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8 IN OP SE

Nos diversos laboratórios do CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA

TECNOLOGIA NUCLEAR - NUCLEBRÍS (CDTN), onde ha manuseio de sate

riais radioativos, são gerados rejeitos líquidos e sólidos de

baixa atividade. Em conseqüência do aumento de volume dos rejei^

tos gerados nos últimos anos, devido ao crescimento das atividji

des do CDTN, verificou-se a necessidade de implantação de um

Programa de Gestão de Rejeitos Radioativos que sistematizasse as

diversas atividades desta Gestão, desde a coleta dos rejeitos a_

te o transporte para a deposição. Os rejeitos sólidos e llqui -

dos são coletados separadamente em recipientes apropriados e ajr

mazenados para posterior tratamento através dos processos dispjo

níveis ou em desenvolvimento no Centro.

ABSTRACT

Low level liquid and solid wastes are produced in several

laboratories of the NUCLEAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CENTER(CDTN)

- NUCLEBRÃS. In the last year;, the intensification of techni -

eal activities at the Center has increased the radioactive was-

te volumes. Therefore, the implementation of a Radioactive Was-

te Management Program has begun. This Program includes the sys-

tematic of activities from the waste collection to the transpor

tation for the final disposal. The liquid and solid waste are

collected separately in proper containers and stored for later

treatment according to the processes available or under develo£

•ant at the Center.
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i IMTIODUÇXQ " ---*: •.

A gestão de rejeitos radioativos de uva instalação envolve

«•a serie de operações técnicas e medidas administrativas, cujo ob̂

jetivo e assegurar que a deposição de qualquer tipo de rejeito ra-

dioativo não venha a acarretar riscos» a curto ou a longo praso,p£

ra o homem e para as espécies biológicas.

Mos diversos laboratórios do Centro de Desenvolvimento da

• Tecnologia Nuclear - CDTN, onde ha manuseio de materiais radioati-

vos, são' gerados rejeitos líquidos cuja atividade maxima verifica-

da nos últimos três anos ? 1,2 x 10 Bq/m e rejeitos sólidos com

«ma taxa de exposição máxima na superfície de O,5uC/kg.h, sendo

considerados«portanto* de baixo nível de radiação (CNEN-Resolução

n9 19/85 [I])-.

Devido ao crescimento das atividades do CDTN nos últimos

anos e consequentemente do aumento do volume de material radioati-

vo, verificou-se a necessidade da implantação de um P-ógrama de

Gestão de Rejeitos Radioativos [2] que sistematizasse as diversas

^Atividades envolvidas nessa Gestão, tais como:

- levantamento dos materiais descartados no CDTJí que podem ser

classificados como rejeitos radioativos;

. - coleta e segregação dos materiais radioativos nos locais onde

eles ss-) gerados;

- transporte interno e armazenagem intermediária do rejeito não

tratado;
- •

- tratamento ou acondi.cionamento, visando uma forma f í s i c o - quími-

• . ca apropriada para a armazenagem provisória ou deposição;

- armazenagem provisória do re je i to tratado;

; - transporte externo do rejeito tratado; '

- deposição (local a ser definido pela CHEN).

Este Programa envolva • participação de diversas áreas do

Centro» cabendo a Divisão de Tratamento de Rejeitos Radioativos •-

DITRR.PD, o seu gerenciamento' e o desenvolvimento da processos de
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• tratamento e de embalagens para transporte e armazenagem dos re-

jeitos. " "

São descritas as principais etapas em andamento deste Pro-

. grama.

2 COLETA B ARMAZENAGEM DOS REJEITOS

Os materiais radioativos líquidos gerados no Centro sãocon£

tituidos principalmente de soluções aquosas e orgânicas e de eflu-

entes de lavagem de materiais de laboratório, contendo Th e U natti

reis, Ra, alem de outros elementos. Devido a pluralidade das ativî

dades do CDTN, a composição dos líquidos I muito variada.

Os materiais radioativos sólidos gerados consistem princi -

palmente de materiais contaminados como luvas, tecidos, papéis, es

topas, frascos de irradiação, vidrarias, amostras de minério, ges-

so e sucatas. '

Com o objetivo de minimizar o volume de rejeitos radioati -

vos e facilitar o seu tratamento, as soluções contaminadas são co-

letadas conforme as suas características radiológicas e químicas

em bombonas de aço inoxidável, polietileno ou vidro (Figuras IA e

IB) e armazenadas. Encontra-se ea fase de implantação a sistemáti-

ca de coleta,em tanques, de águas de lavagem de materiais de labora

tõrio.

Os materiais sólidos tão coletados separadamente em sacos

plásticos e açondicionados em lixeiras ou recipientes apropriados.

Antes dos rejeitos serem transferidos do setor gerador para

o local''de armazenagem eles são' devidamente identificados quanto a

procedência, volume ou peso, contaminantes químicos e radioativos.

0 recipiente de coleta é identificado e monitorado e todos esses

dados tão registrados em uma "Guia de Controle de Rejeitos Radioa-

tivo»".

As bombonas são transportadas em uma embalagem metálica a-

propriada (Figura 2)«provida de olhais de içamento e vedação de

borracha, sendo todas as suas superfícies pintadas com tinta apoxi

para proteção a facilidade de descontaminação. Sua estrutura inter.



na permite o ajuste, sea folgas, de bomb on as de 20, 30 e 50t% Esta

embalagem foi projetada segundo as normas da ' AIEA para o 'transpor-

te de materiais radioativos de baixa atividade especifica.
• - *

As bombonas de rejeito líquido são armazenadas em um Galpão

de 90m adaptado para esta finalidade.

Os rejeitos sólidos compactáveis, os frascos plásticos e as

sucatas contaminados são armazenados em areas do Laboratório de

Compactação de Rejeitos e do prédio do Departamento de Tecnologia
*

Química. . .

As amostras de minério, o gesso è a lama proveniente do ben£

ficiamento físico de minério são devidamente acondicionados e ar-

mazenados numa area reservada.

3 TRATAMENTO DE REJEITOS .

3.1 Rejeitos Líquidos .

Os processos de tratamento de rejeitos líquidos de ativida -

" des media e baixa mais usados são o tratamento químico (precipita-

ção/f loculaçao), a troca ionica e a evaporação. A escolha entre

eles é feita em função do nível de atividade do rejeito, de sua-com

posição química e da viabilidade técnica e econômica do processo.

As lamas de precipitação, as resinas dos trocadores iônicos e os

concentrados do evaporador, nos quais fica retida a maior parte da

' radioatividade, são acondicionados sob forma solida, geralmente por

incorporação em cimento ou betume, para deposição.

Os efluentes do tratamento químico, da troca ionica. e os coti

dans ados, do evaporador, apôs serem analisados, podem ser liberados

para o meio ambiente ou recicladospara novo tratamento.

São previstos dois processos para o tratamento do$ rejeitos

líquidos de baixa atividade gerados nos laboratórios do CDTN, col£

tados em bombonas:

-tratamento químico/filtraçao a

- •vaporaçãó . -

Eventualmente poderá ser feita a diluição, nos tanques de c£

lata do* afluentes gerado» durante a lavagem dos materiais de lab£

ratório, quando astas apresentarem nível* da atividade proximo* a-
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queles permissíveis para liberação.

3*1.1 Sistema de Frecipitação/Filtração

0.objetivo do tratamento químico é concentrar os radionucll-

deos- presentes no rejeito liquido em forma insolüvel, como por e-

xemplo hidróxidos, carbonatos é fosfatos, por precipitação/co-pre-

cipitação, reduzindo os seus níveis de atividade suficientemente

para permitir a sua liberação no ambiente. Normalmente, o precipi-

tado ou a. lama e separado por decantação, filtração ou centrifuga -

Ç«°*. .

0 tratamento químico envolve equipamentos e processos sim-

ples e de baixo custo. . . • .

Devido aos diferentes tipos de rejeitos líquidos gerados no

Centro, optou-se pelo tratamento em batelada, para o qual foi de-

senvolvida uma instalação de precipitação e filtração. Para a def^

nição dos processos são realizados testes de laboratório para cada

tipo de rejeito.

— Testes de Laboratório

Os testes de laboratório realizados em alíquotas dos diver -

•os tipos de rejeito consistem basicamente em se ajustar o pH das

soluções, de modo a favorecer as condições de precipitação/co-pre-

eipitação dos poluentes químicos e radioativos»e também as condi -

çoes de filtração. Para a precipitação utilizam-se diversos reagen^

tts como a cal comercial, cujo processo I simples, de baixo custo

• efetivo no tratamento de diferentes tipos de rejeito. Outros rea_

gentes utilizados são soda cáustica, ãcido sulfurico, cloreto de

bario, hidróxido ferrico, que podem também ser associados a cal

comercial, A escolha do processo deve ser feita de modo a se conste

gaír um tratamento eficiente, seguro • «conômico, bem como um me-

nor volume de lama. As Figuras 3 • 4 apresentam alguns aspectos dos

.trabalhos de laboratório.

Alguns materiais couo óleos • graxas, detergentes e agentes

eomplexantes entre outros, interferem nos processos de tratamento



químico. Assim* torna-se necessário um pre-tratamento dos rejeitos

contendo alguns destes materiais» adequando-o ao processo.
t

Testes de precipitação em alíquotas de rejeitos gerados no

CDTN foram realizados, obtendo-se resultados satisfatórios quanto

a descontaminação radioativa [3,4,5,6] .

Os trabalhos atuais estão também sendo dirigidos no sentido

de avaliar a utilização de floculantes comercialmente disponíveis.

- Instalação de Piecipitação/Filtração . .

0 sistema de precipitação/filtraçao desenvolvido pela DITRR.

PD £7] consiste basicamente de um tanque de mistura/decantação, um

tanque de filtrado e um filtro a vácuo. Este sistema e ligado áo

sistema de cimentação. As Figuras.5 e 6 apresentam respectivamente

o flüxograma e aspectos da instalação.

Os rejeitos líquidos são colocados em bateladas de 200Z no

tanque de mistura/decantação e homogeneizados. Em seguida os rea -

gentes químicos são adicionados a este tanque, sob agitação mecani^

^ca. Apôs o tempo, de reação e de decantação, o sobrenadante e envia_

do ao filtro a vácuo e a lama ao tanque dosador de lamas. O filtra^

do e bombeado a um tanque de controle, sendo liberado ou recircula_

do após análise.

Estão sendo desenvolvidos dois filtros a vácuo, ambos de aço

carbono* Um deles e do tipo basculante, o que facilita a remoção

da lama e sua descontaminação. 0 outro, no qual o meio filtrante é

removido juntamente com a lama, é mais adequado para volumes maio-

res e soliçôes com baixa concentração de sólidos. A especificação

do elemento filtrante (tipo de tecido e abertura, utilização ou

não de "pre-coat") í funçãodo tipo de rejeito e do processo de tra_

tameoto, sendo definida em testes de laboratório. A Figura 7 apre-

santa' um protótipo do filtro a vácuo que é utilizado para este

fim. . ' • • ' -• •

3*1*2 Sistema de Evaporação

A evaporação ã um processo de tratamento da rejeitos radioa-
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tivos, apresentando fatores de descontaminação da ordem de 10 -10

• uma alta eficiência de concentração. A água e removida no conden

sadpr e os componentes não voláteis tais como sais e a maioria dos

radionuclídeos ficam no concentrado. Trata-se de um processo.já de_

•envolvido e comumente utilizado na industria química convencio-

nal. A sua aplicação no tratamento de rejeitos radioativos podetra

ser problemas adicionais de radioproteção, além daqueles consider£

dos como limitações do proceBsottais como corrosão» incrustações e

formação de espumas.

0 sistema de evaporação em desenvolvimento na DITRR.PD [ 8 ]

opera em bateladas e compreende basicamente três conjuntos:

- processo (EP) constituído de tanques de recebimento e de ajuste

de alimentação (EP-01), unidade de evaporação (EP-02) , tanques

de coleta de condensado (EP-03) e de concentrado (EP-04) ;

-* sistemas complementares (EC) constituídos de tanques de reagen -

tes (EC-01), sistema de geração de vapor (EC-02) , t-.nque de solti

çao de descontaminação (EC-03) e sistema de refrigeração do con-»

densador (EC-OA);

- sistemas de amostragem(EA) constituídos de unidades de amostra -

gem de alimentação (EA-01), do condensado (EA-02) e do concentra

do (BA-03). .

A Figura 8 mostra o fluxograma simplificado do sistema de

evaporação.

Atualmente, parte deste sistema está montado no Galpão di

DITRR.PD, contendo os seguintes equipamentos: tanque de alimenta-

ção, unidade de evaporação, sistema de geração de vapor e sistema

de refrigeração do condensado (Figura 9).

A unidade de evaporação é composta de:

~ trocador de calor com aquecimento externo (tarmossifão), projet£

do con uma vazão de alimentação de 48 kg/h a 25°C • um fator de

redução de volume de 30:1;

p «eparador de vapor localizado na saída do trocador de calor, cu-

ja função é a de remover o líquido arrastado;

- ciclone, cujo objetivo e separar aerossóis arrastados;

- condensador.



Todos os equipamentos desta unidade são construídos ea aço

inoxidável.

0 vapor de aquecimento e gerado por uma caldeira aquecida ele_

trieamente por 6 resistências de 8 kW/cada, cuja capacidade e 53,4

kg/h de vapor saturado.

ApSs os testes de funcionamento e domínio dos problemas ine -

reates ao sistema, pretende-se utilizar esta instalação para o tra

ta*ento de rejeitos radioativos líquidos de baixo nível gerados no

CDTH.

3.2 Rejeitos Sólidos

-• Para o tratamento dos rejeitos sólidos optou-se pela prensa -

gea dos rejeitos compactáveis, incorporarão em concreto dos não

eoapactãveís e corte de frascos plásticos contaminados para poste

rior incorporação em matriz.

0 Laboratório de Compactação de Rejeitos dispõe atualmente dê

uma prensa vertical com capacidade de 16t (Figura 10)» que efetua

a prensagem dentro de um tambor de 2001» Este laboratório inclui

uma area para armazenagem dos rejeitos não tratados, um "box" para

descontaminação e ki^nitoração dos tambores após a compactação e um

local para instalação do sistema de corte dos frascos plásticos.

Estão sendo realizados tostes de .ompactação nos quais a prensa 5

adaptada a um sistema de exaustão e filtração, para a obtenção de

dados sobre a atividade liberada. Estes dados serão posteriormente

usados na elaboração do projeto áo sistema de filtração de parti eu

las e aerossóis contaminados.

Prevê-se a montagem de uma caixa de luvas acoplada a prensa

para inspeção e eventual separação do material antes da compacta -

ção.

Para o tratamento dos frascos plásticos contaminados foi ad-

quirido um moinho de corte comercial que está «ando adaptado para

este fim (Figura 11).
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3.3 Solidificação ' • •
• *

As lemas geradas no tratamento químico e os concentrados do'

•Taporador podem ser incorporados em cimento ou betumc , Os produ -

tos solidificados contendo rejeitos radioativos devem atender cs

requisitos de segurança exigidos para o transporte e a deposição.

Heste sentido, têm sido desenvolvidos crabalhos que incluem

testes de laboratório e montagens de instalações experimentais,que

posteriormente serão utilizadas para o tratamento de rejeitos ra-

dioativos do Centro.

3.3.1 Testes de Laboratório: Cimentação de Rejeitos

Atualmente as lamas provenientes dos testes de tratamento quí̂

mico são submetidas a testes de incorporação em cimento [9] . Os

principais .parâmetros considerados neste caso são a vittcosidade, o

tempo de pega, a formação de água livre, a resistência ã compres -

são e a resistência a lixiviação.

• ' As lamas testadas são de baixa atividade e provenientes dos

testes de precipitação realizados em alíquotas de rejeitos coleta-

dos em bombonas.

Observa-se que são gerados diferentes tipos de lamas, depen-

dendo da origem do rejeito e ido tratamento usado.

Inicialmente determinam-se as quantidades de sólidos nas la-

•as, para se calcularem a quantidade de solido incorporado e a re-

lação égua/cimento. Os testes são direcionados no sentido de se ob_

terem produtos cimentados dentro dos requisitos de segurança, con-

tendo o maior teor de solido possível.

Valores de viscosidade abaixo de 60 Pa.s são considerados c£

so referência,de modo a permitir o escoamento das argamassas por

gravidade, do vaso de mistura (sistema de cimentação) para o. tam-

bor de 200t.

A* argamassas cujo tempo d* pega seja menor que 24 horas são

aceitas, ressaltando-se que este valor deve ser maior que 1 hora ,
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para permitir as operações de homogeneização da argamassa e de ea

chimento do tambor no sistema de cimentação.

A formação de água livre sobre a superfície do produto, ve-

rificada através de inspeção visual, deve ser evitada pois ela fa

cilita a corrosão do corpo cimentado e do tambor, podendo cartear

também os radionuclxdeos. Com o objetivo de absorver ãgua livre

formada utilizou-se, em alguns testes, uma bentonita sodica ativa

da na proporção de ate 31.

• Os testes 42 resistência 5 compressão são realizados em cor_

pos de prova com 28 dias de cura, em una prensa hidráulica com ca_

pacidade maxima de 20t é acionamento manual. 0 produto solidific£

do deve se manter íntegro durante o manuseio e o transporte e,por

isso, aceitam-se valores, para este. parâmetro, maiores que 10 Pa.

A resistência ã lixiviação é um dos principais parâmetros

do produto solidificado e representa a primeira barreira para a

liberação dos radíonuclideos para o ambiente. Os produtos cimenta-

dos considerados satisfatórios nos ensaios anteriores são submeti^

dos a testes de lixiviação. No estágio atual estão selecionados

"os primeiros corpos-de-prova para estes testes.

Até que a CNSN defina o local para a deposição de rejeitos

serão tomados como referência valores de taxa de lixiviação acei-

tos ou recomendados em outros países. Alem disso, os trabalhos são

desenvolvidos visando obter taxas tão baixas quanto possível.

3*3.2 Instalações Experimentais de Cimentação

Estão sendo desenvolvidos dois sistemas de cimentação de re_

jeitos, sendc que a principal diferença entre eles e quanto ã reji

lizaç~o da mistura cimento-rrjeito em um VBBO de mistura ou dire-

tamente dentro do tambor da 2001.

0 primeiro si itema [7j encontra-se ea fase de teste e é

tituído por um tanque dosador 4e lamas, um silo de cimento, um

transportador helicoidal e um vaso de mistura cimento-rejeito.Ele

* ligado ao sistema de filtraçío a opera em bateladas, produzindo

um tambor de 2001 por operação (Figura 5). A Figura 12 mostra uma
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vista parcial.do sistema.

. Inicialmente» faz-se o carregamento do silo de cimento e do

tanque dosador de lamas e posiciona-se um tambor de 200£ abaixo do

vaso da mistura. A alimentação do cimento e feita através de um

transportador helicoidal, sendo que ele e lama são adicionados si»

multaneamente ao vaso de mistura. Apõa a homogeneização da mistura

esta é retirada do vaso por gravidade, atxaves da abertura de una

válvula acionada por um sistema pheumático. Após o enchimento, o

tambor é' tampado, monitorado e enviado para a armazenagem provisó-

ria.
»

Para a limpeza do vaso de mistura são utilizados dois"sprays"

.de égua, colocados nas partes superior e inferior do mesmo. A água

de lavagem I descarregada em um tambor de 2001 e, apôs analise, e

liberada ou recirculada para o tanque de lamas.

0 outro sistema de cimentaçao, que se encontra em fase de

construção, é constituído essencialmente por um misfirador provido

de uma unidade hidráulica que possibilita o movimento no sentido ver_

. tical. Apôs a colocação do cimento e aditivos no tambor, este e p<>

•icionado no sistema com auxílio de um carrinho. Em seguida, é adi_

cionado o rejeito e acionado o misturador para homogeneização.

3*3.3 Testes de Laboratório: Betuminizaçao de Rejeitos

Ho processo de betuminizaçao, deve-se fazer o controle da ma_

teria prima (betume) e do produto final, através de ensaios de pe-

netração, ponto de amolecimento, ponto de fulgor, densidade, visc£

.•idade, analise termo-diferencial e teste de lixiviação.

Apôs a avaliação dos diversos tipos de betume comercialmente

disponíveis no país, serão realizados testes para a escolha do ti-

po, mais adequado ã incorporação dos rejeitos gerados no CDTN.

3.3.4 Unidade Piloto de Betuminizaçao de Rejeitos

Sara instalada nos Laboratório» da DITRR.PD uma unidade pilo



to de betuainisação de rejeitos» cujo fluxograma é apresentado na

Figura 13.

0 extrusor, constituído de dois parafusos e quatro zonas de

aquecimento, tea uaa capacidade de evaporação de 3 a 4 kg/h e uaa

taxa de produção de 1 kg/h. 0 betuae aquecido e o rejeito (laaas e

concentrados do evaporador) são alimentados simultaneamente, ocor-

rendo a evaporação de ãgua e â -incorporação do rejeito progressi-

vamente através do extrusor.

Os- gases produzidos durante o processo são condensados e mo-

nitorados antes de sua liberação. A aistura rejeito/betume ê des -

carregada ea recipientes apropriados.

" ÀpÓs a montagem deste sistema, serão realizados testes para

definir as condições de operação e avaliar os produtos betuainiza-

dos. . •

4 ARMAZENAGEM PROVISÓRIA

„_ • Antes de serem enviados para a deposição,> os tambores de 200-C
contendo osr rejeitos acondicionados ficarão armazenados tempornria_
mente no CDTN.

Para se estudar o processo de corrosão dos taabores durante

m armazenagem provisória» foi implantado um Programa de Controlede

Corrosão, que visa obter subsídios para avaliação de alguns tipos

de tambores comerciais disponíveis no mercado (Figura 14) [lOJ .

5 COMENTÁRIOS FIHAIS

A partir da experiência obtida através de trabalhos realiza-

éo$ em laboratório a instalações experimentais, foi feito um proj£

to conceituai de uaa Unidade de Tratamento de Rejeitos Radioativos

do Centro, que inclui sistemas de precipitação/filtração, evapora-

(ao, cinentação, betuminização, corte a prensagem de rejeitos õ

áo$, tanques de coleta de efluentes, lavanderia, descontaminação

de tambores, etc. [li] . •
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FIGURA IA

RECIPIENTES DE AÇO INOXIDÁVEL E POLIETILENO

PARA COLETA DE MATERIAIS LÍQUIDOS RADIOATIVOS
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FIGURA IB

RECIPIENTE DE VIDRO PARA COLETA

DE MATERIAIS LÍQUIDOS RADIOATIVOS
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FIGURA 2

EHBALAGEH METÁLICA PARA TRARSPORTE

DE BOHBONAS
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FIGURA 3

TESTE DE PRECIPITAÇÃO
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FIGURA 4

EQUIPAMENTO PARA TESTE DE JARRO
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FIGURA 5

FLUXOGRAMA OA INSTALAÇÃO DE FILTRAÇRO/CIMENTAÇÍO

1. Ttnqut de mistura/decantação

2. FUtro a vácuo

3. Tanque de filtrado
4. Vaso dt mistura cimento/rejeito

Liberação/
Red rcul ação

5. Tanque dt lama *
6. Silo dt cimento .
7. Transportador heiico-idai
8. Tambor de 200 litros
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FIGURA 6

INSTALAÇÃO DE FILTRAÇXO/CIMENTAÇÃO



- 23 -

V A

PIGURA 7

PROTÓTIPO DO PILTRO A VXCUO
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FIGURA 8 -FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO 00 SISTEMA 0E
EVAPOHApÂO OA OITRR.PO
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FIGURA 9

SISTEMA DE EVAPORAÇÃO
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FIGURA 10

PRENSA VERTICAL
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FIGURA 11

MOINHO DE CORTE COMERCIAL
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FIGURA 12

VISTA PARCIAL DO SISTEMA DE CIMENTAÇÃO
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FIGURA 1 3

FLÜXOGRAMA SIMPLIFICADO DA INSTALAÇÃO DE BETUMINIZAÇAO
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FIGURA 14

TAMBORES EM TESTE - "PROGRAMA DF, CONTROLE DE

CORROSÃO EM TAMBORES PARA ACONDICIONAMENTO

DE REJEITOS RADIOATIVOS"


