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Desenvolvimento e aplicação de traçadores de erosão hídrica 

João M. Villela 1 ; Silvio Crestana 2 

ABSTRACT – Water erosion is one of the main causes of soil degradation. Although there are 
reliable methodologies for monitoring the quantity and quality of sediments in relation to the 
identification of primary sources, the existing techniques are not adequate as a tool for the 
management of water resources. In view of the need to improve these techniques, the main 
objective of this work was to develop and apply the tracer to monitor soil movement and identify 
sediment sources. Two rare earth sources were used in the synthesis of this tracer: a commercial 
of high purity and high cost; and an alternative source of lower cost and lower purity. This 
alternative source is a residue from the commercial extraction process of rare earths. The tracers 
obtained were characterized by X - ray diffractometry and X - ray fluorescence, in order to verify 
the modification of the structure after the ion exchange with the rare earths and their chemical 
composition. In addition, the tracer was submitted to mobility test in flow plots (20m x 5m). The 
results of the characterization allowed to confirm the incorporation of the chemical signature in 
the tracers. The mobility test proved to be satisfactory and it was possible to partially recover the 
tracer in the collecting channel. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A principal causa da degradação dos solos em ambientes tropicais e subtropicais é a erosão 

hídrica. Embora existam metodologias confiáveis para o monitoramento da quantidade e 

qualidade dos sedimentos, em relação à identificação das fontes primárias, as técnicas existentes 

ainda não são adequadas para serem utilizadas como uma ferramenta aplicável para a gestão dos 

recursos hídricos. Entre as principais técnicas estão: “fingerprint”, “Fallout” Radionuclídeos, 

Elementos de Terras Raras (ETRs), magnetismo do solo e substâncias magnéticas. Outros métodos 

alternativos a estes também foram testados como partículas de vidro fluorescentes, esferas de 

cerâmica marcadas e outras mais sofisticadas como microesferas de polímero codificadas com 

sequências de DNA sintético. De modo geral, as limitações mais comuns apresentadas por estas 

abordagens são: comportamento não conservador, exigências de equipamentos e tratamentos 

estatísticos sofisticados, que demandam uma equipe multidisciplinar, ligação preferencial às 
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partículas mais finas do solo e limitações geográficas de aplicação Guzmán et al.(2013). Diante da 

necessidade do aperfeiçoamento destas técnicas o presente trabalho teve como principal objetivo 

apresentar os resultados preliminares do desenvolvimento de um traçador para monitorar o 

movimento do solo e identificar as fontes de sedimentos. O traçador utiliza os elementos terras 

raras como elemento químico. Para sua síntese utilizou uma fonte de terras raras comercial de 

alta pureza e custo elevado e outra utilizando uma alternativa de baixo custo a partir de um 

resíduo oriundo do processo de extração de terras raras pelas Indústrias Nucleares do Brasil (INB) 

de menor pureza. Após a síntese com as duas opções de reagentes os traçadores foram 

submetidos a caracterização utilizando as técnicas de difratometria de raios – X e fluorescência de 

raios – x. A caracterização teve por finalidade verificar a incorporação dos terras raras nos 

traçadores. O traçador de menor custo foi submetido a um teste de mobilidade em uma parcela 

de escoamento (20x5m) em um Neossolo quartzarênico sub chuva natural. 

2 -  MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 - Síntese dos traçadores 

Para obtenção da argila marcada (troca de cátions), foi utilizado um procedimento já 

conhecido para cátions mono e bivalente Moore et al. (1997). O procedimento consiste em 

adicionar 1g de montmorilonita natural (Na-MMT) a 25 ml de uma solução saturada de 0,1mol/L 

de LaCl3 comercial (Sigma Aldrich, 99,99%), em um béquer por 24 h. Após permanecer 24h sem 

agitar, o material foi centrifugado por 5min a 7000 rpm para que fosse retirado o material 

sobrenadante. Feito isso, uma nova solução de 25ml de LaCl3 na concentração de 0,1mol/L foi 

adicionada ao material centrifugado e deixado em repouso por mais 48 h. Mais uma vez o 

sobrenadante foi retirado por meio de uma centrifugação a 7000 rpm por 5min, no qual este 

material foi denominado de La-MMT. Para remoção do excesso dos íons lantânio e cloreto da 

amostra, foram feitas inúmeras lavagens com água destilada, seguido de centrifugações, e medida 

a condutividade da solução. O mesmo procedimento foi utilizado para a marcação da 

montmorilonita (La_R-MMT), utilizando como precursor de terras raras a solução de Cloreto de 

lantânio (LaCl3_R) fornecida pelas Indústrias Nucleares do Brasil (INB). Trata-se de um resíduo 

gerado pelo processo de extração de terras raras composta por 9,4% de lantânio, 5,9% de 

neodímio e 1,62% de praseodímio. 

2.2 - Caracterização 

Os padrões de Difração de Raios-X (DRX) foram registados num difratômetro Shimadzu XRD 

6000 (radiação Cu kα com λ = 0,15406 nm) operado a 30 mA e 30 kV, variando o ângulo de 
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difração (2θ) de 4 a 80 °, em intervalos de 0,02°. As distâncias foram calculadas a partir da Lei de 

Bragg, utilizando a Equação 1.  

2𝑑 𝑠𝑒𝑛.  = 𝑛λ (1) 

 

Sendo: n um nº inteiro, λ o comprimento de onda da radiação incidente, d a distância entre 

planos e θ o ângulo de incidência em relação ao plano considerado. 

Esta análise teve por finalidade mostrar de forma qualitativa a ocorrência do processo de 

troca iônica entre os cátions presentes no espaço intercalar da argila pelos presentes na solução 

contendo terras raras, elementos que constituem a assinatura química do traçador. 

A análise química quantitativa por Espectroscopia de Fluorescência de Raios-X por Dispersão 

de Energia (ED-FRX) foi realizada em um espectrômetro modelo MiniPal 4, com ânodo de Ródio 

(Rh), PANalytical. Esta análise teve como objetivo confirmar de forma quantitativa a incorporação 

dos elementos terras raras na argila. 

2.3 - Teste de mobilidade 

O teste de mobilidade foi realizado em uma parcela experimental de escoamento sob solo 

exposto, localizada no Instituto Arruda Botelho (IAB), Itirapina, região central do estado de São 

Paulo, Brasil (latitude 22 ° 11'5 "S, longitude 47 ° 51'11" N, elevação 790 m (Oliveira et al. (2015)). 

A parcela (20 m x 5 m) está instalada em uma vertente de 9% de declividade com sistema coletor 

para sedimentos composto por uma calha do tipo funil de 5 m e para escoamento superficial com 

3 caixas d’água de 310 L. O solo é classificado como Neossolo Quartzarênico de textura arenosa 

com cerca de 85% areia, 12% de argila e 3% de silte (Oliveira et al. (2015)). A concentração dos 

elementos Terras Raras no solo foi quantificada por espectrometria de massas com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-MS), realizada na empresa SGS Geosol utilizando o pacote de análise 

IMS95R conforme descrito por. Para o teste mobilidade foi dispersado na parcela 43 kg da mistura 

(traçador + solo moído), sendo 10% de traçador formando uma faixa de 1 m de largura por 5 m de 

comprimento com espessura de 5x10-3 m, localizada na parte superior da parcela ao longo do 3º e 

4º m (Figura 1a). A Figura 1b representa a vista da parte superior da parcela com destaque ao local 

de aplicação do traçador e ao fundo a estação climatológica instalada na área, enquanto a Figura 

1c mostra a vista lateral da faixa do traçador disperso na parcela. 
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Figura 1 – a) Representação esquemática da parcela utilizada nos testes de mobilidade; b) vista supeior da 
parcela; c) Vista lateral da faixa do traçador. fonte: autoria própria). 

 

A aplicação do traçador aconteceu dois dias antes do registro de um evento representativo 

de 23 mm de precipitação ocorrido no dia 21/03/2018. Após o evento, o volume do escoamento 

depositado na caixa foi registrado bem como a quantidade de sedimento erodido presente na 

calha. Este sedimento foi coletado e seco na estufa à temperatura de 105 °C e posteriormente 

retirou-se uma alíquota para realizar a análise química. Após o preparo a amostra foi submetida a 

análise quantitativa por Espectroscopia de Fluorescência de Raios-X por Dispersão de Energia (ED-

FRX) a fim de identificar a presença do traçador no sedimento.  

3 - RESULTADOS 

3.1 - Difratometria de Raios – X 

Os difratogramas das amostras Na-MMT, La-MMT e La_R-MMT da figura 2 confirmam a 

incorporação dos cátions terras raras no espaço interplanar verificando a diminuição dos valores 

2θ referente ao plano (d001) das La-MMT (6,24°) e La_R-MMT (5,64°) em relação à Na-MMT 

(7,14º) (Stefani et al. 2014). 
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Figura 2 - Difratometria de raios - X após o processo de intercalação (fonte: autoria própria). 

 

  A incorporação dos elementos terras raras na estrutura também é evidenciada pelo 

aumento do espaçamento interplanar (Tabela 1) em consequência da diminuição dos valores 2θ 

do plano (d001) (Fida et al. 2017). 

Tabela 1 – Valores 2θ e distância interplanar das amostras 

 

 

 

 

 

 

3.2 - Fluorescência de raios – x 

A tabela 2 apresenta os resultados da análise química por Espectroscopia de Fluorescência 

de Raios-X por Dispersão de Energia (ED-FRX). 

 

Tabela 2 – Análise de (ED-FRX) para as argilas. 

Elementos [%] 

Material Na Al Si Cl K Ca Fe La Pr Nd P S Ti 

Na-MMT 1,5 4,7 21,3 0,4 0,6 0,8 10,2 0 0 0 0,09 0 0,9 

La-MMT 1,3 5,7 23,6 0,1 0,6 0,4 12,9 11,0 0 0 0 0 0 

La_R-MMT 14,1 3,9 21,7 0,4 0,5 0,2 9,4 6,5 0,64 6,0 0,1 0,2 0 

 

Analisando a composição da Na-MMT verifica-se elevado teor de Si e Fe que corroboram com os 

valores encontrados para montmorilonitas do município de Boa Vista – PB (Amorim 2003). Observa-se 

também elevados teores para os cátions Na, K e Ca, sendo este último ocorrendo na forma trocável para 

este tipo de argilominerais. A análise para a La-MMT comprovou de forma quantitativa a incorporação do 

Samples 2θ  (°) d (Å) 

Na-MMT 7.14 12.380 

La-MMT 5.64 15.669 

La_R-MMT 6.24 14.164 
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cátion La3+ na estrutura do argilomineral conforme sugerido pela difratometria. Verificou-se também a 

redução dos teores de Ti e dos cátions trocáveis Na e Ca e o aparecimento do cátion La3+ na estrutura com 

aproximadamente 11%. De forma análoga encontrou-se os resultados para a La_R-MMT com a redução dos 

teores de K e Ca, este último de forma mais acentuada quando comparado a La-MMT, enquanto para os 

teores de Na+ observou-se um considerável aumento. Os teores de La3+, Nd3+ e Pr3+ encontrados na La_R-

MMT correspondem respectivamente a 6,5%, 6,0% e 0,64 %. O aumento dos teores de Na+ bem como o 

aparecimento do elemento S pode ser atribuído a uma série de elementos presentes na solução (LaCl3_R) 

pois trata-se de um resíduo, ao contrário da solução LaCl3 que apresenta alto teor de pureza.    

3.3 - Teste de mobilidade 

O evento de precipitação na data de 21/03/2018 ocorrido na parcela de escoamento 

registrou um acumulado de 23 mm com duração de 3,33 h gerando um volume escoado de 

2,65 mm acompanhado de uma perda de solo de 1,83 Mg ha -1. A figura 4 mostra como ficou a 

faixa de traçador (Figura 3c) após o evento chuvoso. 

 
Figura 4 – Imagem da faixa de traçador na parcela após o evento chuvoso. 

Na figura acima é possível verificar que houve o deslocamento do traçador evidenciado pelo 

desgaste da faixa e pela coloração mais escura formada na região central da parcela, destacando a 

existência de caminhos preferenciais. A tabela 3 apresenta os resultados de mobilidade do 

traçador tendo como referência o elemento La.   

 

 
Tabela 3 – Resumo das informações sobre o balanço químico do La para o evento 21/03/2018  

21/03/2018  Elemento (ppm) 

  La 

Neossolo Quartzarênico 10,0 

Faixa Traçador (43 kg) 6516,0 

Sedimento Calha 400 

Sedimento Calha -  Neossolo Quartzarênico 390,0 

Quantidade de traçador recuperado (kg) 2,57 
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O solo da área de estudo (Neossolo Quartzarênico) apresenta uma concentração para o La de 

10 ppm. A concentração de La presente na faixa de traçador formada por 43kg da mistura 

(traçador+ Neossolo Quartzarênico moído) foi de 6516 ppm. A concentração de La presente no 

sedimento que alcançou a calha coletora foi de 400 ppm. Subtraindo a concentração de La 

presente no solo deste valor encontra-se a concentração que efetivamente corresponde a massa 

de traçador. Portanto, considerando a concentração inicial de 6516,0 ppm referente a massa de 

43 kg da mistura e a concentração referente ao sedimento que alcançou a calha e a concentração 

que efetivamente corresponde a massa do traçador, é possível sugerir que 2, 57 kg alcançou a 

calha coletora.  

4 - CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos a partir das técnicas de difratometria de raios – X e fluorescência de 

raios-X, confirmaram a incorporação da assinatura química no traçador. Verificou-se também que 

o traçador sintetizado a partir da fonte de terras raras de baixo custo mostrou-se satisfatório em 

relação a incorporação da assinatura química. O teste de mobilidade também mostrou-se 

satisfatório, sendo possível efetuar a recuperação parcial dos traçadores na calha coletora. 
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