se faz necessária em aspectos 

políticos e legais da área nuclear. Caso se considere apenas valores totais de 
137

Cs no solo, ou 

sua concentração por peso, ignorando sua dinâmica a médio e longo prazos, o estabelecimento 

de valores operacionais para fins de contramedida, remediação e descomissionamento, será 

simplesmente arbitrário. 

Os esforços para compreender o comportamento de 
137

Cs em ecossistemas terrestres 

desde o início da era nuclear evidenciaram a existência de sítios específicos de adsorção 

responsáveis pelo processo de imobilização deste radionuclídeo em solos e sedimentos 

(Cremers et al., 1988; Tamura, 1964). Atualmente há um consenso entre os pesquisadores 

quanto a dois aspectos da fixação de 
137

Cs: (1) a ocorrência deste fenômeno está relacionada à 

presença, mesmo que ínfima, de argilas do grupo das micas hidratadas ou ilitas (argilas 2:1 

não expansíveis); e (2) a alta afinidade de íons como Cs
+
, Rb

+
, K

+
 e

 
NH4

+
 pelos sítios de 

adsorção se deve à baixa energia de hidratação destes íons (Delvaux et al., 2000; Sawhney, 

1972). Os sítios específicos de adsorção surgem com a intemperização das ilitas pela 

formação de bordas desgastadas nas partículas do mineral (Frayed Edge Sites – FES). Nestas 

bordas as folhas 2:1 comportam-se como argilas expansíveis (e.g. vermiculita), permitindo a 

formação de uma região intermediária ou parcialmente expandida entre folhas 2:1. É nesta 

região intermediária que ocorrem os sítios de adsorção específica (Nakao et al., 2008). Caso 

haja cátions suficientes sendo adsorvidos nos FES, a região intermediária poderá colapsar 

imobilizando-os. Desta forma, ocorre o surgimento de uma nova região intermediária mais 

externa que a recém colapsada e disponível para adsorver especificamente cátions fracamente 

hidratados presentes na solução do solo (Delvaux et al., 2000). Este processo é praticamente 

irreversível, de modo que é comumente chamado de retenção ou fixação. Uma vez adsorvido 

nos FES o 
137

Cs estará indisponível a longo prazo para transferências para outros 

compartimentos ambientais e sua mobilidade ambiental estará relacionada praticamente ao 
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movimento das partículas minerais (e.g. erosão) nas quais o 
137

Cs estiver fixado (Rogowski & 

Tamura, 1970). Este fenômeno explica, por exemplo, a permanência de quase todo o 
137

Cs nas 

camadas mais superficiais do solo mesmo décadas após a contaminação de áreas rurais em 

Nagasaki e Chernobyl (Avery, 1996). Vale ressaltar que a fixação do 
137

Cs pode ser inibida 

em solos que, mesmo contendo ilita, tenham alto teor de matéria orgânica, pois as substâncias 

húmicas podem se ligar à superfície mineral bloqueando ou alterando a seletividade de seus 

sítios de ligação, além de oferecerem sítios de ligação inespecíficos para a adsorção de 
137

Cs 

(Dumat & Staunton, 1999). 

 

 

Figura 5 - Sítios de sorção específica de argilas 2:1 (FES). (Adaptado de Nakao et al., 

2008) 

 

Sob condições de clima tropical os minerais do solo sofrem acentuado processo de 

intemperismo de modo que, salvo em casos muito particulares, não se espera a ocorrência de 

argilas 2:1 em solos desenvolvidos sob este regime climático, e, consequentemente, tampouco 

fixação de 
137

Cs. Estes fatos explicam, em parte, os altos valores de fator de transferência 

solo-planta (FTS


P) encontrados em solos tropicais quando comparados aos valores 

reportados pela IUR para solos de clima temperado (Wasserman, 2009; Wasserman et al., 
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2002a; Wasserman et al., 2005). No entanto solos tropicais ainda podem adsorver fortemente 

o 
137

Cs, independente da presença de argilas 2:1 (Joussein et al., 2004; Singh & Gilkes, 1990; 

Wasserman et al., 2002b). Este comportamento paradoxal do 
137

Cs em solos tropicais 

desprovidos de argilas 2:1 não se compatibiliza com um dos conceitos centrais, embora pouco 

compreendido, em ciência do solo: o da seletividade das partículas coloidais do solo. Segundo 

este paradigma a intensidade com que um cátion se liga à fração coloidal do solo se deve a 

diferenças intrínsecas aos sítios de sorção que selecionam certos cátions em detrimento de 

outros (Jenny, 1935; Tan, 1998; Teppen & Miller, 2006). Posto que não haja sítios de sorção 

específica para o 
137

Cs em solos altamente intemperizados, espera-se encontrar este 

radionuclídeo numa forma facilmente mobilizável do solo, isto é, numa forma trocável. Os 

autores Singh e Gilkes (1990) chegam a sugerir a possibilidade da existência de sítios de 

sorção seletivos para Cs
+
 nas bordas desgastadas de minerais cauliníticos, enquanto Teppen e 

Miller (2006) propuseram uma solução bastante razoável para este paradoxo. Para estes 

autores o processo de troca de um íon por outro é controlado pela seletividade da fase líquida 

que ―seleciona‖ [sic] o cátion mais fortemente hidratado, restando ao cátion menos hidratado 

ser particionado para os sítios de sorção mais seletivos. Desta forma, a incoerência entre o 

comportamento esperado do 
137

Cs e aquele observado em solos tropicais se soluciona, posto 

que o íon Cs
+
, devido a sua fraca esfera de hidratação, tenderá a ser particionado para fora da 

solução, em direção á superfície coloidal. A partir desta abordagem, pode-se esperar que o 

137
Cs esteja fortemente retido em solos altamente intemperizados e fixado em solos com 

mineralogia 2:1. 

 

8. Isotermas de sorção 

 

Uma isoterma de sorção consiste na representação gráfica da concentração sorvida em 

função da concentração remanescente em solução após o sistema estar em equilíbrio estático 

(Roy et al., 1992). Deste modo, isotermas de sorção são modelos matemáticos utilizados para 

descrever o particionamento de determinado elemento ou substância entre duas fases (e.g. 

solo-solução) sob equilíbrio estático e são muito comuns em modelagem ambiental (Matott & 

Rabideau, 2008; OECD, 2000; Roy et al., 1992). Porém, uma vez que não seja possível 

representar a realidade plena por um modelo, busca-se aquele que se aproxime razoavelmente 
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dos efeitos ou fatores evidenciados pelos dados experimentais (Burnham & Anderson, 2002; 

Symonds & Moussalli, 2011). 

As isotermas de sorção recebem este nome devido ao fato de os dados experimentais 

serem gerados sob temperatura fixa. A temperatura é apenas uma das muitas variáveis que 

influenciam o balanço global dos mecanismos de sorção e dessorção expresso por uma 

isoterma. Variáveis como pressão, força iônica, relação sólido:solução, estabilidade do soluto, 

potencial de oxi-redução, dentre outras, também são conhecidas por influenciar o resultado de 

uma isoterma e devem ser criteriosamente controladas e fixas durante os experimentos. Há 

uma vasta literatura dedicada a estes e outros detalhes teóricos e metodológicos dos 

experimentos de sorção de substâncias químicas em solos (e.g. ASTM, 2008; Bleam, 2011; 

Harter & Naidu, 2001; Molina, 2013; OECD, 2000; Roy et al., 1992; USEPA, 1999a; 

USEPA, 1999b; USEPA, 1999c). 

Neste trabalho as isotermas foram levantadas segundo o método de batelada em 

laboratório. Esta metodologia consiste basicamente suspender certa massa de solo numa 

solução contendo o sorbato de interesse monitorando-se a concentração remanescente em 

solução de acordo com as seguintes etapas: (1) levantamento do tempo necessário para o 

sistema solo-solução entrar em equilíbrio dinâmico em termos de sorção-dessorção; e (2) 

levantamento da curva de resposta da concentração sorvida (qi) em função de concentrações 

crescentes do radionuclídeo (Ci) durante tempo necessário para atingir o equilíbrio. Esta 

metodologia pode superestimar tanto a sorção quanto a dessorção de determinado 

radionuclídeo posto que não reproduza o ambiente físico-químico que ocorre em situações de 

campo. Porém, a vantagem desta metodologia consiste em sua praticidade e versatilidade: é 

possível realizar experimentos simultâneos com múltiplos radionuclídeos e várias amostras de 

solo em tempo relativamente curto e em espaço relativamente pequeno. 

Embora haja uma infinidade de isotermas de sorção disponíveis na literatura, neste 

trabalho foram consideradas apenas as três equações mais comuns para modelagem de sorção 

em solos: (1) a Isoterma Linear ou de Partição Constante; (2) a Isoterma de Langmuir; e (3) 

a Isoterma de Freundlich. Devido à sua simplicidade, estes modelos podem ter seus 

parâmetros estimados e ser ajustados aos dados experimentais por mera regressão linear 

(Kinniburgh, 1986; Roy et al., 1992). 
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a. Isoterma de linear ou de partição constante 

 

O potencial e a amplitude com os quais um radionuclídeo pode ser sorvido, isto é, sua 

afinidade por uma matriz -- neste caso o solo -- são comumente estimados pela sua constante 

de distribuição ou de partição (Kdi) (Alleoni et al., 2009b; Till & Meyer, 1983; USEPA, 

1999a). Embora para químicos o uso deste parâmetro seja possível apenas de forma bastante 

criteriosa e considerando duas fases imiscíveis, para estudos ambientais o Kdi de um 

radionuclídeo é definido como a razão entre a sua concentração na fase sólida e sua 

concentração na fase líquida, quando o sistema sólido-solução está em equilíbrio (Roussel-

Debet, 2005; Till & Meyer, 1983). Consequentemente, quanto maior o Kdi, maior será a 

intensidade com que certo radionuclídeo será retido pelo solo. Caso o Kdi≈0, o radionuclídeo 

em questão estará plenamente móvel e poderá migrar à mesma velocidade que o fluxo da água 

(USEPA, 1999a). 

Este modelo pressupõe que a sorção de um sorbato i ocorra de modo linear e 

prontamente reversível, de maneira que a concentração no solo qi seja uma função linear da 

concentração em solução Ci , e o Kdi a inclinação da reta (Roussel-Debet, 2005). 

𝑞𝑖 = 𝐾𝑑𝑖𝐶𝑖                                                                         𝐸𝑞. 5 

Teoricamente esta situação de linearidade somente poderá ocorrer enquanto os sítios 

de sorção forem mais abundantes que o sorbato em várias ordens de grandeza, ou seja, em 

baixas concentrações (USEPA, 1999a). Isto talvez justifique os riscos que alguns 

pesquisadores assumem ao tomarem arbitrariamente apenas um valor da razão Si/Ci como 

sendo o valor de Kdi para determinado poluente (Alleoni et al., 2009b; Anderson & 

Christensen, 1988; Gomes et al., 2001). 

Outro fator que deve ser levado em consideração para a adequação deste parâmetro e 

sua inclusão em modelos de dispersão ambiental é o fato de, não raro, e considerando-se o 

sistema em equilíbrio, a relação entre qi e Ci apresentar funções diferentes para sorção e 

dessorção. Esta reversibilidade não singular dos processos de sorção e de dessorção é 

conhecida como histerese (Shirvani et al., 2006). Desta forma, uso do Kdi para fins de 

previsão da mobilidade de determinado radionuclídeo a longo e médio prazo em ecossistemas 

terrestres pode ser temerário quando não se conhecer a amplitude da histerese da sorção-

dessorção de tal radionuclídeo. Não obstante suas restrições, o coeficiente de partição (Kdi) é 
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um dos principais parâmetros utilizados para descrever a capacidade de uma matriz sólida 

(e.g. solos, sedimentos, minerais, biossorventes) reter determinado poluente. 

 

b. Isoterma de Langmuir 

 

Este modelo foi desenvolvido inicialmente para descrever matematicamente adsorção 

de gases em superfícies planas e sólidas (Langmuir, 1918), e adaptado ao estudo de solutos 

em solos (Campbell & Davies, 1995). Este modelo pressupõe que a sorção ocorra em um 

numero determinado de sítios, todos fixos e idênticos, e capazes de sorver apenas uma 

camada de moléculas do sorbato (Foo & Hameed, 2010). A curva gerada pelo modelo de 

Langmuir é característica de sistemas em que o sorvato, quando em baixas concentrações, 

tenha alta afinidade pelo solo, mas que tal afinidade decresça à medida que os sítios de sorção 

vão sendo ocupados (Sposito, 2008). Segundo a demonstração de Sposito (2008), a equação 

de Langmuir parte do pressuposto que a cinética de sorção de um sorbato i pode ser descrita 

matematicamente como a diferença entre a taxa de sorção (Ts) e a taxa de dessorção (Tdes) 

pela equação 

𝑑𝑞𝑖
𝑑𝑡

= 𝑇𝑠 − 𝑇𝑑𝑒𝑠                                                                  𝐸𝑞. 6  

onde qi é a concentração de sorvato por unidade de massa de solo seco. As taxas de sorção e 

de dessorção podem ser descritas matematicamente em função da concentração sorvida (Si), 

da concentração em solução (Ci) e da sorção máxima do solo (qi máx). 

𝑇𝑠 = 𝑘𝑠𝐶𝑖 𝑞𝑖 𝑚á𝑥 − 𝑞𝑖              𝑇𝑑𝑒𝑠 = 𝑘𝑑𝑒𝑠𝑞𝑖                       𝐸𝑞. 7 𝑒 8 

Uma vez que o sistema esteja em equilíbrio estático, o lado esquerdo da Eq. 3 tende a zero e a 

razão entre o coeficiente de sorção (ks) e o coeficiente de dessorção (kdes) pode ser 

compreendida como um parâmetro de afinidade (b) entre o sorbato e o solo. A sorção 

máxima pode ser compreendida como um parâmetro de capacidade (Q0) do solo, 

representando o valor de qi ao qual a isoterma se aproxima quando se torna assintótica para 

valores altos de Ci. Por exemplo, caso a sorção seja rápida e a dessorção lenta, o valor de b 

será alto e Q0 tenderá a qi máx. Isolando-se qi encontramos a equação de Langmuir: 

𝑞𝑖 =
𝑄0𝑏𝐶𝑖

1 + 𝑏𝐶𝑖
                                                                      𝐸𝑞. 9 
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sendo sua forma linearizada (Campbell & Davies, 1995; Roy et al., 1992; Sposito, 2008): 

𝐶𝑖
𝑞𝑖

=
1

𝑏𝑄0
+
𝐶𝑖
𝑄0

                                                                 𝐸𝑞. 10 

Para verificar se os dados se ajustam à isoterma de Langmuir basta construir o gráfico 

de Ci versus Ci/qi e verificar se os pontos formam uma linha reta. Por regressão linear 

(mínimos quadrados) é possível encontrar os valores de b ((1/intercepto em y)/ Q0) e Q0 

(1/inclinação da reta) (Campbell & Davies, 1995; Roy et al., 1992). 

 

c. Isoterma de Freundlich 

 

Outro modelo empírico para descrição de isotermas de sorção a partir de soluções 

muito diluídas é a equação de van Bemmelen-Freundlich, mais conhecida como equação de 

Freundlich (Eq. 11). Este modelo parte do pressuposto que a superfície sorvente é heterogênea 

e que a sorção em cada classe de sítios de troca ocorre individualmente segundo a equação de 

Langmuir (Campbell & Davies, 1995; Sposito, 1980; Sposito, 2008; Tan, 1998). Este é 

conhecido como sendo o primeiro modelo para descrição de sorção reversível, irrestrita à 

formação de uma monocamada (Foo & Hameed, 2010). 

𝑞𝑖 = 𝐾𝑓𝐶𝑖
(1

𝑛𝑓 )
                                                         𝐸𝑞. 11 

onde, Kf é a constante de capacidade de Freundlich e nf a constante de intensidade, ambas 

relativas à heterogeneidade dos sítios de sorção. Sua forma linearizada é obtida ao aplicar 

logaritmos em ambos os lados da equação (Alleoni et al., 2009b; Roy et al., 1992): 

log𝑞𝑖 = log𝐾𝑓 +
1

𝑛𝑓
log𝐶𝑖                                                     𝐸𝑞. 12 

Para avaliar a conformidade dos dados em relação ao modelo de van Bemmelen-Freundlich 

basta construir o gráfico de log qi versus log Ci e observar se os pontos obedecem a uma reta. 
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9. Seleção multimodelo: Regressão linear e o Critério de Informação de Akaike 

Corrigido (AICc) 

 

A adequação de dados experimentais a determinado modelo matemático pode ser 

realizada por diversas metodologias bem estabelecidas. No caso de isotermas de sorção o 

ajuste entre modelo e dados experimentais é geralmente obtido por regressão linear, sendo o 

coeficiente de determinação (R²) o critério quantitativo para seleção de modelos (Roy et al., 

1992). Porém, selecionar o melhor modelo dentre um grupo de candidatos ainda é uma 

questão central para a análise dos dados (Poeter & Anderson, 2005). Atualmente, e nas mais 

diversas áreas, as abordagens que têm sido frequentemente empregadas para seleção 

multimodelo baseiam-se na informação de Kullback-Leibler (K-L), ou distância de Kullback-

Leibler (Burnham et al., 2011; Burnham & Anderson, 2002). A distância de K-L representa a 

informação que se perde quando um modelo é usado para descrever a realidade. Em outras 

palavras, é a distância entre as previsões do modelo e a realidade total. Deste modo a distância 

de K-L é uma medida da ineficiência com que um modelo se aproxima da realidade (Burnham 

& Anderson, 2002). Entretanto, não é possível computar a distância de K-L sem o 

conhecimento pleno da realidade e dos parâmetros de cada modelo (Burnham & Anderson, 

2002). Diante desta impossibilidade prática, Akaike (1974) propôs uma metodologia para se 

estimar a distância de K-L, que desde então tornou-se a mais utilizada para comparar modelos. 

Através desta metodologia é possível selecionar, dentre um grupo de R modelos, aquele que 

apresente a menor distância de K-L, em termos do Critério de Informação de Akaike (AIC) 

(Burnham et al., 2011; Burnham & Anderson, 2002). Em 1989 Hurvich e Tsai aperfeiçoaram 

esta metodologia para pequenas amostras, nomeando-a Critério de Informação de Akaike 

Corrigido (AICc) (Hurvich & Tsai, 1994; Hurvich & Tsai, 1989). O AICc pode ser calculado 

através da expressão (Burnham et al., 2011; Symonds & Moussalli, 2011): 

𝐴𝐼𝐶𝑐 = 𝑛 ln  
𝑊𝑆𝑆𝑅

𝑛
 + 2(𝐾 + 1) +

(2(𝐾 + 1) 𝐾 + 2 )

(𝑛 − 𝐾 − 2)
                𝐸𝑞. 13 

onde 

𝑊𝑆𝑆𝑅 =   𝑠𝑑𝑖(𝑞𝑖 − 𝑓(𝐶𝑖)²

𝑛

𝑖=1

                                                                  𝐸𝑞. 14 
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onde n é o número de observações; WSSR é a soma ponderada dos quadrados dos resíduos da 

regressão linear entre modelo e dados experimentais; sdi é o desvio padrão do dado 

experimental qi; 𝑓(𝐶𝑖) é a previsão de qi realizada através do modelo a partir do dado 

experimental Ci; e K é o número de parâmetros do modelo. Para ranquear os modelos é 

fundamental referir-se à diferença entre os AICc encontrados (∆AICc): 

Δ𝐴𝐼𝐶𝑐 = AICc𝑖 − AICc𝑚 í𝑛             𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2,… ,𝑅.                          𝐸𝑞. 15 

onde AICcmín é o menor valor de AICc dentre um grupo de R modelos candidatos. Burnham et 

al. (2011) afirmam que valores de ∆AICc acima de 9 não dão suporte suficiente aos dados 

experimentais devido à perda excessiva de informação, enquanto valores acima de 20 não dão 

suporte algum. Estes autores ainda mencionam que, a pesar de insuficiente, desprezar 

arbitrariamente qualquer modelo com ∆AICc > 2 tem sido uma prática usual. 

Esta metodologia pode apresentar alguns problemas. Em primeiro lugar, o AICc 

obedece ao princípio da parcimônia ao combinar a qualidade do ajuste dos modelos aos 

dados experimentais, com a quantidade de parâmetros a serem estimados para cada modelo 

(Burnham & Anderson, 2002; Richards, 2005). Este princípio, mais conhecido como a 

―navalha de Occam”, ou Lei da Parcimônia, favorece explicações mais simples dos dados 

experimentais, e, consequentemente, modelos com menor número de parâmetros de ajuste 

(Burnham & Anderson, 2002; Garamszegi, 2011; Symonds & Moussalli, 2011). 

Além disso, esta metodologia sempre fornece um modelo com o menor valor de AICc 

(i.e., o ―melhor‖) dentre um grupo de candidatos, exigindo que os modelos pré-selecionados 

tenham significado físico compatível ao fenômeno estudado para que se possa explicar as 

variações observadas experimentalmente (Burnham & Anderson, 2002; Garamszegi, 2011; 

Symonds & Moussalli, 2011). Portanto, a seleção dos modelos a serem ranqueados em 

relação a determinado experimento deve ser criteriosa e fundamentada em evidências (i.e., 

observações prévias) (Burnham & Anderson, 2002). 
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CAPÍTULO II. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1. Coleta e preparo das amostras de solo 

 

Para este estudo foram selecionadas três amostras oriundas de solos tipicamente 

tropicais, pertencentes às seguintes classes: Latossolo Vermelho Amarelo (LVA), Latossolo 

Vermelho (LV) e Argissolo (ARG); e uma amostra subtropical pertencente à classe Nitossolo 

(NIT).  

Em extensão territorial estima-se que os Argissolos representam 26,94 % do território 

nacional, enquanto os Latossolos, 31,61 %. Portanto, estas classes em conjunto representam a 

realidade da maioria dos solos agrícolas do Brasil. Os Nitossolos contribuem apenas com 

1,14 % da extensão territorial do país, sendo mais frequentes na região sul do país 

(IBGE:Embrapa-Solos, 2001; Santos et al., 2011). 

As amostras foram compostas de material coletado em pontos mais ou menos 

aleatórios à profundidade de 0 a 10 cm, a partir de solos que estão contidos em lisímetros 

instalados na área experimental do Laboratório de Radioecologia Tropical do IRD, após a 

limpeza mecânica superficial da vegetação e dos detritos vegetais mais grosseiros. 

Estes solos apresentavam uma contaminação remanescente de experimentos anteriores 

que foi quantificada previamente à execução deste trabalho, e, embora pudesse ser ignorada 

em termos de atividade, foram consideradas nos cálculos dos resultados (Tabela 1). Esta 

análise foi realizada pelo Laboratório de Bioanálise in Vitro do IRD. 

 

Tabela 2 - Contaminação remanescente de experimentos anteriores. 

 

Solo 
137

Cs (Bq.g
-1

 ) σ (%) 

LVA 4,03 1,47% 

NIT 3,41 1,41% 

LV 2,20 1,42% 

ARG 0,39 15,53% 
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É comum a secagem previamente ao armazenamento de amostras ambientais, como 

solo, plantas e sedimentos. No caso de amostras de solo há dois métodos principais e 

considerados equivalentes: a secagem ao ar e a secagem em estufa. A secagem ao ar consiste 

em espalhar a amostra em uma superfície plana, à sombra e à temperatura ambiente, até o 

equilíbrio higroscópico. Por sua vez a secagem em estufa consiste em secar as amostras sob 

ventilação forçada a temperaturas entre 30 e 40° C até peso constante. Embora possa haver 

diversas interferências da temperatura de secagem sobre o comportamento de íons trocáveis 

(Gelderman & Mallarino, 1998; Jackson, 1967), pode-se argumentar que a faixa temperatura 

de 30 a 40° C é passível de ser observada em solos sob condições de campo (Carter & 

Gregorich, 2008). Além disso, a secagem em estufa é mais rápida e mais segura, pois as 

amostras contaminadas ficam contidas durante o processo de secagem, sendo armazenadas e 

processadas mais rapidamente. Para este trabalho as amostras de solo foram secas em estufa a 

40 °C, sob ventilação forçada, previamente ao seu armazenamento em sacos plásticos 

(EMBRAPA, 1998; EMBRAPA, 1999). 

Devido à anisotropia intrínseca ao solo algumas medidas foram tomadas para 

aumentar a homogeneidade das amostras previamente à tomada das alíquotas necessárias a 

cada experimento. A homogeneidade aqui é compreendida como o grau de aleatoriedade na 

distribuição das partículas do solo, o que raramente pode ser atingido (Mason, 1992; 

Schumacher et al., 1990). Desta forma, prescindimos das etapas laboriosas de avaliação da 

homogeneidade, mas nos asseguramos de tomar as alíquotas logo após a homogeneização das 

amostras. Após a secagem em estufa as amostras foram destorroadas manualmente e 

tamisadas com peneira de aço inoxidável, descartando-se o material de granulometria maior 

que 2,00 mm e retendo-se o que se chama comumente de terra fina seca ao ar (TFSA) 

(EMBRAPA, 2009). As amostras de TFSA então permaneceram por 24h em um 

homogeneizador em ―V‖ adaptado para pequenos volumes e as alíquotas tomadas com uma 

espátula. 

A classificação dos solos, assim como as análises químicas foram realizadas segundo 

os métodos recomendados pela Embrapa (EMBRAPA-CNPS, 1997; EMBRAPA, 2006; 

EMBRAPA, 2009) no Laboratório de Fertilidade da EMBRAPA-CNPS e no Laboratório de 

Fertilidade do Solo (IA/UFRuralRJ). As análises granulométricas para avaliação da textura e 

as análises mineralógicas foram realizadas pelo Laboratório de Fertilidade da EMBRAPA-

CNPS. A classificação dos solos quanto à textura foi realizada com o auxílio do diagrama de 
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Atterberg simplificado. Os índices de intemperismo Kr e Ki (Kr = SiO2/(Al2O3 + Fe2O3); Ki = 

SiO2/Al2O3) foram determinados a partir dos dados das análises mineralógicas (Alleoni et al., 

2009a; Resende & Santana, 1988). Para o presente estudo foram determinados os teores de 

bases trocáveis (Na
+
, Ca

+
, Mg

+2
, K

+
), acidez trocável (H

+
 + Al

+3
), carbono orgânico (%), 

matéria orgânica do solo (%), e o teor de fósforo no Laboratório de Fertilidade do Solo 

(IA/UFRuralRJ). O pH foi medido em triplicata suspendendo-se o solo em água deionizada e 

em KCl (1 mol.L
-1

), numa relação 1:2,5 (v/v). O ∆pH, que indica tanto o sentido quanto a 

magnitude do balanço de cargas superficiais do solo, foi estimado pela diferença entre o pHKCl 

e pHH2O (Keng & Uehara, 1973). O ponto de carga zero estimado (PCZe) foi determinado 

pela diferença entre 2pHKCl e o pHH2O (Keng & Uehara, 1974 apud Coringa & Weber, 2008). 

 

2. Espectrometria gama 

 

As análises espectrométricas foram realizadas com o auxílio de um detector de 

cintilação de iodeto de sódio ativado com tálio (NaI(Tl)) da marca Canberra
®
 e a aquisição 

dos dados através do pacote Genie 2000 da marca Canberra
®
 (Figura 7). A análise dos 

espectros foi realizada com o programa Aptec MCA
®

. Este sistema de espectrometria gama 

apresenta algumas peculiaridades que restringem seu uso em espectroscopia de matrizes 

ambientais. Uma das características mais relevantes para esta restrição pode ser expressa em 

termos de resolução do detector. O processo de detecção e medição da radiação gama (γ) 

relaciona a energia característica de cada raio γ com seu emissor, apresentando flutuações 

intrínsecas que resultam em uma curva de resposta do detector ou espectro com seus picos 

característicos para cada energia. Esta curva obedece à distribuição de Poisson e a incerteza 

associada à área abaixo desta curva pode ser expressa pelo desvio padrão desta distribuição 

(Knoll, 2010). Uma vez que quanto maior o número de ―observações‖, isto é, quanto maior o 

número de raios γ detectados e contabilizados, menor será a incerteza da área do pico, a 

incerteza expressa pelo seu desvio padrão será inversamente proporcional ao tempo de 

contagem. Em análises ambientais incertezas da ordem de 20% podem ser consideradas 

aceitáveis, enquanto incertezas de 0,5% podem não sê-lo para procedimentos metrológicos 

(Tauhata et al., 2006). Neste trabalho as incertezas de medição foram mantidas abaixo de 5%. 

Quanto maiores as flutuações, maior será o desvio padrão da distribuição, mais largo será o 

pico e mais difícil será separar picos ―vizinhos‖, ou seja,  de energias próximas (e.g. 

multiplets, quasi-multiplets). Desta forma, quando o objetivo da espectroscopia é identificar e 
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quantificar os radionuclídeos presentes numa amostra ambiental, por exemplo, almeja-se que 

os picos sejam estreitos o suficiente para que se possa, com certo grau de precisão, quantificar 

a área sob os picos, ou seja, que os picos estejam bem isolados um do outro. Via de regra o 

NaI(Tl) apresenta baixa resolução quando comparado com outros sistemas de espectroscopia 

e pode não ser indicado para esta finalidade. Porém, se o objetivo da espectroscopia é 

quantificar determinado radionuclídeo sabidamente presente numa amostra, este sistema é 

interessante por ser relativamente robusto, barato e de operação extremamente simples. 

De modo sucinto, a proporcionalidade entre a radiação depositada no cristal do 

detector e a quantidade de determinado radionuclídeo numa amostra pode ser expressa em 

termos de eficiência. Esta eficiência é um parâmetro que expressa, dentre outras coisas, as 

relações entre o volume da amostra e sua posição em relação ao detector, comumente 

chamado de geometria de contagem. Para determinada geometria de contagem, a eficiência de 

contagem será dada pela razão entre a radiação contabilizada pela área do pico e aquela 

emitida pela amostra. Determinando-se o fator de eficiência para uma amostra cuja atividade 

de certo radionuclídeo seja conhecida, isto é, calibrada e certificada, pode-se determinar a 

atividade deste radionuclídeo em qualquer amostra de mesma natureza (i.e., matriz). 

Para conformar a geometria de contagem foram usados frascos de polietileno de baixa 

densidade (LDPE) de 70 mL, do tipo usado para exame periódico de fezes posto que, além de 

serem resistentes, maleáveis e herméticos, tenham o fundo plano e caibam na blindagem do 

detector (Figura 1). Para acoplar o frasco ao detector foi utilizado um suporte de PVC (Figura 

7) confeccionado na Seção de Mecânica e Eletrônica (SECMEL) do IRD. 

 

Figura 6 - Sistema de detecção por cintilação com cristal de NaI(Tl). Esquerda: visão 

externa da blindagem do detector. Direita: detalhe do espaço interno para acomodação 

da amostra. 
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3. Avaliação da geometria de contagem 

 

O fator eficiência de contagem (efg) foi determinado para as geometrias de 10, 20 e  

40 mL. Os resultados das medidas encontram-se na Figura 7. As amostras foram preparadas a 

partir de uma fonte de 
137

Cs certificada pelo LNMRI/IRD e registrada sob o código  

93L13, contendo, em 04/07/2013, 723,248 Bq.mL
-1

 com 2.8% de incerteza, em meio ácido 

(HCl 0,1 N) e livre de carreador. Foram tomados 10,0, 20,0 e 40,0 mL da fonte, 

acondicionados nos frascos de LDPE e contados por 300 s. A média de 10 medições foi 

tomada como referência para o cálculo de efg. O fator efg consiste na razão: 

𝑒𝑓𝑔 =
𝑁𝑒𝑡 

𝑁𝑒𝑡𝑚á𝑥
                                                                    𝐸𝑞. 16 

onde Net é a contagem líquida e Netmáx a contagem líquida se todos os γ emitidos pela 

amostra fossem contados pelo detector. 

A relação entre a atividade e o máximo de contagens esperado, pode ser obtida pela 

equação 

𝑁𝑒𝑡𝑚á𝑥 =
𝐴𝑇  × 𝐼𝛾 × 𝑇𝐶

100
                                                     𝐸𝑞. 17 

onde AT é a atividade da amostra em Bq; Iγ é a probabilidade da emissão da radiação γ em 

percentagem; e TC o tempo de contagem em segundos. Consequentemente, a relação entre 

Net e AT de uma amostra poderá ser dada pela equação 

𝐴𝑇 =
100 × 𝑁𝑒𝑡

𝐼𝛾 × 𝑇𝐶 × 𝑒𝑓𝑔
                                                          𝐸𝑞. 18 

O gráfico de eficiência de contagem versus geometria, aqui expresso em termos de 

volume da fonte radioativa, pode ser observado na Figura 8. A efg mostrou-se inversamente 

proporcional ao volume da fonte, provavelmente devido a efeitos de autoabsorção e de 

distanciamento do volume da amostra em relação ao detector. Para os objetivos deste 

trabalho, a escolha da geometria considerou a otimização do tempo de contagem, do uso da 

fonte radioativa, da produção de rejeitos (líquidos, compactáveis e não compactáveis), e de 

peculiaridades intrínsecas aos experimentos, como tempo de filtragem de sobrenadantes e 

uniformidade da agitação das suspensões de solo. Por exemplo, o uso da geometria de 40 mL 

produziria um volume consideravelmente maior de rejeito líquido, enquanto a geometria de 
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10 mL geraria um considerável volume de rejeitos não compactáveis (e.g. ponteiras 

descartáveis). Embora estas peculiaridades não tenham sido quantificadas, a geometria de 

contagem utilizada na maior parte deste trabalho foi a de 20 mL com efg = 0,0279 %. 

 

 

Figura 7- Gráfico da eficiência de contagem (efg) por geometria (mL). 

 

4. Avaliação da sorção de 
137

Cs em solos tropicais. 

 

Neste trabalho o levantamento das isotermas de sorção foi baseado na metodologia 

utilizada por Roussel-Debet (2005) para determinação do Kdi de 
241

Am e 
239+240 

Pu em solos 

franceses. A relação sólido:solução foi de 5 mL.g
-1

, como sugerido por Millán et al. (2006), e 

a força iônica de 0,01 M de NaNO3, como sugerido por Harter e Naidu (2001), ambas 

sugestões para uniformizar estudos de sorção-dessorção de metais em solos. 

A fim de verificar o menor tempo necessário para o sistema solo-solução entrar em 

equilíbrio com o radionuclídeo – aqui compreendido como um estado estacionário –, foi 

avaliada a atividade remanescente em solução após 3 h, 24 h, 48 h, 168 h e 336 h de contato a 

20 °C. O sistema foi considerado em equilíbrio a partir do momento quem que a atividade 

sorvida não apresentou mudança significativa entre os pontos pelo teste t de Student ao nível 

0,0291
0,0279

0,0214

0,0100

0,0200

0,0300

0,0400

0 10 20 30 40 50

ef
g
 (

%
)

Volume (mL)



 

40 
 

de significância de 5 %. Em triplicata, foram depositados 4,0 g de TFSA em tubos falcon de 

50 mL, adicionados 15 mL de uma solução de NaNO3 0,01 M e, por fim, adicionados 5 mL 

de uma solução livre de carreador contendo cerca de 700 Bq.mL
-1

 de 
137

Cs. Os tubos foram 

mantidos em mesa agitadora e abertos diariamente para permitir a aeração do sistema. A 

solução radioativa teve o pH ajustado para 6 – valor próximo ao dos solos estudados –, 

previamente ao experimento. O ―branco‖ foi realizado em 5 repetições e tomado como 

referência para cálculo da atividade inicial do sistema. 

Para o levantamento da isoterma de sorção, a fonte radioativa foi preparada da 

seguinte forma. Um volume (c.a. 540 mL) da solução anterior sem ajuste de pH foi 

concentrada por evaporação lenta sob luz infra vermelha em capela de exaustão até atingir a 

concentração de 20 kBq.mL
-1

 (c.a. 18 mL). Em triplicata, foram depositados 4,0 g de TFSA 

em tubos falcon de 50 mL, adicionada a solução de NaNO3 0,01 M e, para completar o 

volume a 20 mL, foram adicionados ―spikes‖ de 70, 250 e 500 µL da solução radioativa. As 

suspensões foram mantidas a 20 °C em agitação por 72h, centrifugadas a 3600 rpm por 10 

minutos e os sobrenadantes filtrados em filtro de papel Whatman 44. Os extratos foram 

analisados por espectrometria gama para a determinação do 
137

Cs solúvel. 

 

5. Avaliação do ajuste das isotermas aos dados experimentais. 

 

A avaliação da adequação dos modelos Linear, Langmuir e Freundlich aos dados 

experimentais tomou por referência critérios ―tradicionais‖ de regressão linear, a saber, o 

coeficiente de correlação (R) e o coeficiente de determinação (R
2
), assim como o critério 

―teórico-informativo‖ de Akaike corrigido e o . Para tal, os dados experimentais foram 

―plotados‖ de acordo com as equações em sua forma linearizada. Quanto maior os valores de 

R e R
2
 e quanto menor os valores de AICc, melhor o ajuste. 

 

6. Avaliação da reversibilidade da sorção do 
137

Cs em solos tropicais: Extração com 

tiouréia de prata. 

 

Para avaliar se o 
137

Cs apresenta-se facilmente trocável em solos altamente 

intemperizados o seguinte procedimento foi realizado. Para otimizar o uso da fonte radioativa 
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e da produção de rejeitos, e tendo em vista que as amostras apresentavam contaminação 

bastante homogênea (tabela 2), aproveitou-se, para este experimento, o solo contaminado 

durante o levantamento do tempo de equilíbrio prévio à isoterma de sorção. Os tubos foram 

distribuídos aleatoriamente com o auxílio do programa Research Randomizer (Urbaniak & 

Plou, 2013). Em 4 repetições para cada tratamento, foram adicionados 

20 mL (5 mL.g
-1

) de soluções de AgTU nas concentrações 0,01, 0,04 e 0,05. As suspensões 

foram mantidas em agitação por 72h a 20 °C, centrifugadas a 3600 rpm por 10 minutos e os 

sobrenadantes filtrados em filtro de papel Whatman 44. Os extratos foram analisados por 

espectrometria gama para a determinação do 
137

Cs trocável. 

 

Tabela 3 - Concentração de 
137

Cs nas amostras contaminadas para o levantamento do 

tempo de equilíbrio. 

 

 

Solo NIT LV LVA ARG 
137

Cs (Bq.g
-1

) 2978,40 2386,52 2091,02 2134,28 

σ (%) 1,42 2,97 4,07 2,45 

n 15 15 15 15 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1. Análises pedológicas  

 

As propriedades dos solos constam na Tabela 3. Os solos diferem entre si em 

propriedades relevantes para o fenômeno de troca iônica. Todos os solos apresentam ∆pH  

negativo, estimado pela diferença entre o pHH2O e o pHKCl (Keng & Uehara, 1973), indicando 

que o balanço de cargas do solo estava eletronegativo. O ponto de carga zero estimado 

(PCZe) pela diferença entre 2pHKCl e o pHH2O (Keng & Uehara, 1974 apud Coringa & Weber, 

2008) apresentou-se relativamente alto, indicando a possibilidade de estes solos apresentarem-

se eletropositivos sob condições de campo. Além disso, os quatro solos apresentam baixos 

teores de matéria orgânica. 

No que se refere à textura, podemos observar que em função dos teores de areia e 

argila os solos estudados diferem bastante entre si. O Nitossolo foi classificado como 

argiloso; o Latossolo vermelho como muito argiloso; o Latossolo vermelho amarelo como 

textura média; e o Argissolo como arenoso. Dentre outras razões, espera-se que os 

mecanismos de sorção sejam igualmente diferentes para os solos estudados. 

Quanto à mineralogia o Argissolo é essencialmente caulinítico; o Latossolo vermelho 

amarelo apresenta caráter oxídico/gibbsítico predominante (Ki < 0.75; Kr < 0.75); o Latossolo 

vermelho, oxídico (Fe2O3) (Ki < 0.75; Kr < 0.75); enquanto o Nitossolo é predominantemente 

oxídico, com presença de traços de vermiculita. Desse modo, podemos observar que as 

amostras estudadas abordam um diversidade pedológica bastante interessante para o estudo da 

sorção de elementos traços, sejam eles radioativos ou estáveis, visto que temos argilominerais 

de alta atividade com cargas permanentes, como é o caso do Nitossolo, com a presença de 

traços de vermiculita; argilominerais de baixa atividade, como é o caso do Argissolo, com a 

predominância de caulinita e finalmente argilominerais de baixa atividade com predominância 

de cargas variáveis, como é o caso dos Latossolo, com a presença de óxidos e hidróxidos de 

ferro e alumínio, respectivamente. 
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Tabela 4 - Propriedades físicas e químicas dos solos. 

Solo 
Na Ca Mg K H+Al Al S CTC V Corg MOS P K 

-----------------------------Cmolc / dm
3
-------------------------- -------------%----------- mg/L 

NIT 0,09 9,7 2,0 0,16 4,3 0,0 11,95 16,25 74 1,45 2,50 34 63 

LV 0,04 6,6 1,2 0,11 5,4 0,0 7,96 13,36 60 2,05 3,54 41 44 

ARG 0,03 3,0 1,0 0,07 3,5 0,0 4,10 7,60 54 0,77 1,33 45 27 

LVA 0,05 7,3 2,1 0,08 1,0 0,0 9,53 10,53 91 1,93 3,33 81 31 

         

Solo 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 

ki kr Mineralogia 
Areia Argila 

% % 

NIT 15,7 10,2 13,3 1,54 0,67 HEM>GOE>>> VER 10 41 

LV 15,6 29,9 23,4 0,52 0,29 HEM>GOE 19 77 

ARG 5,1 3,9 2,5 1,31 0,80 KAO 84 9 

LVA 3,3 10,5 3,4 0,31 0,24 GIB>KAO 71 18 

       

Solo 
pH (KCl 1 M) σ % pH (dH2O) σ % 

∆pH ≈ ∆σ0 PCZe 
1:2,5 

NIT 5,70 0,71 6,51 0,54 -0,81 4,89 

LV 5,54 0,85 6,27 0,51 -0,74 4,80 

ARG 5,52 8,77 6,01 2,33 -0,49 5,04 

LVA 6,49 1,18 7,19 1,61 -0,69 5,80 

Nota: ki=SiO2/Al2O3; Kr=Si2O4/(Al2O3+Fe2O3). HEM = hematita; GOE = goethita; KAO 

= caulinita; GIB = gibbsita. 
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2. Cinética de sorção do 
137

Cs em solos altamente intemperizados 

 

a. Determinação do tempo de equilíbrio 

 

Na Figura 9 pode-se observar os resultados do teste preliminar para determinar o 

tempo mínimo necessário em que o sistema atinge o estado estacionário ao nível de 

significância de 5% e à temperatura de 20 ± 5 °C (Anexo A – Tabela 4). Os quatro solos 

atingiram o equilíbrio dentro de poucas horas. Tanto o LVA quanto o ARG atingiram o 

equilíbrio no tempo mínimo de 3 h. No caso do LV e do NIT, o equilíbrio só foi atingido a 

partir das 24 h. Campbell e Davies (1995), para solos de clima temperado (Inglaterra) e à 

temperatura de 4 ± 0,5 °C, encontraram tempo mínimo de equilíbrio entre 12 e 24h para Cs 

estável em concentrações muitas ordens de grandeza (mg.kg
-1

) acima daquela utilizada no 

presente trabalho. Estes resultados corroboram com o pressuposto que afirma a 

instantaneidade no processo de sorção do 
137

Cs. Roussel-Debet (2005), analisando solos de 

clima temperado (França), porém, estudando 
241

Am e 
239+240

Pu e sem indicar a temperatura de 

trabalho, somente conseguiu observar o equilíbrio estático após 200 h de contato, coerente 

com o esperado para íons polivalentes (Am
+3

, Pu
+3

 a Pu
+6

), cuja sorção é evidentemente 

dominada por processos de precipitação e polimerização. Entretanto, os solos que atingiram o 

equilíbrio mais rapidamente foram os que atingiram a menor sorção máxima (c.a. 70%). O 

LV atingiu o ―plateau‖ em torno de 80%, enquanto o NIT, em torno de 96%. Dessa forma 

observou-se que a capacidade de sorção do 
137

Cs foi maior no Nitossolo, enquanto o 

Argissolo e o Latossolo Vermelho Amarelo apresentaram menor capacidade de sorção. 

Campbell e Davies (1995), conseguiram observar diferenças entre a máxima sorção de acordo 

com características do complexo sortivo de suas amostras. Em amostras argilosas (loamy 

brown earth), com 11,7% de MOS, o equilíbrio apenas foi observado após 12 h de contato, 

atingindo o plateau em torno de 80% de Cs sorvido, enquanto em amostras de turfa (upland 

peat), com 45.8% de MOS, o plateau foi atingido em torno de 40% de Cs sorvido, após 4 h de 

contato. Os solos LVA e ARG, cuja mineralogia e textura são bastante semelhantes (Tabela 

2), apresentaram isotermas de equilíbrio quase sobrepostas (Figura 3). Já os solos LV e NIT 

apresentaram isotermas com mesma tendência, atingindo o equilíbrio somente após  

24 h, porém, a sorção máxima do LV não passou de 80%, enquanto a do NIT chegou bem 

próximo aos 100%. Estes solos apresentam textura e mineralogia semelhante, com a exceção 

de o NIT apresentar traços de vermiculita, uma argila 2:1 conhecida por fixar K
+
 e Cs

+
 numa 
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forma análoga àquela das ilitas (Jacobs & Tamura, 1960; Sawhney, 1972). Embora o NIT 

apresente menor teor de argila que o LV, a presença de vermiculita provavelmente explica 

este solo sorver quase 100% do 
137

Cs do sistema. 

 

 

Figura 8 - Isoterma to tempo de equilíbrio. 

 

É digno de nota que o LVA tenha se mantido em equilíbrio durante a primeira semana 

de contato (t ≤ 168 h), porém, este equilíbrio não tenha permanecido após a segunda semana 

(t = 336 h). Tendo em vista que esta tendência não foi observada nos outros solos, este 

resultado pode ser atribuído de alguma forma à contribuição da gibbsita no processo de sorção 

do 
137

Cs. 

Tendo em vista os resultados do teste preliminar optou-se pelo tempo de reação de 

72 h para o levantamento das isotermas de sorção. 
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b.  Avaliação do ajuste dos modelos de Partição Constante, Langmuir e Freundlich 

aos dados experimentais. 

 

As isotermas de sorção encontram-se em ranqueadas em função de AICc e ∆AICc na Tabela 

5 e representadas graficamente na Figura 9. O cálculo do AICc e do ∆AICc encontra-se 

detalhado na Tabela 2 do Anexo B.  De acordo com estes resultados, pode-se observar que 

nenhum dos solos aqui estudados apresentou isoterma de sorção de partição constante 

(linear), em termos de regressão linear (R e R²), a nenhum nível de significância. O NIT 

apresentou o maior coeficiente de determinação (R² = 0,513), enquanto o LVA chegou a 

apresentar valor negativo para este coeficiente (R² = - 2,274). Isto foi contrário ao esperado, 

posto que a concentração de 
137

Cs nos experimentos tenha sido menor que 0,155 µg.L
-1

 (c.a. 

500 kBq.L
-1

) e que para concentrações muito baixas de sorvato seja razoável observar uma 

relação linear entre qi (Bq.g
-1

) e Ci (Bq.L
-1

) (Ross, 1994). Não obstante, o modelo de partição 

constante foi o que melhor se ajustou às isotermas do LVA e do NIT, em termos do ∆AICc. 

Não parece plausível que o modelo de partição constante ainda apresente certo poder de 

previsão embora não seja capaz de descrever a cinética de sorção de nenhum dos solos aqui 

estudados. Este resultado parece simplesmente ser o efeito da Lei da Parcimônia inerente ao 

AICc, que favorece o modelo de partição constante devido à sua simplicidade. 

 

Tabela 5 – Ranqueamento dos modelos de isoterma em função de ∆AICc. 

Argissolo Latossolo vermelho amarelo 

Modelo AICc ∆AICc Modelo AICc ∆AICc 

Freundlich 75,8 0,0 Linear 77,5 0,0 

Linear 76,0 0,3 Freundlich 77,8 0,3 

Langmuir 82,9 7,2 Langmuir 78,3 0,8 

Latossolo vermelho Nitossolo 

Modelo AICc ∆AICc Modelo AICc ∆AICc 

Freundlich 69,9 0,0 Linear 90,4 0,0 

Linear 78,1 8,3 Freundlich 93,0 2,6 

Langmuir 84,7 14,8 Langmuir 96,0 5,6 
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Figura 9 - Isotermas de sorção ajustadas ao modelo de partição constante. Nota: a 

inclinação da reta é o coeficiente de partição (Kd(Cs-137)). 

 

Para todos os solos a isoterma de sorção apresentou a curva típica do modelo de 

Langmuir. Esta curva é característica de sistemas em que o sorvato, quando em baixas 

concentrações, tenha alta afinidade pelo solo, mas que tal afinidade decresça à medida que os 

sítios de sorção vão sendo ocupados (Sposito, 2008). Na Figura 5 pode-se observar a 

adequação da isoterma de Langmuir linearizada aos dados experimentais e na Tabela 4, os 

valores dos parâmetros de Langmuir estimados por regressão linear. Todos os solos se 

adequaram à isoterma de Langmuir linearizada com R
2
 > 0,960 (R ≥ 0,974; p = 0,001; n = 4; 

(Fisher & Yates, 1971)). Em contrapartida, a isoterma de Langmuir pode ser considerada o 

pior modelo para todos os solos estudados em função do ∆AICc. Embora o ajuste deste modelo 

tenha sido satisfatório para o LV (R
2
 = 0,982) ao nível de significância de 0,001, o valor de 

∆AICc foi o maior de todos (∆AICc = 14,8; Tabela 5). Burnham et al. (2011) argumentam que 

modelos com ∆AICc > 9 talvez não dêem suporte suficiente aos dados experimentais devido à 

perda excessiva de informação entre as previsões do modelo e os dados experimentais. Estes 

resultados podem indicar que embora o modelo de Langmuir descreva bem a sorção do 
137

Cs, 

posto que siga sua curva característica, não seja o melhor para fins de previsão, tendo em vista 

que o AICc leva em consideração o erro entre a concentração de 
137

Cs sorvido observada e 

prevista pelo modelo de Langmuir. 
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A equação de van Bemmelen-Freundlich não se ajustou aos dados experimentais tão bem 

quanto a de Langmuir (Figura 10). O ajuste do modelo de Freundlich só pode ser considerado 

significativo para níveis de significância menos restritivos. Por exemplo, o ajuste do modelo 

de Langmuir à isoterma de sorção do 
137

Cs no LV só pode ser considerada significativo ao 

nível de significância (p) de 0,02 (R ≥ 0,882; n = 4; (Fisher & Yates, 1971)), enquanto para o 

ARG, de 0,01 (R ≥ 0,917; n = 4; (Fisher & Yates, 1971)). Estes resultados já eram esperados 

para os solos oriundos de clima tropical, posto que este modelo descreva bem a sorção em 

superfícies que apresentem sítios com afinidades diferentes pelo 
137

Cs, ou seja, nestes solos a 

sorção do 
137

Cs ocorre em sítios regulares de sorção. Porém, para o Nitossolo, que apresenta 

traços de vermiculita em sua fração coloidal, esperava-se que os dados da isoterma de sorção 

fossem adequados a este modelo. Entretanto, a equação de Freundlich pode ser considerado o 

melhor modelo dentre os três candidatos para modelar a sorção do 
137

Cs no ARG e no LV em 

termos de ∆AICc (Tabela 5). 

 

 

Figura 10 - Isotermas de sorção ajustadas ao modelo de Langmuir. 
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Tabela 6 - Valores dos parâmetros KL e b de Langmuir. 

 

 

 

Figura 11 - Isotermas de sorção ajustadas ao modelo de Freundlich. 

 

Os valores de ∆AICc para o Argissolo, o Latossolo vermelho amarelo e pra o Nitossolo 

indicam que os três modelos podem ser usados satisfatoriamente para fins de previsão, posto 

que estejam abaixo de 9,0 (Tabela 5), sendo este fato mais expressivo para o LVA (∆AICc ≤ 

0,8). Este padrão não foi observado para o Latossolo vermelho, tendo em vista os valores 

distantes de ∆AICc para os modelos ranqueados. De acordo com estes resultados pode-se 

observar que, em termos da menor distância K-L estimada pelo AICc, o melhor modelo para a 

sorção do 
137

Cs no ARG e no LV foi o de Freundlich, enquanto para o LVA e para o NIT foi 

o de partição constante. 
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A avaliação do ajuste dos modelos aos dados experimentais através da abordagem 

―tradicional‖ e da abordagem ―teórico-informativa‖ apresentaram conclusões diferentes para 

elucidar a sorção de 
137

Cs nos solos estudados. Este fato não deve ser compreendido como 

uma contradição, posto que as duas metodologias partam de pressupostos diferentes. Em vez 

disso, os valores de R e R² podem ser tomados como indicativo do poder descritivo do 

modelo, posto que levem em consideração apenas os dados observados experimentalmente, 

enquanto os valores de ∆AICc podem ser tomados como indicativo do poder preditivo dos 

modelos, posto que levem em consideração, além da simplicidade dos modelos, a previsão da 

concentração sorvida (𝑓(𝐶𝑖)) gerada pelos modelos. Deste modo, o ajuste por regressão linear 

poderia indicar os mecanismos envolvidos no processo de sorção do 
137

Cs em solos altamente 

intemperizados, partindo dos princípios intrínsecos dos modelos. De modo semelhante, a 

avaliação de qual modelo é o melhor em termos da menor distância K-L estimada pelo AICc 

poderia indicar, dentre um grupo de candidatos, aquele que seja o melhor para fins de 

previsão. 

Diante do exposto pode-se concluir que o modelo de Langmuir é o que melhor descreve a 

sorção do 
137

Cs nos solos estudados, corroborando a compreensão de que em solos altamente 

intemperizados a sorção seja controlada por sítios de troca indiferentes quanto à afinidade por 

este radionuclídeo. Porém, para fins de previsão, os três modelos avaliados podem ser usados 

para o ARG, o LVA e o NIT, enquanto que para o LV, o modelo de Freundlich parece ser o 

mais adequado. 

 

c. Correlação entre os parâmetros de Langmuir e as propriedades dos solos. 

 

Tendo em vista que o modelo de Langmuir foi o que melhor se ajustou aos dados 

experimentais em termos de R², buscou-se avaliar a ocorrência de correlações entre os 

parâmetros de ajuste da equação de Langmuir e as propriedades dos solos, com o intuito de 

evidenciar mecanismos de sorção responsáveis pela adequação deste modelo. O parâmetro de 

capacidade KL seguiu a tendência encontrada na determinação do tempo de equilíbrio. No 

entanto, conforme apresentado no Anexo A, os parâmetros de Langmuir (afinidade b e 

capacidade KL) não apresentaram correlação significativa entre si, nem com as propriedades 

dos solos aqui avaliadas que permitissem generalizações para todos os solos (R > 0,974; n=4; 

p = 0,001; (Fisher & Yates, 1971)), tampouco para os solos de origem tropical (R > 0,991; 
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 n = 3; p = 0,001; (Fisher & Yates, 1971)). Esta ausência de correlação indica que, ao nível de 

significância adotado, as propriedades dos solos avaliadas não explicam isoladamente a 

adequação da isoterma de sorção do 
137

Cs ao modelo de Langmuir. Provavelmente, porque 

mais de um parâmetro contribui conjuntamente para a sorção do 
137

Cs. É válido ressaltar a 

correlação entre o parâmetro de afinidade b de Langmuir e os valores de pH em KCl para 

ambos os grupos. Este resultado indica que quanto maior o pH em KCl, maior a afinidade do 

solo pelo 
137

Cs, o que é coerente, posto que quanto maior o pH, mais eletronegativa será a 

superfície coloidal. 

Não obstante, ao se considerar somente os solos oxídicos (Kr ≤ 0.75), ou seja, aqueles 

com predominância de óxidos e hidróxidos de Fe e Al, pode-se observar na Tabela 2 do 

Anexo A, algumas correlações significativas dos parâmetros de Langmuir (afinidade b e 

capacidade KL) com propriedades dos solos (R ≥ 0,991; n = 3; p = 0,001; (Fisher & Yates, 

1971)). Assim observa-se que o parâmetro de afinidade b correlaciona-se fortemente com os 

valores de pH (em H2O e KCl), e negativamente com a acidez trocável (H
+
 + Al

+3
). Os teores 

de Al
+3

 trocável nos solos estudados é nulo, e, portanto, a acidez trocável consiste 

essencialmente de íons H
+
 adsorvidos na superfície coloidal. Deste modo, estes resultados 

corroboram-se mutuamente: quanto maior o pH, mais eletronegativa será a superfície 

coloidal, e maior será o valor do parâmetro b; em contrapartida, quanto maior a acidez 

trocável, menor será o pH e, consequentemente, mais eletropositiva será a superfície coloidal, 

reduzindo o valor deste parâmetro. Vale ressaltar que o parâmetro de afinidade b é maior 

quando o coeficiente de sorção (ks) é menor em relação ao seu oposto, o coeficiente de 

dessorção (kdes). 

No que se refere ao parâmetro de capacidade KL, ainda para os solos oxídicos, 

observamos que o teor de potássio trocável e o ∆pH foram as propriedades do solo que 

melhor explicaram o ajuste da curva ao modelo de Langmuir. Estes resultados parecem 

indicar que, no universo dos solos oxídicos, o K
+
 trocável favorece a sorção do 

137
Cs nos 

sítios de troca (R = 0,995). Já a correlação entre o parâmetro KL e o ∆pH (R = - 0,999), indica 

que a sorção do 
137

Cs depende efetivamente da amplitude do balanço de cargas de um solo. O 

∆pH, estimado a partir dos valores de pH em H2O e em KCl 1 mol.L
-1

, indica de forma  

semi-quantitativa a amplitude e o sentido do balanço de cargas superficiais no solo. Os solos 

aqui estudados apresentavam balanço negativo sob as condições do experimento, isto é, a 

CTC predominava as relações de sorção em detrimento da CTA. Novamente a relação entre o 
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parâmetro de Langmuir e as características do solo se manteve coerente dentro de um grupo 

com mineralogia semelhante e a mesma sugestão parece razoável: avaliar a cinética de sorção 

nos diversos grupos mineralógicos de solos tropicais para elucidar o significado 

radioecológico dos parâmetros de Langmuir para os ecossistemas em que se inserem. Além 

disso, estes solos não raro apresentam-se eletropositivos na natureza. Seria interessante avaliar 

a cinética de sorção do 
137

Cs em solos altamente intemperizados onde a CTA predomina nas 

relações de troca iônica. 

O recorte nos dados aqui realizado aponta para a necessidade de agrupar solos em 

função da sua pedogenética para que se possa entender os mecanismos de sorção do 
137

Cs e 

identificar os efeitos de cada propriedade do solo e a amplitude de ação destes parâmetros. 

Tendo em vista que os mecanismos de sorção dos diferentes grupos mineralógicos apresentem 

suas peculiaridades, avaliar todos os solos juntos como se fizessem parte do mesmo universo 

não permite identificar os mecanismos de sorção do solo que diferem de uma classe para 

outra. Por exemplo, o Argissolo, essencialmente caulinítico, e arenoso, responde de forma 

diferente aos parâmetros envolvidos no mecanismo de sorção, comparando-se com os outros 

três solos, cuja mineralogia predominante é de caráter oxídico. Efetivamente, segundo 

(Picanço-Jr., 2011), observa-se que algumas propriedades dos solos só são efetivas como 

indicadoras de vulnerabilidade de um solo à contaminação pelo 
137

Cs até certo limite. Por 

exemplo, o K
+
 trocável compete com o Cs

+
 somente quando o solo encontra-se com 

deficiência deste elemento, como é o caso dos solos aqui estudados. Em solos bem supridos 

de K
+
, a mobilidade do 

137
Cs não sofre mais sua influencia (Tagami et al., 2012). 

Diante do exposto, pode-se concluir que o modelo de Langmuir é o que melhor 

descreve a cinética de sorção do 
137

Cs nos solos aqui estudados. Tendo em vista que os solos 

aqui estudados abrangem uma variedade mineralógica bastante representativa do território 

nacional, a modelagem radioecológica de agroecossistemas brasileiros deve considerar os 

parâmetros de Langmuir nos cálculos de previsão de dose. Os resultados aqui apresentados 

indicam que, para o nível de significância adotado, as propriedades do solo comumente 

levantadas em análises de rotina não explicam isoladamente a adequação da isoterma de 

sorção ao modelo de Langmuir. Deste modo, um estudo mais robusto com repetições para 

cada grupo mineralógico poderá elucidar a amplitude e a intensidade dos efeitos de cada 

propriedade nos mecanismos de sorção do 
137

Cs em solos altamente intemperizados. 
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d. Avaliação do coeficiente de distribuição sólido-solução (Kdi) para 
137

Cs. 

 

Diante da importância prática do coeficiente de distribuição sólido-solução (Kdi), 

vale a pena tecer ainda algumas observações sobre os resultados observados. Tendo em vista 

que as isotermas de sorção não obedeceram ao modelo de partição constante, não é razoável 

considerar o valor da inclinação da reta obtido por regressão linear (Figura 9) como sendo o 

real Kd(Cs-137), devido ao seu significado físico. Não obstante, os valores de Kd(Cs-137) 

observados individualmente em cada ponto das isotermas não devem de todo ser desprezados 

e encontram-se listados na Tabela 7. O Nitossolo apresentou o maior valor de Kd(Cs-137) 

máximo, em torno de 264,06 mL.g
-1

; o Latossolo vermelho 19,36 mL.g
-1

; o Argissolo, 10,00 

mL.g
-1

; e, por último, o Latossolo vermelho amarelo com 8,84 mL.g
-1

. A partir dos valores de 

CTC e de teor de argila, a USEPA (1999b) tabelou a amplitude de valores de Kdi para 

concentrações de Cs
+
 menores que 10

-9
 mol.L

-1
 em solução (Tabela 6). Com as características 

dos solos aqui estudados, os valores de Kdi para Cs
+
 enquadram-se entre 30 e 26.700 mL.g

-1
. 

Os valores de Kd(Cs-137) encontrados para os solos tropicais aqui estudados estão muito abaixo 

dos valores mínimos recomendados pela USEPA (1999b). No caso do Nitossolo, o valor 

máximo de Kd(Cs-137) encontrado enquadra-se no intervalo previsto pela USEPA, tanto para 

solos com teor de argilas micáceas maior quanto menor que 5%. Deste modo, os resultados 

aqui apresentados confirmam a alta radiovulnerabilidade de solos altamente intemperizados, e 

evidenciam a necessidade do levantamento destes valores regionais para solos tropicais 

altamente intemperizados. 

Não obstante o fato da inadequação dos dados de sorção ao modelo de partição 

constante, os valores máximos de Kd(Cs-137) não devem ser ignorados. Embora estes valores 

não descrevam a cinética de sorção deste radionuclídeo para os solos estudados, seu 

significado físico torna possível usá-lo para alimentar modelos radioecológicos de previsão de 

dose. Os valores de Kd(Cs-137) aqui reportados indicam a capacidade destes solos em adsorver o 

137
Cs para dada contaminação, de modo que seja possível inferir quanto ao valor real 

adsorvido a partir da concentração na fase líquida em que estes valores foram levantados. As 

incertezas associadas ao uso destes valores consistem no fato de: (1) em situações cujo 

Kd(Cs-137) real seja menor que o escolhido, isto é, na porção à direita do intercepto entre a reta 

de partição constante e a isoterma, o uso destes valores estará sendo conservador; enquanto 

que (2) na porção anterior ao intercepto entre os dois modelos o uso deste valor estará 

subestimando a capacidade real de sorção do solo para 
137

Cs. Embora a concentração de 
137

Cs 

utilizada para o levantamento das isotermas de sorção tenha sido baixa em termos de massa, a 
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atividade associada a ele foi consideravelmente alta. Uma liberação de 
137

Cs que deposite 

12 GBq.kg
-1

 de solo é esperada apenas em situações de acidente nuclear. Portanto, para 

construção de um banco de dados para subsidiar a radioproteção ambiental em eventos 

radiológicos e/ou nucleares que resultem em contaminação de solos tropicais, os valores de 

Kd(Cs-137) podem ser utilizados, porém, para fins de remediação de áreas contaminadas, o ideal 

é que sejam utilizadas as isotermas de sorção, a fim de reduzir a incerteza dos valores. 

 

Tabela 7 - Valores de Kd(Cs-137) individuais. 

LVA  ARG  LV  NIT 

Bq.mL
-1

 Bq.g
-1

 Kd 
 Bq.mL

-1 
Bq.g

-1
 Kd  Bq.mL

-1
 Bq.g

-1
 Kd  Bq.mL

-1
 Bq.g

-1
 Kd 

60,09 520,21 8,66  54,57 545,42 10,00  43,95 850,88 19,36  4,73 1249,92 264,06 

92,62 818,76 8,84  146,21 559,53 3,83  86,58 598,53 6,91  6,19 785,33 126,77 

451,05 1026,13 2,27  457,52 1001,28 2,19  384,89 1346,46 3,50  47,81 3035,17 63,48 

1070,30 1226,27 1,15  1041,80 1374,71 1,32  937,63 1917,75 2,05  275,58 5287,59 19,19 

 

 

Tabela 8 - Valores estimados pela USEPA para césio em sistemas com < 5% de argilas 

micáceas, <10
-9

 M de Cs
+
 em solução, força iônica < 0,1 M e material húmico < 5mg/L 

USEPA (1999b). 

Kd (mL/g) CTC / Teor de argila 

<3 / <4 3 -10 / 4 - 20 10 - 50 / 20 - 60 

Mínimo 10 30 80 

Máximo 3500 9000 26700 
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e. Dessorção de 137Cs com tiouréia de prata 

 

Os resultados do experimento de dessorção com diferentes concentrações de AgTU 

estão apresentados na Figura 7. Embora as concentrações de AgTU não tenham sido muito 

distantes entre si, tendo em vista que estejam próximas à força iônica comumente encontradas 

em solos, geraram diferenças significativas nos valores de dessorção do Latossolo vermelho e 

Nitossolo (Tabela 7). A diferença encontrada entre as respostas de cada tratamento nestas 

classes de solos e a ausência de diferenças nos tratamentos dos outros solos, sugere a 

possibilidade de o 
137

Cs e/ou o complexo [Ag(TU)n]
+
 apresentar afinidades diferentes pelos 

sítios de sorção relativos à fase trocável de cada mineralogia. Neste caso apesar da literatura 

afirmar que 0,01M de AgTU seja suficiente para acessar a fase trocável de solos anfóteros, 

observamos que concentrações mais elevadas parecem ser mais eficientes para dessorver o 

137
Cs.  

Em termos percentuais, pode-se observar a elevada proporção da reversibilidade do 

137
Cs adsorvido em uma única extração com AgTU: Os solos NIT e LV apresentaram maior 

teor de 
137

Cs nesta fase em comparação ao ARG e ao LVA. A dessorção máxima no LVA e 

no ARG não passou de 40%, enquanto este valor ficou em torno de 72% para o NIT. O LV 

ocupou uma posição intermediária, sendo a dessorção máxima em torno de 55%. Estes 

valores podem ser considerados altos para uma única extração. Em situações de campo a 

dessorção de 
137

Cs provavelmente se dá pela depleção deste radionuclídeo na solução do 

solos, ora por lixiviação, ora por absorção biológica (de Koning & Comans, 2004), e seu 

deslocamento para a solução do solo por balanço de massa. Deste modo, um protocolo de 

extração que promovesse este cenário através de extrações sucessivas na mesma amostra, até 

não se detectar mais atividade no sobrenadante, seria mais realístico e, no caso do presente 

estudo, talvez retirasse 100% do 
137

Cs do solo independente da concentração de AgTU 

empregada. 

O solo subtropical (NIT), com presença de argila de alta atividade (vermiculita), foi o 

que apresentou o maior teor relativo de 
137

Cs dessorvido. Este resultado foi surpreendente 

visto que a presença ilita e/ou vermiculita, ambas argilas de alta superfície específica, 

consequentemente alta atividade coloidal, é conhecida por promover a fixação de 
137

Cs em 

solos (Cremers et al., 1988; Nakao et al., 2008; Tamura, 1964; Vandebroek et al., 2012; 

Wauters et al., 1994b). No caso das ilitas esta fixação se dá pelos FES (frayed edge sites). No 
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caso da vermiculita, sua área interna pode estar expandida ou colapsada de acordo com sua 

hidratação, tornando-se, quando colapsada, semelhante à ilita (Tan, 1998). Há evidências que 

indicam o colapso da vermiculita provocado pela fixação de íons fracamente hidratados em 

sua superfície interna (e.g. Cs
+
, K

+
)(Jacobs & Tamura, 1960; Sawhney, 1972). Caso a 

vermiculita no NIT esteja predominantemente colapsada, os sítios de sorção específicos para 

íons fracamente hidratados estarão restritos às FES e, tendo em vista que esta argila encontra-

se em teor muito baixo, a proporção destes sítios será ínfima, o que explicaria a inesperada 

dessorção elevada do 
137

Cs neste solo. Desta forma, é razoável esperar que a maior parte do 

137
Cs esteja adsorvida em sítios inespecíficos e, consequentemente, trocável. Do ponto de 

vista agronômico o NIT apresentou teores de K
+
 trocável baixo (0,16 cmolc.dm

-3
), e altos de 

Ca
+2

 + Mg
+2

 trocáveis (11,7 cmolc.dm
-3 

) (Tabela 3) (Lopes & Guilherme, 2004). Os íons Ca
+2

 

e Mg
+2

, ao contrário do K
+
 e do Cs

+
, apresentam alta energia de hidratação e, 

consequentemente, não perdem sua camada de solvatação ao serem adsorvidos na superfície 

interna da vermiculita (Sposito, 2008). É razoável argumentar que a razão (Cs
+
 + K

+
)/(Ca

+2
 + 

Mg
+2

) seja indicativo da tendência desta argila estar colapsada devido à ausência dos cátions 

mais fracamente hidratados da solução do solo, como o K
+
 e o Cs

+
 (Teppen & Miller, 2006), 

restando à maior parte do 
137

Cs ser adsorvido nos sítios inespecíficos, e, por conseguinte, estar 

trocável. Desta forma, a característica oxídica do NIT estaria predominando na dessorção do 

137
Cs e este solo poderia ser comparado aos solos de clima tropical. Estes resultados 

corroboram, até certo ponto, a compreensão do comportamento geoquímico do 
137

Cs, que 

prevê sua relativa mobilidade em solos altamente intemperizados. 

O AgTU, como discutido previamente, permite discriminar entre os sítios de adsorção 

específicos e inespecíficos. Os solos que apresentaram o menor percentual de dessorção foram 

o ARG e o LVA. Neste sentido, estes resultados corroboram a possibilidade de sítios de 

sorção ―específica‖, para 
137

Cs em minerais cauliníticos, como sugerido por Singh e Gilkes 

(1990). 

Assim como no experimento de sorção, não foi possível observar correlações 

significativas entre a dessorção máxima, expressa em termos da maior concentração de AgTU 

empregada, e as propriedades do solo, que permitissem propor generalizações para os quatro 

solos estudados, ao nível de significância adotado (Tabela 1 – Anexo A). A dessorção 

máxima apresentou correlação apenas com os teores de potássio trocável (r = 0,983; p=0,974; 

n=4) e com o parâmetro de capacidade de Langmuir b (r = 0.978; p=0,974; n=4) (Tabela 1 – 
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Anexo A). A correlação positiva significativa observada com os teores de potássio trocável, 

corrobora o papel da competição entre os íons K
+
 e Cs

+
 por sítios de troca em solos pobres 

neste nutriente, conforme discutido anteriormente. Estes resultados também parecem indicar 

que os solos cuja capacidade de sorção é mais baixa (LVA e ARG), são os que retêm mais 

fortemente o 
137

Cs, enquanto aqueles cuja capacidade é maior (NIT e LV), retêm mais 

fracamente este radionuclídeo. 

Tomar o fator de formação clima como categoria também não permitiu observar 

generalizações quanto à dessorção do 
137

Cs nos solos estudados além da presença já esperada 

deste radionuclídeo na fase trocável (Tabela 3 - Anexo A), em termos de correlações com as 

propriedades do solo. A alta correlação que a dessorção máxima apresentou com os teores de 

SiO2 (R = 0,999) apenas corroboram a alta afinidade deste reagente pela superfície coloidal. 

Ao passo que a correlação negativa entre a dessorção máxima e a acidez trocável aponta para 

a maior afinidade do íon H
+
 pela superfície coloidal em detrimento tanto do 

137
Cs

+
, quanto do 

complexo [Ag(TU)n]
+
 (R = -0,996). 

Não obstante, partindo-se do pressuposto que os sítios de sorção de alta afinidade no 

Nitossolo estejam inacessíveis à solução, e que seja razoável reunir os solos por hora 

estudados em função de sua mineralogia, pode-se observar que para os solos de caráter 

oxídico a dessorção máxima, expressa em termos da maior concentração de AgTU, 

apresentou alta correlação positiva com a CTC (R = 1,000) e alta correlação com o potássio 

trocável (R = 0,994). A correlação com a CTC corrobora a tendência do 
137

Cs ser mais 

fortemente retido pelos solos cuja capacidade de sorção é menor, e mais fracamente retido 

naqueles cuja capacidade de sorção é maior. 

Diante do exposto pode-se afirmar que, a sorção do 
137

Cs apresenta-se altamente 

reversível nos solos aqui estudados. Além disso, pode-se observar a reversibilidade da sorção 

deste radionuclídeo tende a ser diretamente proporcional à capacidade sortiva do sistema. 

Estes resultados devem ser considerados com cuidado. Esta alta reversibilidade talvez não 

seja encontrada em condições de campo devido à alta especificidade do reagente AgTU para a 

fase trocável. Porém, a magnitude da dessorção com AgTU pode ser um indicativo da 

mobilidade potencial do 
137

Cs nos solos estudados, posto que o percentual deste radionuclídeo 

presente nesta fase poderá ser remobilizado ao longo do tempo. Não obstante, os resultados 

aqui apresentados apontam para a alta mobilidade do 
137

Cs em solos altamente 
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intemperizados, posto que, embora tenha alta afinidade pela matriz dos solos aqui estudados, 

os mecanismos de sorção são altamente reversíveis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AgTU 
LVA ARG LV NIT 

% p = 0,05 % p = 0,05 % p = 0,05 % p = 0,05 

0,01 mol.L
-1

 28,13 
 

34,99 * 34,75 
 

26,15 
 

0,03 mol.L
-1

 34,61 * 38,62 * 51,61 * 67,57 * 

0,05 mol.L
-1

 36,50 * 39,88 * 55,19 * 72,59 * 

Tabela 7- Dados da dessorção de 
137

Cs por três concentrações AgTU. Asteriscos na 

mesma coluna marcam tratamentos que não diferem entre si pelo teste t de Student 

(p=0.05). 

Figura 7- Dessorção de 
137

Cs com AgTU. 
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CAPÍTULO IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho permitiu evidenciar características importantes do fenômeno de 

sorção e dessorção nos solos por hora estudados. Quanto à mobilidade deste radionuclídeo, 

pode-se perceber que, embora tenha alta afinidade pelos solos, posto que o equilíbrio de 

sorção seja atingido em poucas horas, boa parte da concentração sorvida permanece 

facilmente remobilizável. A pedogenética, aqui considerada em termos do clima de formação, 

não permitiu reunir o Argissolo, o Latossolo vermelho amarelo e o Latossolo vermelho em 

um grupo conciso. É razoável considerar que as diferenças, tanto nos resultados de sorção, 

quanto de dessorção, estejam relacionadas, acima de qualquer outro fator, às diferenças 

mineralógicas de cada solo. 

O estudo da cinética de sorção do 
137

Cs nos solos aqui abordados evidenciou que, para 

quatro tipos de solo distintos quanto à mineralogia, e para concentrações consideravelmente 

baixas do radionuclídeo, o modelo de partição constante não é adequado à descrição dos 

dados experimentais. Devido à baixa concentração de 
137

Cs utilizada neste estudo em termos 

de massa (< 0,155 µg.L
-1

), e tendo em vista seu comportamento químico, era esperado que a 

isoterma de sorção não ultrapassasse a porção inicial da curva de Langmuir, permitindo, 

portanto, sua descrição em termos de uma reta entre as concentrações adsorvidas e em 

solução, ou seja, em termos de Kd(Cs-137). 

Os valores Kd(Cs-137) aqui reportados não devem, de todo, ser desprezados. Estes 

valores evidenciaram a alta radiovulnerabilidade dos solos altamente intemperizados, e 

apontaram para a necessidade do levantamento de valores regionais para alimentar os 

modelos radioecológicos de previsão de dose. Mesmo que estes valores não descrevam a 

cinética de sorção deste radionuclídeo para os solos estudados, seu significado físico torna 

possível usá-lo para alimentar tais modelos, não obstante às incertezas associadas ao processo. 

Embora a concentração de 
137

Cs utilizada para o levantamento das isotermas de sorção tenha 

sido baixa em termos de massa, a atividade associada a ela foi consideravelmente alta. Uma 

liberação de 
137

Cs que deposite 12 GBq.kg
-1

 de solo é esperada apenas em situações 

catastróficas. Portanto, para construção de um banco de dados para subsidiar a radioproteção 

ambiental em eventos radiológicos e/ou nucleares que resultem em contaminação de solos 

tropicais, a reportagem de valores de Kd(Cs-137) devem ser acompanhadas da respectiva 

isoterma de sorção, a fim de reduzir a arbitrariedade na escolha dos valores. 
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O modelo matemático que melhor descreveu os dados de sorção, em termos de 

regressão linear foi a equação de Langmuir para os quatro solos estudados. A isoterma de 

Langmuir descreve a relação entre concentrações crescentes de determinado sorvato (i.e., 

137
Cs), cuja afinidade pela superfície coloidal decresça à medida que os sítios de sorção vão 

sendo ocupados. Deste modo este resultado corrobora a compreensão de que em solos 

altamente intemperizados a sorção seja controlada por sítios de troca indiferentes quanto à 

afinidade pelo 
137

Cs. 

A análise multimodelo realizada em função do Critério de Informação de Akaike 

Corrigido (AICc) permitiu observar que, para fins de previsão da sorção do 
137

Cs, os três 

modelos avaliados podem ser usados para o ARG, o LVA e o NIT, enquanto que para o LV, o 

modelo de Freundlich parece ser o mais adequado. 

Embora os modelos matemáticos considerados neste trabalho sejam empíricos e não 

nos permitam isolar mecanismos específicos, ou seja, não nos permitam discriminar entre 

adsorção e fixação, entre adsorção e precipitação, eles podem auxiliar a descrever e a prever o 

resultado global de uma isoterma de sorção. Os resultados apontam para a possibilidade de 

que a abordagem ―tradicional‖, representada pelos coeficientes de correlação (R) e de 

determinação (R²), possa ser interpretada como um indicativo do poder descritivo do modelo, 

enquanto que a abordagem ―teórico-informativa‖, representada pelo AICc, possa indicar o 

poder preditivo do modelo. 

A dessorção com AgTU apresentou resultados marcantemente diferentes para cada 

solo. Embora as concentrações aqui empregadas não tenham sido muito maiores que a força 

iônica comumente encontrada em solos (≈0,01mol.L
-1

), as respostas, em termos percentuais, 

apresentaram significados diferentes. Nas amostras de Argissolo, a dessorção máxima foi 

obtida já com a menor concentração de AgTU (0,0’1 mol.L
-1

) ou seja, os valores de dessorção 

para as três concentrações não diferiram significativamente (t de Student; p=0,05). Para o 

Nitossolo, para o Latossolo vermelho e para o Latossolo vermelho amarelo, a dessorção 

máxima foi atingida já com a concentração intermediária de AgTU (0,034 mol.L
-1

). Tendo em 

vista a contribuição relativa de cada tipo de mineral na fração argila dos solos aqui estudados, 

estes resultados podem estar refletindo o efeito individual ou combinado de diferenças na 

afinidade do 
137

Cs
+
 e do [Ag(TU)n]

+
 pelo complexo sortivo. 



 

61 
 

A correlação dos resultados de sorção e de dessorção com as propriedades do solo só 

foi possível agrupando-os quanto à mineralogia predominante. Um estudo mais abrangente, 

robusto, e com repetições para cada grupo mineralógico permitirá verificar se as correlações e 

estimativas da distância de K-L aqui sugeridas são consistentes e/ou se há outras propriedades 

mais estáveis que permitam prever valores de parâmetros que descrevem fisicamente o 

mecanismo de sorção-dessorção. 
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ANEXO A – Tabelas de correlação. 

 

Tabela 1 - Coeficientes de correlação (R) entre a dessorção máxima (Dess máx), os parâmetros de Langmuir (KL e b), e as propriedades 

dos solos. 

 
% Langmuir -------------------------------%----------------------------- 

  
cmolc.dm

-3
 mg.kg

-1
 

TODOS 
Dess 

máx 

KL 

(Bq.g
-1

) 
b Argila MOS Corg SiO2 Al2O3 Fe2O3 ki kr CTC P 

Dess máx 1,000 0,978 -0,383 0,560 0,107 0,108 0,905 0,265 0,631 0,550 0,239 0,911 -0,747 

KL 
 

1,000 -0,309 0,376 -0,027 -0,026 0,798 0,061 0,455 0,662 0,361 0,863 -0,706 

b 
  

1,000 -0,394 0,430 0,430 -0,543 -0,249 -0,470 -0,532 -0,558 -0,054 0,892 

 
cmolc.dm

-3
 % 

 

TODOS 
pH 

(KCl) 

pH 

(dH2O) 
∆pH PCZe Na Ca Mg K H+Al S V Saturação por Na 

Dess máx -0,446 -0,207 -0,728 -0,673 0,804 0,705 0,232 0,983 0,664 0,651 -0,106 0,350 

KL -0,381 -0,163 -0,671 -0,589 0,857 0,706 0,316 0,966 0,542 0,665 -0,038 0,491 

b 0,997 0,972 -0,229 0,937 0,223 0,366 0,804 -0,211 -0,888 0,443 0,959 0,618 

Nota: n = 4; p = 0,001; R ≥ 0,974 (Fisher & Yates, 1971). 
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Tabela 2 - Coeficientes de correlação (R) entre a dessorção máxima (Dess máx), os parâmetros de Langmuir (KL e b), e as propriedades 

dos solos oxídicos. 

 
% Langmuir -------------------------------%----------------------------- 

  
cmolc.dm

-3
 mg.kg

-1
 

OXÍDICOS 
Dess 

máx 

KL 

(Bq.g
-1

) 
b Argila MOS Corg SiO2 Al2O3 Fe2O3 ki kr CTC P 

Dess máx 1,000 0,978 -0,730 0,406 -0,741 -0,740 0,880 0,007 0,513 0,927 0,911 1,000 -0,934 

KL 
 

1,000 -0,571 0,205 -0,865 -0,864 0,761 -0,202 0,322 0,985 0,977 0,983 -0,839 

b 
  

1,000 -0,921 0,082 0,080 -0,967 -0,689 -0,961 -0,420 -0,382 -0,711 0,926 

 
cmolc.dm

-3
 % 

 

OXÍDICOS 
pH 

(KCl) 

pH 

(dH2O) 
∆pH PCZe Na Ca Mg K H+Al S V Saturação por Na 

Dess máx -0,786 -0,725 -0,986 -0,832 0,755 0,724 -0,122 0,994 0,735 0,585 -0,565 0,195 

KL -0,639 -0,565 -0,999 -0,698 0,875 0,852 0,088 0,995 0,577 0,741 -0,380 0,395 

b 0,996 1,000 0,605 0,986 -0,102 -0,057 0,767 -0,652 -1,000 0,128 0,976 0,528 

Nota: n = 3; p = 0,001; R ≥ 0,991 (Fisher & Yates, 1971). 
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Tabela 3 - Coeficientes de correlação (R) entre a dessorção máxima (Dess máx), os parâmetros de Langmuir (KL e b), e as propriedades 

dos solos tropicais. 

 
% Langmuir -------------------------------%----------------------------- 

  
cmolc.dm

-3
 mg.kg

-1
 

TROPICAIS 
Dess 

máx 

KL 

(Bq.g
-1

) 
b Argila MOS Corg SiO2 Al2O3 Fe2O3 ki kr CTC P 

Dess máx 1,000 0,987 -0,638 0,957 0,425 0,426 0,999 0,914 0,978 -0,153 -0,260 0,762 -0,707 

b 
 

1,000 -0,755 0,898 0,273 0,274 0,981 0,836 0,932 0,009 -0,100 0,647 -0,812 

K 
  

1,000 -0,389 0,425 0,425 -0,611 -0,271 -0,465 -0,663 -0,577 0,013 0,996 

 
cmolc.dm

-3
 % 

 

TROPICAIS 
pH 

(KCl) 

pH 

(dH2O) 
∆pH PCZe Na Ca Mg K H+Al S V Saturação por Na 

Dess máx -0,631 -0,461 -0,493 -0,797 0,019 0,199 -0,499 0,927 0,908 0,068 -0,523 -0,798 

b -0,748 -0,599 -0,346 -0,885 -0,143 0,038 -0,633 0,854 0,964 -0,095 -0,654 -0,885 

K 1,000 0,977 -0,355 0,974 0,757 0,627 0,986 -0,304 -0,902 0,725 0,990 0,973 

Nota: n = 3; p = 0,001; R ≥ 0,991 (Fisher & Yates, 1971). 
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ANEXO B – Memórias de cálculo 

 

Tabela 1 – Determinação do tempo de equilíbrio de sorção do 
137

Cs para os quatro solos estudados pelo teste t de Student (Teste t de 

Student (n = 3; p = 0,05; t = 3,18). 

Argissolo 

tn / tn+1 méd 1 méd 2 méd 1 - méd 2 (n1 - 1)*s1^2 (n2 - 1)*s2^2 ∑(n - 1)s^2 √(1/n1 + 1/n2) gl (n1 + n2 - 2) 
√(∑(n - 1)s^2 / 

gl) 
t calc 

3h / 24h 68,29 69,51 -1,22 0,09 3,04 3,13 0,82 4 1,96 -0,77 

24h / 48h 69,51 69,77 -0,26 3,04 0,85 3,90 0,82 4 2,19 -0,15 

48h / 168h 69,77 69,54 0,23 0,85 2,20 3,06 0,82 4 1,93 0,15 

168h / 

336h 
69,54 70,01 -0,47 2,20 0,62 2,82 0,82 4 1,86 -0,31 

Latossolo vermelho amarelo 

tn / tn+1 méd 1 méd 2 
méd 1 - 

méd 2 

(n1 - 

1)*s1^2 

(n2 - 

1)*s2^2 
∑(n - 1)s^2 

√(1/n1 + 

1/n2) 

gl (n1 + n2 

- 2) 

√(∑(n - 

1)s^2 / gl) 
t calc 

3h / 24h 65,57 66,18 -0,61 0,54 0,77 1,31 0,82 4 1,27 -0,59 

24h / 48h 66,18 66,60 -0,42 0,77 2,96 3,72 0,82 4 2,13 -0,24 

48h / 168h 66,60 68,31 -1,70 2,96 0,12 3,08 0,82 4 1,94 -1,07 

168h / 

336h 
68,31 71,81 -3,50 0,12 0,33 0,46 0,82 4 0,75 -5,71 
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Continuação da Tabela 1. 

Latossolo vermelho 

tn / tn+1 méd 1 méd 2 
méd 1 - 

méd 2 

(n1 - 

1)*s1^2 

(n2 - 

1)*s2^2 
∑(n - 1)s^2 

√(1/n1 + 

1/n2) 

gl (n1 + n2 

- 2) 

√(∑(n - 

1)s^2 / gl) 
t calc 

3h / 24h 75,14 76,38 -1,23 0,11 0,04 0,15 0,82 4 0,43 -3,48 

24h / 48h 76,38 76,31 0,07 0,04 0,56 0,60 0,82 4 0,86 0,10 

48h / 168h 76,31 78,64 -2,33 0,56 0,47 1,03 0,82 4 1,12 -2,54 

168h / 

336h 
78,64 80,20 -1,57 0,47 1,31 1,78 0,82 4 1,48 -1,30 

Nitossolo 

tn / tn+1 méd 1 méd 2 
méd 1 - 

méd 2 

(n1 - 

1)*s1^2 

(n2 - 

1)*s2^2 
∑(n - 1)s^2 

√(1/n1 + 

1/n2) 

gl (n1 + n2 

- 2) 

√(∑(n - 

1)s^2 / gl) 
t calc 

3h / 24h 95,64 96,61 -0,97 0,01 0,01 0,02 0,82 4 0,17 -7,05 

24h / 48h 96,61 96,70 -0,08 0,01 0,04 0,05 0,82 4 0,24 -0,42 

48h / 168h 96,70 96,73 -0,04 0,04 0,02 0,05 0,82 4 0,26 -0,18 

168h / 

336h 
96,73 96,81 -0,07 0,02 0,01 0,03 0,82 4 0,19 -0,45 

Nota: médias 1 e 2 referentes à concentração sorvida. 
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Tabela 2 - Cálculo do AICc e do ∆AICc. 

Argissolo 

Ci qi_obs 

Ci/qi 
log 

Ci 
log qi 

Linear Erro 

WSR 

Langmuir Erro 

WSR 

Freundlich Erro 

WSR 

Bq/mL 
σ 

(Bq/mL) 
Bq/g 

σ 

(Bq/g) 
f(Ci) Bq/g f(Ci) Bq/g f(Ci) Bq/g 

54,57 1,75 545,42 22,78 0,10 1,74 2,74 82,82 -462,60 4,88E+06 338,00 -207,42 9,80E+05 483,68 -61,74 8,68E+04 

146,21 4,87 559,53 8,58 0,26 2,16 2,75 221,91 -337,62 9,78E+05 675,58 116,05 1,16E+05 673,71 114,17 1,12E+05 

457,52 11,75 1001,28 63,47 0,46 2,66 3,00 694,37 -306,91 5,98E+06 1134,69 133,40 1,13E+06 988,62 -12,67 1,02E+04 

1041,80 6,67 1374,71 32,24 0,76 3,02 3,14 1581,14 206,43 1,37E+06 1382,10 7,39 1,76E+03 1303,70 -71,00 1,63E+05 

   
b 0,0047 nf 2,9744 RSS 1,32E+07 RSS 2,23E+06 RSS 3,71E+05 

   
KL 1666,67 Kf 126,07 AICc 76,04 AICc 82,92 AICc 75,75 

       
∆AICc -0,28 ∆AICc -7,16 ∆AICc 0,00 
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Continuação da Tabela 2. 

Latossolo vermelho amarelo 

Ci qi_obs 

Ci/qi 
log 

Ci 
log qi 

Linear Erro 

WSR 

Langmuir Erro 

WSR 

Freundlich Erro 

WSR 

Bq/mL 
σ 

(Bq/mL) 
Bq/g 

σ 

(Bq/g) 
f(Ci) Bq/g f(Ci) Bq/g f(Ci) Bq/g 

60,09 3,85 520,21 18,84 0,12 1,78 2,72 83,10 -437,11 3,60E+06 530,04 9,82 1,82E+03 610,10 89,88 1,52E+05 

92,62 3,79 818,76 19,40 0,11 1,97 2,91 128,08 -690,68 9,25E+06 664,43 -154,34 4,62E+05 680,98 -137,78 3,68E+05 

451,05 3,73 1026,13 16,39 0,44 2,65 3,01 623,76 -402,37 2,65E+06 1058,45 32,33 1,71E+04 1018,21 -7,92 1,03E+03 

1070,30 9,22 1226,27 51,58 0,87 3,03 3,09 1480,12 253,85 3,32E+06 1161,43 -64,84 2,17E+05 1268,23 41,96 9,08E+04 

   
b 0,0123 nf 3,9355 WSSR 1,88E+07 RSS 6,98E+05 RSS 6,12E+05 

   
KL 1250,00 Kf 215,48 AICc 77,46 AICc 78,28 AICc 77,75 

       
∆AICc 0,00 ∆AICc -0,82 ∆AICc -0,30 
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Continuação da Tabela 2. 

Latossolo vermelho 

Ci qi_obs 

Ci/qi 
log 

Ci 
log qi 

Linear Erro 

WSR 

Langmuir Erro 

WSR 

Freundlich Erro 

WSR 

Bq/mL 
σ 

(Bq/mL) 
Bq/g 

σ 

(Bq/g) 
f(Ci) Bq/g f(Ci) Bq/g f(Ci) Bq/g 

43,95 2,34 598,53 16,47 0,07 1,64 2,78 102,45 -496,09 4,05E+06 481,01 -117,52 2,27E+05 623,89 25,35 1,06E+04 

86,58 3,07 850,88 12,61 0,10 1,94 2,93 201,79 -649,08 5,31E+06 768,29 -82,59 8,60E+04 799,47 -51,41 3,33E+04 

384,89 6,50 1346,46 33,74 0,29 2,59 3,13 897,11 -449,35 6,81E+06 1469,92 123,46 5,14E+05 1379,80 33,35 3,75E+04 

937,63 16,92 1917,75 86,43 0,49 2,97 3,28 2185,42 267,66 6,19E+06 1742,11 -175,64 2,67E+06 1911,03 -6,72 3,90E+03 

   
b 0,0072 nf 2,7337 RSS 2,24E+07 RSS 3,49E+06 RSS 8,53E+04 

   
KL 2000,00 Kf 156,35 AICc 78,15 AICc 84,72 AICc 69,87 

       
∆AICc -8,28 ∆AICc -14,85 ∆AICc 0,00 
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Continuação da Tabela 2 

NIT 

Ci qi_obs 

Ci/qi 
log 

Ci 
log qi 

Linear Erro 

WSR 

Langmuir Erro 

WSR 

Freundlich Erro 

WSR 

Bq/mL 
σ 

(Bq/mL) 
Bq/g 

σ 

(Bq/g) 
f(Ci) Bq/g f(Ci) Bq/g f(Ci) Bq/g 

4,73 0,38 1249,92 101,08 0,00 0,68 3,10 97,53 -1152,38 1,34E+08 701,60 -548,31 3,04E+07 968,84 -281,08 7,99E+06 

6,49 0,17 784,44 18,94 0,01 0,81 2,89 133,72 -650,72 8,02E+06 914,32 129,88 3,19E+05 1110,59 326,15 2,01E+06 

47,81 1,32 3035,17 78,00 0,02 1,68 3,48 985,20 -2049,97 3,28E+08 3112,32 77,15 4,64E+05 2635,38 -399,79 1,25E+07 

275,58 3,54 5287,59 47,94 0,05 2,44 3,72 5678,38 390,79 7,32E+06 4523,94 -763,65 2,80E+07 5623,37 335,79 5,41E+06 

   
b 0,0345 nf 2,3111 RSS 4,77E+08 RSS 5,91E+07 RSS 2,79E+07 

   
KL 5000,00 Kf 494,42 AICc 90,39 AICc 96,04 AICc 93,03 

       
∆AICc 0,00 ∆AICc -5,65 ∆AICc -2,64 

 

 


