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RESUMO
0 descarte de rejeitos de alta radioatividade é um problema de
grandes dimensões que ainda não tem uma solução provada. São muitos
os esforços que vem sendo feitos por nações envolvidas com a energia
nuclear para investigar, mais profundamente, as conseqüências de um
repositório definitivo para tal tipo de rejeitos. Algumas das soluções
propostas não podem ser utilizadas devido ao seu alto custo, incertezas
ou problemas logísticos. Por enquanto, como solução mais confiável, o
descarte em formações geológicas continentais estáveis vem sendo
aceita.
A formação geológica não é suficiente para assegurar a solução do
problema. Deve-se conhecer também, além das características da
formação, as características dos rejeitos ai colocados e das obras de
engenharia utilizadas.
São apresentados, no presente trabalho, primeiramente as características dos rejeitos de alta radioatividade produzidos por centrais
nucleares similares às do Programa Brasileiro.
Em seguida, é apresentada a experiência internacional já obtida, c
a maneira de aplicar estes conhecimentos á situação brasileira, definindo
a magnitude do problema no Brasil e aplicando uma metodologia de escolha de locais, para chegar a preselecionar áreas nas quais poderia ser
colocado um repositório. Definidas essas áreas, apresenta-se o comportamento de maciços rochosos similares ao do caso brasileiro, ante
exigências impostas neste tipo de obra.
Finaliza o presente trabalho, com a apresentação de dois Projetos
realizados em países que possuem litologías similares às do Brasil. 0
primeiro Projeto é de definição de áreas com maior potencialidade para

localizar um cemitério de rejeitos, e o segundo compreende diferentes
programas de pesquisa do comportamento de um maciço rochoso ante
solicitações de um depósito.

ABSTRACT

The permanent disposal of high level radioactive wastes is a
problem of great dimensions that thus far does not have a sure and
definite solution. Some countries with nuclear energy programs have
undertaken a great deal of investigations to try to understand the
consequences of high radioactive waste disposal. Some of the proposed
solutions for the problem can not be used due to high costs, doubts and
logistical problems. Disposal in deep continental geological formations is
considered the surest solution up to this date.
The knowledge of the geological formation is not enough to assure
the solution for the problem. The waste form and technical barriers to
be used need also to be known.
It is presented in this thesis, firstly the charateristics of high level
radioactive wastes produced in nuclear plants similar to that used in
Brazil.
Subsequently it is presented the international experience, and the
way to apply such knowledge to the Brazilian situation, defining the
magnitude of the problem, applying a methodology to select sites, and
choosing areas for the location of a repository. Once such areas are
defined, it is presented the behaviour of rock mass, similar to those
found in the brazilian territory, based on the requeriments for a high
radioactive waste repository site.
Finally, two Projects are presented for countries with lithologys
similar to taht of Brazil. The first one is choosing sites for a high
radioactive waste repository program, and the second is an investigation
of rock mass responses program.
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INTRODUÇÃO

1.1

O Problema

Os rejeitos são uma conseqüência inevitável das atividades industriais, e são um problema de grande dimensão especialmente para as
industrias de geração de energia nuclear, onde os mesmos são
produzidos com características muito prejudiciais à humanidade, como a
radioatividade e a radiotoxicidade, as quais persistem durante um longo
período de tempo. Os rejeitos de alta atividade são os mais perigosos,
produzidos durante a etapa final do "ciclo combustível", produto da
fissão provocada no núcleo do reator pelo bombardeamento de neutrons
sobre os elementos combustíveis, a qual provoca calor, complicante para
as operações de transporte e depósito.
Desde 1.948 há reatores nucleares operando comercialmente e,
atualmente, são muitas as nações envolvidas com a energia nuclear,
conforme ilustra a figura 1.1. No futuro, provavelmente, será maior o
número destas, com o conseqüente aumento das quantidades de rejeitos
produzidos. A tabela 1.1 apresenta uma estimativa das quantidades de
combustível irradiado que serão produzidas até o ano 2000. O volume
de rejeitos produzidos até agora obrigaram muitos países a desenvolver
tecnologias de descarte e construir laboratórios subterrâ-neos ,
especialmente na década de oitenta, tendo sido adquirido uma va-liosa
experiência nesta área.
Muitas alternativas de descarte tém sido investigadas, mas atualmente o descarte em cavernas subterrâneas construídas em formações
geológicas estáveis e o descarte no subsolo marinho, são consideradas

Figura 1.1.-

Países com plantas de energia nuclear.

Tabela 1.1
Quantidades de combustível irradiado no ano 2.000
(Paises com quantidades maiores a 1.000 Ton.)
Argentina
Bulgaria
China
Finlândia
India
Romênia
Sul Africa
Taiwan

5.800
2.500
1.300
1.400
5.000
8.200
1.200
2.600

Fonte: Krauskopí ( 1 9 8 8 )

Alemanha
13.100
Canadá
38.000
Espanha
5.100
França
37.000
Itália
3.700
Suécia
5.000
Sul Corea
4.400
Tchecoslováquia 3.800

3.000
Bélgica
C.E.I.
12.600
Estados Unidos 41.600
1.400
Hungria
21.000
Japão
Suíça
2.000
38.000
Reino Unido

como as melhores opções embora, esta última tenha

alguns

impedimentos de ordem política.
0 descarte de rejeitos em formações geológicas estáveis não tem
comparação com qualquer outro problema geotêcnico, não sendo pos' sivel a utilização de qualquer método de caracterização de maciços rochosos atualmente propostos.

Para retardar a incidência dos

componentes dos rejeitos na biosfera, é necessário criar barreiras de
ordem técnica e assegurar que o meio geológico, no qual serão
descartados os rejeitos, responda favoravelmente. Entre as complicações
maiores estão a modificação das características dos rejeitos com o tempo,
a interação rejeito-maciço rochoso e o tempo ao longo do qual deve ser
assegurado o isolamento.

Portanto, é necessário conhecer não só as

características do maciço rochoso, mas também as dos rejeitos e das
barreiras técnicas.
Outra grande complicação é que muitos dos parâmetros de resposta às solicitações de um depósito não podem

ser

definidos

adequadamente, complicando a modelagem do comportamento do
sistema.

Para a obtenção de alguns parâmetros tem-se investigado

análogos naturais, e realizados ensaios de laboratório e "in situ", mas
ainda existem muitas incertezas.
Este problema ê de natureza muito complexa, abrangendo muitas
áreas das ciências, portanto, para uma avaliação satisfatória do mesmo, deve-se contar com a colaboração de um grupo multidisciplinar de
especialistas.

Muito embora,

a

experiência

internacional

tenha

adquirido grandes conhecimentos e proposto algumas soluções, ainda
tem que se pesquisar muito antes de determinar uma solução
satisfatória.

1.2

Objetivo
Pretende-se com este trabalho definir uma metodologia preliminar

para o descarte de rejeitos nucleares de alta intensidade que possa ser
aplicável às condições Brasileiras, e apresentar os estudos geotécnicos
realizados em diferentes nações com condicionantes similares, que
ajudem como uma guia para o desenvolvimento de posteriores estudos.
Para tal efeito, serão apresentadas as características dos rejeitos
produzidos por centrais nucleares similares às do programa nuclear
brasileiro, a experiência internacional obtida, estimada a magnitude do
problema no Brasil, e determinados os efeitos produzidos pelas
solicitações de um depósito em maciços similares aos disponíveis no país.

S
OS REJEITOS RADIOATIVOS
2.1

Introdução

Este capítulo apresenta uma descrição da origem e das
propriedades importantes dos residuo de alta radioatividade, assim
como o seu comportamento em função do tempo,

e os seus

radionuclídeos principais.
2.2

O ciclo do combustível nuclear
Este ciclo é a seqüência de operações a que é submetido o

combustível, em suas várias formas, e compreende três fases distintas.
A primeira fase (Fase Inicial) tem seis etapas que vão desde a extração
do minério até a fabricação dos elementos combustíveis. A segunda fase
(Fase Intermediária) compreende as etapas da irradiação dos elementos
combustíveis e da armazenagem dos elementos irradiados na própria
usina.

A fase final (Fase de fechamento)

combustíveis irradiados (Carvalho-1983).

é o tratamento dos

A tabela 2.1 apresenta as

etapas e fases do ciclo combustível.
A fase final pode seguir duas rotas diferentes:
1.-

Incorporação dos combustíveis irradiados em blocos de

material adequado e descarte desses blocos. Este é o caso do ciclo sem
reprocessatnento, e dependendo da política nuclear particular de cada
país, os elementos de combustíveis irradiados descartados depois de um
período de esfriamento, podem ser considerados como rejeitos de alta
radioatividade (Zhu e Chan-1989).
2.- Reprocessamento dos combustíveis irradiados, recuperação e

Tabela 2.1
Fases e etapas do ciclo combustível do Urânio
ETAPAS

FASES

Extração do minério de Urânio (Mineração)
Concentração e purificação do minério
(Beneficiamento)
Conversão do concentrado (U30s) em
hexafluoreto de Urânio (UF6)
INICIAL

Enriquecimento
Conversão do UF6 enriquecido em dióxido
de Urânio (UO2)
Fabricação dos elementos combustíveis

Irradiação dos elementos combustíveis
INTERMEDIÁRIA

Armazenagem dos elementos irradiadosna
própria usina

Tratamento do combustível irradiado
FECHAMENTO

Fonte: Carvalho-1983

a.- Descarte sem reprocessamento
b.- Descarte com reprocessamento

reciclagem do urânio e/ou plutõnio remanescentes e solidificação dos
rejeitos.
Quando, no ciclo combustível, existe recuperação e reciclagem de
urânio e plutõnio. este ê denominado "ciclo completo do Urânio".
23

Radionudídcos principais
Os radionuclideos são os átomos radioativos de qualquer fonte e

podem ser agrupados em três segmentos principais (Lima Filho-1984):
1.- Produtos de Fissão: São os radionuclideos que se originam,
direta ou indiretamente, dos fragmentos provenientes da quebra dos
isótopos físseis devido às fissões simultâneas do Urânio e do Plutõnio
que foram formadas durante o processo de irradiação do combustivel no
reator.

Têm uma meia-vida não muito longa, porém altamente radioativos
e uma massa atômica que pode atingir a metade da massa atômica do Urânio.
2.- Actinídeos: Também conhecidos por elementos transurânicos
são os radionuclideos compreendidos entre o elemento Actínio (número
atômico 89) e o Lauréncio (número atômico 103). Têm uma meia-vida
muito longa, não são muito radioativos, embora sejam altamente tóxicos.
3.- Produtos de Ativação: São os radionuclideos originados de nudídeos contidos nos materiais estruturais e impurezas do combustível
através da adsorção de neutrons e dos produtos do decaimento desses
nuclídeos.
A meia-vida é o tempo requerido para que decaia à metade a
atividade

isótopo radioativo.

A tabela 2.2 apresenta os mais

importantes produtos de fissão e actinídeos nos rejeitos de alta
radioatividade.

Tabela 2.2
Principais contribuições para a radioatividade dos rejeitos de alta radioatividade
no período 1 a 1.000.000 anos

6.5 E 04
28.8
I.SE06
2.1 E 05
6 5 E 06
1.0 EOS
1.6 E 07
3.0 E 06
302
2.6
90.0
16.0
22.3
1.6 E 03
21A
5.7
1.9
7.3 E 03
8.0 E 04
3.3 E 04
I.4E10
72.0
1.6 E 05
2.5 E 05
7.0 E 08
2.3 E 07
2.1 E 06
4.5 E 09
88.0
2.4 E 06
6.5 E 03
14.0
4.3 E 02
3.9 E 05
7.4 E 03
(8.0

Font*: Kill e Lawson (1980); Glass tone e Sesonske 0981)
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aira
beta
beta
beta
beta
beta, gama
beta. gama
beta
beta. gama
beta. gama
beta
beta. gama
alfa. beta
alfa
alfa. beta
beta
alfa
alfa
alfa
alfa
alfa
alfa
alfa
alfa
alfa '
alfa
alfa
alfa
alfa
alfa
alfa
beta
alfa, gama
alfa
alfa. gama
alfa

2.4

Propriedades iaportantes
São duas as propriedades importantes dos rejeitos de alta

radioatividade, a radioatividade e o calor de decaimento, que podem
afetar o comportamento dos maciços rochosos e das águas subterrâneas
e que modificam suas características em função do tempo.
Outra propriedade importante destes rejeitos é a radiotoxicidade.
1.- Radioatividade: £ a transformação espontânea de um nuclideo
em um ou mais diferentes nuclideos. acompanhada por emissão de partículas desde o núcleo, por captura e ejeção de elétrons em órbita, ou por
fissão.
A radioatividade gama é a mais penetrante, portanto a mais
perigosa dos três tipos de radiação, viaja muitos metros pelo ar antes a
sua energia ser dissipada e requer pelo menos alguns centímetros de
metal pesado para permitir um correto confinamento. A radioatividade
beta é absorvida em poucos metros de ar e por pequenas espessuras de
metal ou cristal. A radioatividade alfa , mais pesada e lenta do que as
outras duas, pode ser parada por uma folha de papel ou pela capa
exterior da pele, não ocasiona dano por um meio externo, mas se algum
isótopo com radioatividade alfa ingressa ao corpo por ingestão ou
inalação pode ocasionar sérios danos nas células circundantes.
A unidade de medida da radioatividade correspondente a 3.7 E10
desintegrações por segundo é o curie, e eqüivale á radioatividade de um
grama de rádio-226. Uma idéia da grandeza da radioatividade pode ser
obtida considerando-se que uma pessoa vivendo a 100 m. de um material com um curie de atividade, recebe por ano, uma dose em torno de
cinco a dez vezes a dose que ela receberia do meio ambiente natural no
mesmo período (Lima Filho-1984). A medida da atividade no Sistema
li

Internacional é o Becquerel (Bq), equivalente a 2.7.10

Curies (Ci).
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Uma regra mnemõnica para avaliar o tempo necessário para que a
•radioatividade de um radioisôtopo reduza-se a níveis inócuos, consiste
em multiplicar sua meia-vida por 20. Assim sendo, o Césio 137 com
meia-vida em torno de 30 anos, necessita de cerca de 600 anos para se
tornar inofensivo, enquanto o Plutônio 239, com sua meia-vida de
24.000 anos, leva quase meio milhão de anos para isso (Kaku e Trainer1981).
2.- Calor de Decaimento: Os rejeitos radioativos de alto nível re'presentam uma fonte de calor. O calor é resultante da dissipação da
energia cinética de partículas sub-atômicas emitida dos átomos radioativos, do próprio recuo desses átomos e de outros núcleos ou elétrons
no material que foi excitado na interação com essas partículas (Lima
Filho-1984).

Esta geração de calor causa problemas com relação ao

tratamento e ao descarte seguro dos rejeitos.
O decaimento da potência térmica do rejeito é um processo exponential, que segue uma lei análoga à da desintegração radioativa, sendo
da forma (Carvalho-1983):
-0t

0-0o.e
Onde:
Qo ... é a potência térmica inicial do rejeito
Q ... é a potência térmica após o decurso de certo tempo
t ... é o tempo decorrido
0 ... é o coeficiente médio de decaimento da potência térmica do
rejeito
3.- Radiotoxicidade: E uma medida da importância do dano biológico que produz um radionuclídeo ao ser consumido pelo homem por
ingestão ou inalação. Vem representada pelo índice de radiotoxicidade
por ingestão que é o volume de água potável requerido para diluir a
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mistura dos radionuclideos ao nivel permitido. Os valores para os limites de concentração de radioatividade para alguns radionuclideos podem
ser encontrados em Glasstone e Sesonske (1980).
A evolução destas propriedades em função do tempo para o combustível irradiado e para os rejeitos de alto nivel sào apresentadas nas
seções 2.5 e 2.6 respectivamente.
2.5

O combustível irradiado
A caracterização do combustível irradiado de reatores tipo águz

'leve pressuruzada (Pressurized Water Reaaor) foi feita com bases nas
figuras 2.1 a 2.3. que apresentam respectivamente, a evolução do nivel
de radioatividade, do calor de decaimento e do índice de radiotóxicidade
por ingestão.
Na figura 2.1 pode-se notar que os produtos de fissão predominam
na primeira centena de anos no nível de radioatividade total. Após esse
período, os actinídeos tornam-se os principais contribuidores. Também
pode-se notar que a contribuição dos produtos de ativação é
praticamente desprezível. 0 nível total da radioatividade apresentada
pelo combustível irradiado atinge cerca de 20 Ci/tonelada de metal
pesado no final do período de um milhão de anos.
Na figura 2.2 pode-se notar que os produtos de fissão predominam
nos primeiros 60 anos o calor de decaimento, e após esse período observa-se o predomínio completo dos actinídeos. Os produtos de ativação
produzem calor em quantidades significativas até 200 anos. Pode-se
notar também que o calor proveninte dos produtos de fissão diminui
cerca de uma ordem de magnitude nos primeiros 10 anos passando de
10.000 para 1.000 watts por tonelada de combustível irradiado, e que a
sua contribuição se torna irrelevante depois de 400 anos.
Na figura 2.3 pode-se notar que os produtos de fissão predominam
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nos primeiros 250 anos o índice de radiotoxicidade por ingestão e após
esse período os actinideos predominam completamente. Os produtos de
ativação apresentam uma contribuição significativa , apenas nos primeiros anos após a retirada do reator. O valor total do índice após um milhão de anos, é cerca de 2.5 E07 metros cúbicos de água por tonelada de
metal pesado.

2.6

Rejeito de alta radioatividade
A avaliação do comportamento do rejeito de alta radioatividade e a

'influência do período que antecede ao re processamento foi feito com
base nas figuras 2.4 a 2.6, que apresentam respectivamente, a evolução
do nível de radioatividade, do calor de decaimento e do índice de
radiotoxicidade por ingestão.
Na figura 2.4 pode-se notar que a influência do período que antecede ao reprocessamento (Ta) no nível total de radioatividade dos
rejetos de alta atividade é pequena na primeira centena de anos. A
influência torna-se mais evidente entre os 300 e 1.000 anos, quando
para menor Ta observa-se um menor valor do nível. Após 10.000 anos
a influência de Ta torna-se desprezível e as diferenças resumem-se ao
fato do material ter sido ou não reprocessado.

Esta diferença é de

aproximadamente uma ordem de grandeza, no final do período de um
milhão de anos.
Na figura 2.5 pode-se notar que nos primeiros 10 anos o nível do
calor de decaimento independe do fato do material ter sido ou não reprocessado, por quanto existe um predomínio dos produtos de fissão. A
influência de Ta é mais evidente entre 300 e 1.000 anos quando para
menor Ta observa-se um menor valor no nível. Após 10.000 anos o calor de decaimento tem a mesma característica do nível de radioatividade. Igualmente a diferença entre materiais não reprocessados e repro-
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cessados é de uma ordem de grandeza ao finai do periodo de um milhão
de anos.
Na figura 2.6 pode-se notar que nos primeiros 100
anos o índice de radiotoxicidade por ingestão independe do fato do material ter sido ou não reprocessado. A influência de Ta ocorre entre os
200 e 2.000 anos quando para menor Ta observa-se um menor valor
psra o índice. Após 10.000 anos, a influência de Ta é desprezível.
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O DESCARTE DOS REJEITOS
3.1 Introdução

Este capítulo apresenta uma discusão sobre as alternativas de
descarte de rejeitos nucleares. A experiência internacional no descarte
em meios geológicos é discutida, assim como as vantagens e
desvantagens do uso dos diferentes domínios geológicos propostos para
esta finalidade. Além disto são apresentados os fatores que devem ser
considerados para escolha de locais.
3.2

As alternativas de descarte
Sâo algumas as alternativas propostas para o descarte dos rejeitos

nucleares de alto nível nas últimas duas décadas. As principais delas
são descritas brevemente nesta parte do trabalho.
1.- Descarte em cavernas subterrâneas em formações geológicas
continentais estáveis.
0 conceito desta primeira alternativa de descarte, atualmente a
mais viável, envolve o isolamento dos rejeitos, mediante a escavação de
cavernas a profundidades de algumas centenas de metros em formações
geológicas continentais estáveis, escavação e arranjo de túneis a diferentes níveis da caverna, encapsulamento dos rejeitos em "canisters" de
metal, colocação das "canisters" em furos executados nos pisos e paredes
dos túneis e enchimento dos túneis e cavernas com rocha moid a e
materiais impermeáveis e adsorventes (vide figuras 3.1 e 3.2).
Esta metodologia de isolar os rejeitos mediante diferentes barreiras de engenharia e naturais é conhecido como o princípio de barreiras
múltiplas, cujas finalidades seriam as de manter os rejeitos longe da su -
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perfiáe. retardar o fluxo dos radionuclideos à biosfera, recuperação dos
resíduos no futuro, e não permitir o ingresso humano acidental.
Algumas formações geológicas caracterizam-se pela sua antigüidade e pela sua estabilidade a longo prazo. Certos tipos de rochas tém
mantido a sua estrutura, integridade e propriedades por períodos de
tempo maiores do que qualquer experiência humana. A maioria das rochas estão sujeitas a mudanças constantes, mas as taxas destas mudanças são geralmente muito lentas.
Os tipos de maciços rochosos que têm sido reconhecidos como aptos para o descarte dos resíduos serão descritos na seção 3.4
0 cv Jinamento geológico tem a vantagem de poder ser projetado
para ser um sistema inteiramente passivo sem necessidades de monitoração a longo prazo, embora segundo Gera (1931), nenhum sistema geológico pode assegurar um isolamento absoluto dos rejeitos e que alguns
radionuclideos podem retornar à biosfera.
2.- Descarte no subsolo dos oceanos profundos.
A idéia do descarte de rejeitos radioativos no subsolo marinho é
muito atraente. Setenta por cento da superfície da Terra está coberta
pelos oceanos, e a maioria das planícies oceânicas não é considerada para
propósitos econômicos.

Além disso, os pisos dos oceanos consti-tuem

umas das formações geológicas mais estáveis e previsíveis da Terra.
0 meio ambiente dos oceanos profundos constitui um depósito de
água fria, com temperaturas entre 1 X e 4 °C Os primeiros 200 metros
de profundidade, constituem uma região dinâmica, resultante das variações de temperatura, ação do vento e das ondas marinhas. Existe uma
significativa variação de densidades entre esta região superficial e a região inferior, fria e não dinâmica, o que ajuda a impedir transferências
de elementos entre estas duas regiões.
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As profundidades dos oceanos são constituídos comumente por argilas vermelhas, as quais persistem até profundidades de centenas de
metros. Estas argilas sâo comuns nas planícies abissais e nos pisos dos
oceanos profundos onde a presença acidental do homem ê improvável e
os recursos naturais sâo escassos. Além disso, estas argilas podem adsorver por elas mesmas a maioria dos radionudideos e permitir somente
uma limitada movimentação da água intersticial (Brookins-1984).
Atualmente o descarte de rejeitos nucleares de alto nivel no subsolo marinho está impedido internacionalmente desde 1975. quando foi
aprovada a "London Dumping Convention" ou "L.D.C" . Em 1988, um
grupo de especialistas da "Nuclear Energy Agency" concluiu que o descarte de rejeitos no piso dos oceanos é tecnicamente possível, mas a sua
segurança a longo prazo requer mais pesquisa para reduzir as incertezas
antes que esta opção possa ser usada (Colmet-1989).
3 - Descarte em ilhas.
Este conceito envolve a colocação dos rejeitos radioativos em formações geológicas profundas e estáveis de ilhas. As barreiras naturais
desta opção incluiriam a rocha hospedeira do depósito e o oceano. Os
oceanos circundantes das ilhas assegurariam uma rápida dissolução de
qualquer escape dos rejeitos. Além disso, muitas ilhas possuem uma
pequena quantidade de águas subterrâneas com escasso intercâmbio
com as águas dos oceanos.
Pareceria uma opção muito atraente, mas existem sérias desvantagens. Primeiramente seria logísticamente impraticável e o tempo de gerenciamento e transporte dos materiais são muito maiores dos de um
depósito continental. Além disso, a maioria das ilhas da Terra possuem
problemas de vulcanísmo.
4.- Descarte na calota polar.

23
Esta alternativa, sugerida por Zeller. Saunders e Angino (1973),
apresenta a possibilidade de colocar os rejeitos sobre a remota calota
polar e o calor produzido durante o decaimento da radioatividade
derreteria o gelo e permitiria que estes se

introduzam

nas

profundidades das capas de gelo. até atingir a rocha base.
As principais desvantagens desta alternativa são os altos custos de
gerenciamento e transporte, as incertezas sobre a evolução da calota polar no tempo requerido para o depósito e impedimentos legais. Atualmente, o descarte de rejeitos no Antártico está expressamente proibido
por leis internacionais (O Tratado Antártico assinado em 1959) e áreas
alternativas na Groenlândia estão controladas pela Dinamarca.
5.- Descarte de rejeitos líquidos em poços profundos.
Esta alternativa tem duas opções. A primeira é o descarte dos rejeitos a profundidades cerca de 10.000 m, onde presumivelmente permaneceriam isolados da biosfera. A segunda é o descarte dos rejeitos
em aqüíferos mais superficiais.
Na profundidade de 10.000 metros, em regiões tectônicamente
estáveis, as rochas cristalinas e os folhelhos são candidatas para conter
os rejeitos. Presumivelmente nesta profundidade os radionuclídeos migrariam para áreas locais e não atingiriam à biosfera antes de ser totalmente diluídos e possuir índices de radioatividade mínimos, assim sendo, a sua periculosidade seria nula. A temperatura dos maciços rochosos
naquelas profundidades atingiriam de 300 'C a 400 *C, portanto o calor
de decaimento dos resíduos não os afetariam.

Infelizmente existem

muitas incógnitas ainda nesta opção, e poucas são as experiências internacionais no que respeita a perfurações a tais profundidades.
0 conceito do descarte em aqüíferos está baseado na experiência
da industria do petróleo. Rejeitos líquidos seriam bombeados e confina-

24

dos em estratos geológicos selecionados a profundidades entre 1.000 e
5.000 m. Parâmetros importantes que devem ser considerados nesta
metodologia são a uniformidade, a extensão da área. a espessura, as altas
porosidades e permeabiltdades. a natureza do aqüífero, o isolamento das
águas frescas superficiais, estratos subjacentes e suprajacentes adequados, as estruturas geológicas, e a compatibilidade entre a mineralogia e
os fluidos dos estratos geológicos e os rejeitos injetados (Aziz-1982).
As duas opções desta alternativa, aparentemente muito atraentes,
tém muito caminho pela frente para se pesquisar, antes de serem
utilizadas com êxito.
6.- Colocação em rochas fundidas pelo calor
Este conceito requer a colocação direita de rejeitos, altamente concentrados, em cavernas subterrâneas. 0 calor radiogenético produzido
pelo rejeito derreteria as rochas círcundantes. com posterior dissolução
dos resíduos.
Depois de um eventual esfriamento, os resíduos seriam incorporados dentro de uma matriz de rocha natural (Chapman e McKinley-1988).
Esta mistura de rocha fundida com resíduos dissolvidos seria resistente
ã lixiviação, assim sendo, a sua integridade química seria preservada por
um período de tempo prolongado.
As rochas selecionadas devem ser aquelas cujas características de
derretimento sejam bem conhecidas. As dimensões da cavidade fundida
seria função da escavação, a condutividade e difusividade térmica da
rocha, a temperatura de fusão, a quantidade e composição química da
rocha e da água intersticial, e a mineralogia da rocha (Brookíns-1984).
Atualmente, as informações técnicas requeridas para avaliar totalmente as interações rejeito-maciço rochoso deste sistema não existem, e
portanto esta alternativa é considerada pouco provável.
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7.- Transmutação.
Este conceito envolve a eliminação dos elementos de longa vida
pela transmutação a isótopos de curta vida, fazendo que o tempo total de
armazenamento dos rejeitos decresça apreciavelmente. Para funcionar,
este conceito considera que o Plutónio e o Urânio sejam separados do
combustível irradiado e o resíduo resultante seja separado num componente de produtos de fissão e outro de actinideos. Os produtos de fissão seriam tratados separadamente congelando-os dentro de uma envollória de cerâmica, e os actinideos seriam misturados com o Plutónio e o
Urânio recuperados do combustível irradiado. Novos elementos combustíveis seriam fabricados da mistura e seriam irradiados num reator. No
entanto, apenas 5% a 7% dos actinideos são transmutados em cada
irradiação, fazendo-se necessárias muitas irradiações para remover completamente os actinideos (Brookins-1983).
A tecnologia da transmutação ainda não está totalmente desenvolvida e não solucionaria totalmente o problema dos rejeitos, pois os
produtos originais e novos de cada transmutação teriam ainda que ser
descartados. Além disso os custos de sua implementação aumentariam
significativamente os custos do tratamento dos resíduos.
8.- Descarte no espaço.
Este conceito foi sugerido para remover permanentemente os rejeitos da Terra, encapsulando os resíduos e colocando-os em um foguete
que seria enviado à orbita solar, ou fora do sistema solar.
A aplicabilidade desta alternativa é superada pelas suas objeçôes,
sendo estas o seu alto custo para descartar as quantidades de rejeitos
existentes, os riscos das operações de lançamento e de colocação em órbitas dos foguetes e a infraestrutura necessária para tal finalidade.
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Todas as alternativas oferecem algumas vantagens, ainda que em
algumas delas, estas sejam superadas pelas incertezas técnicas e legais, e
pelos altos custos de sua aplicabilidade. Atualmente, os planos internacionais estão dirigidos a pesquisar mais profundamente os depósitos em
cavernas em plataformas continentais estáveis e explorar a opção de
descarte no subsolo marinho.
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A experiência internacional
Existem atualmente no mundo vários países (com programas em e-

nergia nuclear) ocupados em pesquisar e desenvolver tecnologias para o
descarte de rejeitos radioativos de alta atividade, acumulando-se muitas
e valiosas experiências neste campo. 0 concenso científico geral é de que
não existem barreiras técnicas ou de engenharia capazes de prever o
descarte seguro destes rejeitos. Fazendo-se, portanto, necessário a utilização de espaços subterrâneos para tal finalidade.
Entretanto, antes que um cemitério para rejeitos de alta atividade
(repositório) possa entrar em operação, muitas etapas preparatórias
devem ser levadas em conta.

Uma primeira incógnita é quem seria

responsável pela sua operação. Em países como a Alemanha e os Estados
Unidos, o Governo Federal é o responsável, mas os custos do descarte são
adicio-nados ao custo da energia nuclear. Em países, tais como o Canadá,
a Finlândia, a Suíça, a Suécia e o Reino Unido, o descarta do lixo nuclear é
responsabilidade das unidades nucleares, mas tem que ser aprovado
pelas autoridades federais. Em outros países, o Governo Federal tem a
responsabilidade por todas as atividades do descarte (Stein-1986 a).
A Alemanha tem investigado principalmente as formações salinas
profunda*, e a maioria dos esforços tém sido dirigidos a investigar o domo salino de Gorleben e o trabalho experimental na mina de sal de Asse.
0 programa Alemão para rejeitos de alto nível (Project Safety
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Entsorgung ou PSE), contempla o reprocessamento e vitrificação dos resíduos, e pretende fazer de Gorleben uma facilidade para o descarte dos
rejeitos ao redor do ano 2000, começando a sua construção em 1995
(Chapman e McKinley-1988).
Na Argentina, segundo Castro Madero (1983), levaram-se a cabo
estudos de viabilidade e conceituais definitivos de engenharia de um cemitério profundo em formações graniticas não fraturadas. Tais estudos
começaram em 1980, com uma identificação de 200 granitos intrusivos
distribuídos por todo o país, seguidos por uma operação de pré-seleção
para identificar aquelas formações que ficaram fora de zonas sísmicas e
além de áreas onde existiram operações de mineração ou produção de
petróleo atual ou futura, que não apresentaram maiores alterações petrográficas e fora de áreas que tiveram características hidrogeológicas
desfavoráveis.

A permeabilidade do maciço escolhido não deveria su-

perar os 1 E-09 m/s, e a máxima temperatura de projeto seria de 60 "C
O granito intrusivo de Sierra del Médio, a 50 quilômetros da localidade de Gastre, ao norte da Província de Chubut, foi a formação geológica escolhida pela "Comisión Nacional de Energia Atômica", em 1979
(Herrscher-1991).

A localidade de Gastre é uma área de reserva

protegida (Federovisky-1990), tendo a região um clima árido-semiárido,
com precipitações anuais entre 100 e 300 milímetros, ventos que soplam
em forma constante e solos com pouca cobertura vegetal (Resumil1991).
Na Bélgica existe uma espessa camada da argila terciaria de Boom
localizada ao nordeste do país e estende-se sob o centro de pesquisa nuclear de Mol. Um programa de pesquisa detalhado para o descarte de
rejeitos de alta atividade nesta argila foi iniciado em 1974, e desde 1976
tem sido parcialmente mantido pela Comissão das Comunidades Europe-
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ias (C.E.C.) e mais recentemente por um acordo bilateral com a Agência
Nacional para o Gerenciamento de Rejeitos Radioativos (Andra), da França. No inicio reaiizaram-se os estudos em uma galeria subterrânea a 230
m. sob o local de Mol, depois, um laboratório subterrâneo maior conhecido como HADES (High Activity Disposal Experimental Site) foi construido
e começou a operar em 1983 (Rippon-1990).
0 Canadá está realizando uma pesquisa para descartar combustível
irradiado nas rochas ígneas plutônicas do escudo Canadense. Atualmente tem-se proposto que o descarte eventual dos rejeitos acontecerá em
Ontario, o único estado com reatores nucleares em operação, onde têm
sido identificados aproximadamente 1.400 plutonitos pela "Geological
Survey of Canadá" (I.A.E.A.- 1983). Um laboratório subterrâneo (Underground Research Laboratory ou URL) está sendo construido aproximadamente a 260 m. de profundidade sób o centro de pesquisa de Whiteshell
em Manitoba para investigar as propriedades e o comportamento das
rochas do escudo.
Na C.E.I. (ex-União Soviética) estão sob consideração uma ampla
variedade de técnicas de descarte, entre elas o descarte em galerias subterrâneas profundas reforçadas com aço e recobertas por concreto armado, particularmente em formações salinas, ou a injeção de rejeitos líquidos em poços profundos na região de Dimitrovgrad. Uma técnica de injeção de rejeitos em poços se mi profundos isolados, entre 350 e 1500 m.,
estava-se desenvolvendo em 1979, com a monitoração detalhada das
instalações (Chapman e McKinley-1988).
Na Espanha, o inicio do programa de escolha de locais sofreu um
grande retrocesso no ano 1989, quando uma grande oposição foi encontrada a um propósito da Companhia de Gerenciamento de Rejeitos (ENRESA) de construir um laboratório subterrâneo em rochas cristalinas ao
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noroeste do pais perto da fronteira com o Portugal. A oposição de ambos
lados da fronteira foi tão forte que o governo eventualmente abandonou
o plano (Rippon-1990).
Os Estados Unidos tém um programa grande e diverso de pesquisa
para o descarte de rejeitos nucleares, e vem desenvolvendo sua tecnologia de armazenamento desde 1957. A política atual em Rejeitos de Alta
Atividade está definida pelo "Nuclear Waste Policy Act" de 1982, que
nominou em 1985 cinco áreas como potenciais para a localização de um
repositório. Estas são Deaf Smith County em Texas (Sal estratificada),
Davis Canyon em Utah (Sal estratificada), Richton Dome em Mississippi
(Domo salino), Yucca Mountain em Nevada (Tufo) e Hanford Reservation
em Washington (Basalto). 0 Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE) também estabeleceu outras doze áreas em sete estados para
investigá-las como locais potenciais para um segundo depósito (Stein1986 b). 0 Congresso deste pais ordenou em 1987 a caracterização da
área de Yucca Mountain, e desde aquela data o DOE tem sido impedido
de ingressar à área pelas autoridades do Estado de Nevada (Granatn1990).
Na Finlândia as facilidades nucleares de Teollisuuden Voima Oy
(TVO) iniciaram investigações de maciços rochosos para o descarte de
combustível irradiado em Romuvaara e Veitsivaara na primavera de
1987, em Kivetty e Syyry na primavera de 1988, e em Olkiluoto no verão de 1988. Esses projetos são parte de um programa para a escolha de
locais no maciço cristalino de Finnish.
compreende diferentes estágios.

0 programa de investigações

A finalidade é investigar as cinco

localidades mencionadas entre 1987 e 1992, e as mais favoráveis serão
selecionadas para investigações pormenorizadas entre 1993 e 2000. O
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local definitivo será selecionado com base nestas informações no ano
2000 (Ohberg-1991).
Na França o programa de gerenciamento de resíduos requer o descarte em formações geológicas a profundidades entre 400 e 1000 m. A
Andra começou um programa maior de escolha de locais para o depósito
geológico em 1987, e a investigação foi completa em finais de 1988. e
um programa de perfurações profundas tem-se iniciado em quatro áreas
escolhidas com quatro tipos diferentes de litologias: argila no norte da
bacia Parisiense em Aisne, granito em Deux-Sevres, xisto em Maine-etLoire ao ocidente do país, e sai em Ain ao oriente da França (Rippon1990).
No referente ao granito, o Comissariado de Energia Atômica (Commissariat à 1'Energie Atomique) construiu um laboratório subterrâneo na
mina de urânio de Tennéltes em Fártay-Augères para simular os efeitos
termo-hidro-mecânicos gerados no maciço granítico pela colocação dos
resíduos (Rejeb et ai-1991).
Na Holanda são estudadas as opções de descarte em domos salinos
continentais, descarte em domos salinos sob os mares costeiros e descarte no subsolo oceânico. Os domos salinos têm sido estudados em forma
genérica e a opção do subsolo marinho tem-se concentrado no reconhecimento de áreas no Atlântico (Chapman e McKinley-1988).
Na índia o descarte de rejeitos nuclares de alta atividades será efetuado em formações geológicas profundas.em um local central entre as
instalações nucleares existentes (Ramanna-1983). As litologias avaliadas são rochas ígneas e sedimenta res localizadas em zonas asísmicas.
Na Itália as pesquisas principais correspondem a estudos teóricos e
ensaios de laboratório acerca das características hidrogeológicas, geotécnicas e térmicas em argilas. Atualmente existem duas opções de descar-
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te. a primeira è o descarte em túneis subterrâneos compridos, e a segunda é o descarte em poços profundos nas argilas azuis do Plio-Pleistoceno
(Chapman et ai-1986). Um laboratório subterrâneo está sendo construido nos depósitos argiliticos da Sicilia.
No Japão o combustível irradiado ê reprocessado e será esfriado
por um período de 30 a 50 anos em instalações especificas para tal finalidade, depois será descartado em formações geológicas e com o devido controle governamental (Ikeda-1983). A opção de descarte no subsolo oceânico ê também pesquisada intensamente.
Os tipos de litologias estudadas incluem o granito, e uma mistura
de seqüências argilo-folhelho-areníticas. A pesquisa inclui observações
de.campo, ensaios de laboratório e desenvolvimento de modelos matemáticos. Ensaios "in situ" têm sido desenvolvidos em minas existentes
pelo "Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI)" como na mina
Akenobe ao sudeste do pais (Kumata-1985). e um laboratório em subsuperfície foi construído em granito.
A Polônia em 1982 estava estudando a possibilidade de utilizar as
formações estratifiçadas de sal ao norte e leste do país para o descarte
dos rejeitos (Chapman e McKinley-1988).
0 Reino Unido não está atualmente ativamente envolvido na investigação de locais geológicos potenciais, porquanto a sua política atual é a
de manter rejeitos vitrifiçados esfriàndo-se por um período mínimo de
50 anos, embora tenha realizado estudos em argilas, formações ígneas
plutônicas e domos salinos, mas continua participando ativamente em
programas internacionais de pesquisa dentro dos conceitos de descarte
geológico (Ríppon-1990).
Na Suécia o combustível irradiado será selado em cascos de cobre e
recoberto por bentonita altamente compactada, e será depositado em
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granito a uma profundidade aproximada de 500 m. Investigações geológicas têm se realizado em algumas áreas do pais. e a escolha final de
dois ou três locais para uma caracterização definitiva será em 1992.
Atualmente, a Companhia Sueca de Combustível Nuclear e Gerenciamento de Rejeitos (SKB). iniciou a construção de um laboratório subterrâneo, o Àspõ Hard Rock Laboratory (HRL). perto da estação nuclear
de Oskarshamn. Será construído durante o período de 1990 a 1994 e
consistirá de um túnel escavado a uma profundidade de 400 a 500 m
onde algumas pequenas galerias serão construídas para realizar uma
variedade de investigações.

Este laboratório é uma continuação dos

estudos iniciados na década de setenta em rochas cristalinas e substituirá ao atual laboratório subterrâneo, a mina de Stripa (Widing,
Hedman e Bàckblom-1991).
Na Suiça, a Organização Suíça de Gerenciamento de Rejeitos Radioativos (NAGRA) iniciou um programa de seleção de locais em 1978. ainda
que o cemitério final não será requerido antes de 2020. Uma área de
1200 quilômetros quadrados no norte do país tem sido investigada. 0
volume de rocha granítica existente na região tem sido investigado mediante um programa de sete perfurações de profundidades entre 1500 e
2500 m. A NAGRA está também atualmente estudando a possibilidade
de utilizar as rochas sedimentares do norte do país, e para 1992 estabelecerá o local preferido para realizar uma caracterização detalhada.
Paralelamente, a NAGRA, em colaboração com a Alemanha, a
Suécia, a França e os Estados Unidos, tem realizado um programa de investigações, desde 1984, no laboratório de rochas de Grimsel no centro
da Suiça. Este laboratório tem ao redor de um quilômetro de túneis
dentro de uma montanha, desde o passo de Grimsel, numa elevação de
1730 m. sobre o nível do mar, e abrange três diferentes áreas do maciço
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rochoso (rocha seca impermeável, rocha saturada e rocha com fissuras
transportadoras de água) (Rippon-1990).
Em Taiwan, Republica da China, as litologias sob consideração para
o descarte de combustível irradiado são espessas camadas de folhelhos e
argilas xistosas, rochas metamorfizadas do embasamento, quartzitos solidificados e granito-gnaisses. A presença de falhamentos e outras instabilidades tectônicas e a abundância de águas subterrâneas prejudicam o
descarte geológico neste país (Soong e Liu-1989).
As tecnologias no descarte dos rejeitos de alto nível vem se desenvolvendo rapidamente nos últimos anos e conjuntamente com os resultados obtidos dos programas de pesquisa internacionais permitem obter
interessantes conclusões do comportamento das formações em estudo, e
que os países com programas novos de descarte de rejeitos possam poupar muito tempo e recursos analisando os resultados, embora as condicionantes particulares de cada país devam ser analisadas detalhadamente.
Uma compilação dos programas e políticas nacionais para o descarte de rejeitos pode-se encontrar nas tabelas 3.1 e 3.2.
3.4

Os domínios geológicos.
Os maciços rochosos considerados como potenciais para o descarte

de resíduos nucleares podem ser agrupados em quatro grandes domínios
geológicos (Farvolden et ai-1985), sendo estes, os evaporitos, as argilas e
os folhelhos, os basalto e o tufo, e finalmente as rochas cristalinas plutônicas e metamórficas. Cada um desses domínios têm vantagens e desvantagens a se considerar antes de utiliza-los como uma solução definitiva.
1.- Os evaporitos.
Os evaporitos têm sido considerados como uma primeira opção pa-
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Tabela 3.1
Planos Nacionais de Vários Países para a Disposição de HLW/Combustível Gasto
Países

IDisposição
Geológica

Meio Rochoso

Argentina
Bélgica
Bulgária
Canadá
China
C.E.I.
Cube
Tchecoslováquit i
Finlândia
França

X
X

Granito
Argila

X
X
X

Granito

X
X

Alemanha
Hungria
India
Itélta
Japão
Holanda
Polônia
Romania
Espanha

X

Granito
Granito-Sal-ArgilaXisto
Sal

X
X
X
X

Granito
Argila-Cristõlino
Cristalino-Xisto
Sal-Argila

X

Suécia
Suiça

X
X

Cristalíno-SalArgila
Granito
Granito

Reino Unido
Estados Unidos

X
X

Tufo

Fonte: Zhue Chan ( 1 9 8 9 )

Sal-Cristalino

Reprocessamento
Doméstico Outro País

Bloc, vitrificados
Bloc, vitrificados

X
X
X
X
X

Combus. gasto
Bloc, vitrificados
Bloc, vitrificados

X
X
X
X
X

X

Bloc, vitrificados
Bloc, vitrificados
Bloc, vitrificados

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

Forma final do
rejeito

X

Bloc, vitrificados
Bloc, vitrificados
Bloc, vitrificados
Bloc, vitrificados
Bloc, vitrificados
e Combus. Gasto
Combus. Gasto
Bloc, vitrificados
e Combus. Gasto
Bloc, vitrificados
Combus. Gasto
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Tabela 3.2
Programas de Pesquisa nos Vários Países para a Disposição de HLW/Combustível Gasto
Paises

Investigação
Geológica

Argentina
Bélgica
Brasil
Canado
China
C.E.I.
Finlândia
França
Alemanha
India
Italia
Japão
Holanda
Espanha
Suíça
Suécia
Reino Unido
Estados Unidos

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Seleção
de Locais

Laboratório de Pesquisa Subterrâneo Oper. do
Construção Pesquisa Localização Repôs,

x
x

K
*._

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

Modificado de Arroyo, Vargas e Fontoura ( 1 9 9 1 )

X

Mol
Whiteshell

.2020

Fanay Augères 2009
Gorleben-Asse . 2 0 0 0
Sicilia
Akenobe

.2020

.2005
Grimsel Pass . 2 0 2 0
Stripa-Aspõ . 2 0 2 0
Nevada

2003
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ra o descarte de resíduos nucleares. Este ê devido ao seu baixo conteúdo
de água. alta condutividade térmica, comportamento plástico que permite auto-selagem quando sáo geradas fraturas, e

facilidade de

mineração. Ocorrem em todos os continentes, e sâo principalmente
-formados por minerais que precipitaram sob condições climáticas áridas
quentes em oceanos e grandes lagos salinos (Roxburgh-1987).
Os depósitos de evaporitos são extremadamente variáveis na sua
mineralogia e estratigrafia, e tendo uma alta solubilidade. são raramente
encontrados em superfície exceto em regiões áridas. Quando são vistos
em supercie, é normalmente como gipsita e não como halita (Sal) que é
150 vezes mais solúvel. Mas em profundidades, a halita é mais comum
que a gipsita. A halita (NaCl) ê o evaporito mais importante para a finalidade de descarte de resíduos nucleares (I.A.E.A.-1977).
As seqüências evaporiticas embora tenham possuído originalmente
a forma normal de uma camada sedimentar comum, quando são carregados por posteriores estratos sedimentares, sendo os evaporitos menos
densos que os sedimentos suprajacentes e capazes de se deformar plasticamente, originam estruturas de grande complexidade, cuja identificação e caracterização precisa levanta difíceis problemas técnicos e econômicos (Coelho-1982).
Um tipo peculiar destas estruturas, os domos salinos, têm grande
importância econômica face ao valor considerável das riquezas minerais
que deles se pode obter, especialmente petróleo (Loczy e Ladeira-1981).
As principais propriedades físicas das rochas evaporiticas são apresentadas na tabela 3.3.

Estas propriedades são marcadamente afe-

tadas pela temperatura no sal.
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Le Comte (1965) demostrou que o sal quando sujeito a uma pressão de confinamento de 100 MPa. e uma pressão axial de 6.9 MPa.. ao
incrementar a temperatura de 29*C a 104.5'C, aumenta a taxa de deformação por um fator de 4,5; enquanto, ao incrementar dei9 *C ai98,2 *C,
aumenta a taxa de deformação por um fator de 22. A menores pressões
de confinamento, mas às mesmas diferenças de temperatura, a taxa de
deformação aumentava consideravelmente.
Lomenick e Bradshaw (1969), demostraram que a resistência à
compressão do sal decresce em 10% para um incremento de temperatura
de 23 *C a 200 #C, e igualmente, que a capacidade térmica aumenta e a
condutividade térmica diminui quando se eleva a temperatura.
0 comportamento termomecãnico da halita tem uma alta dependência não linear da temperatura, estado de esforços é tempo. A lei
constitutiva obtida de ensaios de laboratório a uma determinada temperatura é caracterizada por uma deformação elástica instantânea que
ocorre imediatamente depois da aplicação da carga, seguida por três
estágios de fluéncia do material (vide figura 3.3). No primeiro estágio,
ou fluéncia primária, a taxa de deformação diminui com o tempo. No
segundo estágio, ou fluéncia permanente, a taxa de deformação é
constante. No terceiro estágio a taxa de deformação aumenta através de
uma fratura progressiva da rocha (Pudewills et ai-1988).
A fluéncia permanente pode ser considerado o mais importante
tipo de fluéncia, devido aos longos períodos de tempo e níveis de
esforços relativamente baixos necessários para as deformações induzidas
térmica mente.
A presença de inclusões de fluidos e sal mouras nos evaporitos é
muito importante.
colocadas entre

Quando amostras de sal com inclusões de fluidos são
250 #C e 280 *C podem

explodir

violentamente

Tabela 3.3
Propriedades físicas de rochas evaporíticas
Parâmetro

Halita

Anhidrita

Gipsita

-Densidade Relativa
-Densidade Seca (Ton/m3)
-Porosidade(JB)
-Resistência à Compressão
Simple (MPa)
-Resistência a Tração
(MPa)
-Modulo de Elasticidade
(GPa)
-Permeabilidade
(m/s)
-Condutividade térmica
(W/m. K)
-Solubilidade a 30'C
(g/10Og solução saturada)
(g/10Om) solução saturada)
-Solubilidade a 100'C
(g/10Og solução saturada)
(g/100ml solução saturada)

2.20
2.09

2.93
2.82

2.36
2.19

4.8

2.9

4.6

11.7

97.5

27.5

0.3

3.7

2.1

3.8

63.9

24.8

-

0.3E-10

6.2E-10

3.3-6.3

1.3

25.5

0.56

0.21

28.2

0.15

0.16

Fonte: Bell (1983); Chapman (1979)

Figura 3.3--

Curva tempo-deform ação do sal a esforço constante.

(Lama e Vuturuki-1978)
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(Bradshaw et ai. 1962). A salmoura existe no sal natural como inclusões
no cristais de sal e nas fronteiras dos grãos. As inclusões nos cristais
movimentam-se às fronteiras dos grãos próximos quando são sujeitos a
gradientes de temperatura, devido ã solubilidade dependente da temperatura do sal (vide tabela 33).

A salmoura das fronteiras dos grãos se

movimenta sob a influência de gradientes de pressão e se consolida ao
redor dos rejeitos alguns anos depois de sua colocação. 0 sal esquentado
perto dos rejeitos se expande contra os rejeitos e o sal circundante, aumentando as tensões ali existentes. A pressão na salmoura incrementa
porque esta se expande mais que o sal, fazendo com que se movimente
para o sal mais frio. Esta movimentação pode virar um mecanismo de
transporte de radionuclideos (Hwang et ai-1990). Por estas razões áreas
com alta concentração de salmoura devem ser evitadas.
Os efeitos da irradiação no sal têm sido bem estudados por
Bradshaw e McClain (1971).

A radiação pode ocasionar um

desordenamento da estrutura cristalina da halita que ocasiona um
acúmulo de energia que pode ser liberado continuamente em forma de
calor ou explosivamente.

Mas, estas variações da estrutura são

desprezíveis quando se considera o volume de sal existente em -um
depósito.
2.- Formações argilosas
0 termo "formações argilosas" abrange uma ampla variedade de
materiais tais como, argilas, argilitos, siltitos, folhelhos, ardosias e margas. Estas são de interesse para o descarte de resíduos nucleares de alta
atividade principalmente pela suas relativas baixa permeabilidade, boas
características de adsorção, baixa solubilidade, a sua habilidade de reagir
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plasticatnente quando jovens, e são comuns e disponíveis em muitos países.
As formações argilosas são formadas principalmente da deposição
de partículas de argila e outros materiais detríticos em mares e lagos,
mas também podem ser derivadas como conseqüência do Íntemperismo
de rochas. Geralmente estas formações podem ser consideradas como
sendo substancialmente compostas de argilo minerais, mas outros
minerais tais como quartzo, feldspato, zeolita, carbonatos, óxidos e
materiais orgânicos, entre outros, podem estar presentes.
As propriedades físicas deste tipo de rochas podem variar entre
amplos limites, devido à sua origem e historia geológica. Os sedimentos
de argila jovens, embora tenham a desejada qualidade de plasticidade e
baixas permeabilidades, usualmente demostram uma pobre estabilidade
térmica, e apresentam problemas ao serem escavados; Por outro lado, os
sedimentos compactados antigos tém uma melhor estabilidade térmica e
propriedades de engenharia, mas possuem uma permeabilidade de
fraturas maior e assim um maior acesso de águas subterrâneas
(Roxburgh-1987).
A plasticidade destas formações é diretamente proporcional à
quantidade de fluido, mas também pode ser afetada pela composição
mineralógica, a distribuição das dimensões e formas das partículas, os
eletrólitos presentes no fluido dos poros, a temperatura e a historia
geológica da formação (I.A.E.A.-1977).
A porosidade dos sedimentos argilosos jovens é muito alta, atingindo valores superiores a 50%. A consolidação e a diagénesis ajudam a
que estes valores sejam marcadamente reduzidos, e sob condições normais, os sedimentos a profundidades entre 100 e 200 m. podem ter
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valores entre 20 e 25%- O tectonismo e as deformações podem igualmente contribuir a um posterior decrescimento da porosidade.
Embora os valores de porosidade sejam muito altos, a condutividade hidráulica é geralmente baixa. Isto é devido ao pequeno tamanho das partículas individuais das argiias, geralmente menor que 0,003
mm., a água contida nos poros está geralmente imobilizada por forças de
adsorção e porque muitas zonas de alta porosidade não estão interconectadas.
Os parâmetros geotécnicos genéricos de diferentes argiias estudadas para o descarte de rejeitos é apresentado na tabela 3.4.
O fluxo em estratos argilosos não é somente muito lento, mas também pode ficar completamente contido dentro do mesmo estrato (Muir
Wood et ai-1984). Uma particularidade de profunda importância, pois
sob condições normais, as águas subterrâneas não migrariam para fora
do maciço, incluindo as correntes de convecçào.
Os argilo minerais têm uma capacidade relativamente alta de intercâmbio de ións e cations e como conseqüência podem atrair radionuclídeos para sua superfície.

Á máxima adsorção de radionucídeos

acontece sob condições de longos tempos de contato entre a solução e os
argilo minerais, fluxos lentos através dos estratos e uma grande área superficial de interação água-argila.

A taxa de adsorção também varia

com as variações do potencial redox (Eh), o pH, a temperatura, a mistura
dos radionuclídeos e a sua solubilidade relativa, e à presença de outros
materiais na solução (Roxburgh-1987). Alguns resultados de adsorção
de radionuclídeos em materiais argilosos podem ser encontrados em
Konishi et ai (1988) e Yanagi et ai (1989).
Os incrementos de temperatura impostos nos estratos argilosos são
responsáveis pelos efeitos de flutuação térmica que produzem íncre-
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Tabe1a3.4
Parâmetros geotécnicos genéricos para diferentes argilas
Parâmetro
-Porosidade(K)
-Densidade (Kg/m3)
-Limite Líquido ( X )
-Limite Plástico (%)
-Resistência ao Cisalhamento
não Drenada (MPa)
-Coesão (MPa)
-Módulo de Elasticidade
(MPa)
-Angulo de Atrito C )
-Condutividade Hidráulica
(m/s)
-Calor Específico
(J/(kg.K))
-Condutividade Térmica
(W/(m.K))
-Difusividade Térmica
( m2/s)
Fonte: Chapman et ai (1986)

Argila Azul
(Italia)

25
2100

50
25

Argila de Boom
(Bélgica)
38.5
2010
77.5
26.5

1.5
0.1

0.6

300
25

170
19

IE-11

Argila de Oxford
(Reino Unido)

30
2210

55
26
1.2

0.1 - 1.0

1E-10-1E-12

1000

921

1.6

1.5

6.1E-07

8.JE-07

1E-12

1.56
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mentos do gradiente hidráulico, e subseqüentes fluxos subterrâneos
(Muir Wood et ai-1984). decréscimos da resistência (Brookins-1984) e
da capacidade de adsorção de radionudideos (Roxburgh-1987).
3.- Basaltos e Tufos.
Estes domínios geológicos foram estudados pelos Estados Unidos,
no Projeto de Isolamento de Rejeitos em Basalto, nos basaltos da Placa
de Columbia no local de Handford no estado de Washington (Sagar et al1986), e nas rochas tufos as do Estado de Nevada no "Nevada Test Site"
ou "NTS".
Os basaltos são rochas dominadas por minerais máficos e feldspatos, encontrados usualmente em forma de derrames, mas também podem ocorrer em forma de diques ou outras formas intrusivas. Cada derrame pode atingir espessuras de mais de 100 m., tendo características
mineralogicas e físicas marcadamente diferentes entre derrames e incluido dentro de um mesmo derrame. São hidrológicamente muito complexos, como conseqüência de suas características físicas e sua natureza
estratificada (Roxburgh-1987).
Os basaltos, quando são muito densos, possuem altas resistências,
suas porosidades e permeabilidades são baixas (1E-08 a 1E-10 m/s), e
seu conteúdo de água é desprezível. A presença de juntas colunares ou
em placa são comuns, e muitas destas juntas são preenchidas com minerais secundários, tais como zeolitas ou montmorilonitas derivadas de
mudanças químicas das superficies das fraturas, que podem retardar
significativamente a migração de radionudideos. Estas juntas poderiam
ter sido desenvolvidas durante o processo de esfriamento dos derrames
ou devido a infiltrações meteóricas na historia da rocha (Brookins-1984).
Ensaios realizados "in situ" pelos Hoçking, Williams e Mustoe
(1990), nos basaltos de Columbia River, mostraram que os maciços ro-
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chosos de basalto podem ser considerados como tendo anisotropia
cruzada com uma simetria axial vertical, e que as suas propriedades
térmicas têm uma mínima dependência direcional e do campo de
temperaturas.

Os valores das propriedades térmicas e de deformação

destes basaltos são apresentados na tabela 3.5.
0 Tufo é essencialmente uma ejeção volcaniciástica endurecida, depositada diretamente ou retrabalhada e redepositada por outro processo
superficial. 0 Tufo volcánico do NTS é essencialmente cinza volcânica
comprimida pelo seu próprio peso e que foi parcialmente soldada pelo
seu próprio calor imediatamente depois de se depositar. As condicionantes geológicas, hidrogeológicas e climáticas desta área são únicas no
mundo, com um lençol freático a profundidades maiores de 500 m.,
clima árido quente, e presença de zeolitas nos poros permitindo uma alta
capacidade de adsorçâo de radionuclideos. As propriedades físicas deste
Tufo são apresentadas na tabela 3.6.
4. Rochas ígneas e metamórficas.
As rochas ígneas e metamórficas são usualmente consideradas como rochas cristalinas ou duras, e são de interesse para o descarte de rejeitos nucleares por possuir altas resistências mecânicas, resistência ao
intemperismo, relativa impermeabilidade, habilidade de reter radionuclideos dentro da massa rochosa, elevado ponto de derretimento e não
estar associados a recursos minerais de interesse para se explorar. Estas
rochas geralmente têm uma plasticidade desprezível, permitindo a formação de juntas, fissuras, fraturas ou falhas, que podem criar caminhos
permanentes para a migração das águas subterrâneas. Ocasionalmente,
depois de longos períodos de tempo geológicos, processos de deformação
ou deposição de minerais podem fechar as aberturas (I.A.E.A-1977).
Embora existam uma grande variedade de rochas cristalinas, são
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Tabela 3.5
Propriedades físicas do Basaito de Handford
Propriedade

Unidade

Resistência à Compressão Simples
Resistência a Tração
Coesão
Angulo de Atrito
Módulo de Elasticidade Horizontal (Eh)
Módulo de Elasticidade Vertical (Ev)
Módulo de Cisalhamento Vertical (Gv)
Coeficiente de Poisson Horizontal (Vh)
Coeficiente de Poisson Vertical (Vv)
Condutividade Térmica
Calor Específico
Coeficiente de Expansão Linear

MPa
MPa
MPa
•
6Pa
GPa
GPa
W/m . *C
J / m 3 . "C
1/#C

Rocha Intata
290
15
0.3-0.4
35-45
30
40
10
0.3
0.25
1.61-1.81
(2.17-2.65)E06
(5.08-5.51 )E-06

Fonte: Mukherjee et ai ( 1 9 8 5 ) ; Hocking et ai ( 1 9 9 0 )

Tabela 3.6
Propriedades físicas do Tufo do NTS
Propriedade
-Módulo de Elasticidade
-Coeficiente de Poisson
-Densidade
-Porosidade
-Coficiente de Expansão Térmica
-Angulo de Atrito (Pico)
-Angulo de Atrito (Residual)
-Coesão (Pico)
-Coesão (Residual)

Fonte: Roxburgh (1987)

Unidade
GPa
Kg/m3
%
1/ * K
•
•
MPa
MPa

Rocha Intata
20
0.25
2280
10-30
(7.5-10.3)E-06
43.2
35.0
8.5
0.0
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os granitos os mais pesquisados, por ter grande potencialidade como rochas hospedeiras de rejeitos, serem abundantes, e ilustrar comportamentos comuns à maioria das rochas cristalinas.
Geralmente, os granitos podem ser descritos como rochas igneas de
gr anulação grossa, consistindo essencialmente de quartzo, dois tipos de
feldspatos, e mica que normalmente ocorre como biotita e moscovita, lima serie de minerais adicionais podem também estar presentes (vide
tabela 3.7). A mineralogia e química destas rochas é de interesse para
conhecer a sua potencialidade de reter radionuclideos que possam escapar dos rejeitos.
Os granitos são formados a grandes profundidades, a sua porosidade ê baixa e contem muita pouca umidade natural. A permeabilidade
destas rochas é também baixa, especialmente em granitos não intemperizados. Os granitos intemperizados podem ter maior permeabilidade
debido ao ataque químico, que é mais pronunciado nas fronteiras dos
grãos, e podem perder elementos facilmente, afetados pela oxidação. Os
granitos não intemperizados usualmente retém a sua integridades química e isotópica (Brookins-1984). A resistência dos granitos é alta, mas
pode ser grandemente reduzida em áreas internperizadas.
Os corpos graníticos são tipicamente fraturados, usualmente como
sistemas de juntas bem definidos (vide figura 3.4). Estas descontinuidades, em profundidade, tendem a estar hermeticamente fechadas.
Assim, existe um decréscimo da condutividade hidráulica com a profundidade.ívide figura 3.5). As descontinuidades, também, estão usualmente preenchidas por minerais secundários, o que prevê fluxos extensivos
de fluidos ao longo das juntas, e dependendo do tipo de mineral, pode-se
retardar a migração de radionuclideos mediante processos de adsorção.
De qualquer maneira, têm que ser evitadas as áreas de grande
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Tabela 3.7
liineralogia e química do granito
Mineralogia
- Minerais essenciais
Quartzo SiO2
Feldspato-Potássio
KA1SÍ308
Feldspato-Plagioclásio
(Na,Ca)Ali-2Si3-208
- Minerais Adicionais Comuns
Biotita
K(Mg,Fe)3Al2Si30i0(0H)2
Hornblenda
Na0-i(Mg.Ca.Fe,Al)(Al,Si)40n(0H)2
Zircão ZrSiO4
Apatita Ca5(P04)3(0H,F)
Magnetite FeMFe2"04
Pirita FeS2
Esfênio CaTiSiO5
Berilo Be3Al2Si60t8
Química
- Oxidos Principais (%)
SiO2 - 77.0
A1203 - 12.0
Fe203 - 0 .8
Na20- 3.2
K20 - 4.0
CaO-0.8
MgO- 0.08
TÍ02-0.1
Outros - 0.1-0.2

FeO- 0.9
H20 - 0 . 3

Fonte: Brookins (1984)

ZONA DE CISALüAMEriTO
JUNTAS

ROCHA
SCLIDA
ZOHA DE FRATURAS

Figura 3.4.- Sistemas de descontinuidades usuais nos corpos granítícos. (Witherspoon-1986)
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concentração de descontinuidades.
As fraturas maiores podem estar conectadas a um sistema exienso
de microfissuras (vide figura 3.6). Estas microfissuras são importantes
pois os radionuclideos que escapam do rejeito podem ser imobilizados
em distancias curtas mediante mecanismos de difussão dentro da matriz
rochosa (Roxburgh-1987).
Têm sido observado que as águas subterrâneas dentro de granitos
são estratifiçadas com águas relativamente jovens e pouco salinas sobre
águas antigas, profundas

e

salinas.

Podem

também

estar

interconcciadas as águas superficiais às águas profundas. A composição
química destas águas pode-se modificar dentro de um mesmo maciço
granitico (Roxburgh-1987).
A movimentação das águas subterrâneas dentro do maciço rochoso
granitico, ê a principal incognita neste tipo de rochas. Segundo Maini e
Hocking (1977) o fluxo destas águas pode ocorrer através do material
intacto (fluxo em meio poroso), ou através das descontinuidades (fluxo
em fraturas), mas um modelo mais adequado seria o de fluxo por canais
através de áreas de maior condutividade dentro de uma fratura (vide
figura 3.7).
0 fluxo em rochas fraturadas é governado, primariamente, pela
abertura, o espaçamento, a orientação, e a continuidade hidráulica das
fraturas, e as condições de contorno. As três primeiras condições podem
ser estimadas, mas as duas últimas são quase impossível de se estavelecer com algum grau de confiança (Maini e Hocking-1977).
A temperatura radiogenética pode ocasionar correntes de convecçâo nas águas subterrâneas circulantes, movimentando as águas na vizinhança do depósito para a superfície, ao contrário do regime de fluxo
anterior à colocação dos rejeitos. Outro efeito perigoso pode ser a vapo-
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Figura 3.5.- Valores de condutividade hidráulica vs. profundidade
de ensaios realizados na Suécia (Krauskopf-1988)
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Figura 3-6.- Fratura maior conectada a um sistema de microfissuras que originam difusão dos fluidos. (Chapman e McKinley-1988)
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rizaçâo das águas subterrâneas dentro do maciço, produzindo uma modificação dos esforços atuantes, e do regime de fluxos subterrâneos
(Rocha-1980).
Variações de temperatura também podem alterar algumas das
propriedades físicas do granito (vide tabela 3.8). como o decréscimo do
módulo de elasticidade, do coeficiente de Poisson e da condutividade
térmica. Pode-se assumir a densidade do granito como independente da
temperatura (Blacic-1981).
Os outros tipos de rochas cristalinas com potencialidade para armazenar rejeitos são, os Gabros, os Gnaisses e os Xistos (I.A.EA.-1977).
0 diaclasamento nos Gabros é muito menos freqüente e desenvolvido do
que nos granitos, assim, a circulação das águas subterrâneas é significativamente menor. A presença de minerais ferro-magnesianos nestas rochas daria uma maior capacidade de adsorção de radionuclideos do que
nos granitos.
Os Gnaisses e Xistos são muito variáveis na sua mineralogia e química. A resistência à compressão está estritamente relacionada a sua
foliaçâo ou xistocidade, e conseqüentemente, existe anisotropia desta
propriedade. Mas podem ser consideradas ainda como rochas duras, e
possuem uma plasticidade desprezível.
Todos os tipos de dominios anteriormente mencionados devem ser
estudados localmente, pois as condicionantes locais podem descartá-los
da sua utilização. Igualmente, podem existir outros dominios, não considerados em principio como aceitáveis, mas as condicionantes locais podem ser totalmente favoráveis ao descarte de rejeitos, fazendo possível
a sua utilização. Na tabela 39, é apresentado um resumo das vantagens
e desvantagens dos dominios geológicos considerados como aceitáveis
para armazenar rejeitos.
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FRATURA PREENCHIDA
SISTEMA DE CANAIS
ABERTOS
ROCHA CRISTALINA

Figura 3.7.- Modelos de transporte de fluidos através de áreas de
maior condutividade dentro de uma fratura. (Chapman e McKinley1988)

Tabela 3.8
Dependência da temperatura das propriedades do graníto
Temperatura

CO
15
25
50
100
150
200

Fonte: Blacic(1981)

Condutividade
Térmica
(W/m.'C)
3.00
2.86
2.74
2.51
2.31
2.14

Calor
Específico

Coeficiente
Módulo de Coeficiente
Linear de
Elasticidade
de
Poisson
Expansão Térmica
(J/kg .*C)
(1 / ' O
(GPa)
800
814
827
855
881
910

8.0E-06
9.1E-06
10.2E-06
12.4E-06
14.6E-06
16.8E-06

40
39
38
34
30
25

0.20
0.20
0.19
0.17
0.13
0.10
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Tabela 3.9
Algumas Vantagens e Desvantagens dos Domínios Geológicos sob Investigação para o
Descarte de Rejeitos Nucleares
Rocha
Evaporitos

Vantagens
-Comportamento plástico
-Comuns de serem encontrados
-Alta resistência mecânica
-Alta condutividade térmica
-Baixa permeabilidade

Rochas
Argilíticas

-Comportamento plástico
-Baixa solubilidade
-Alta capacidade de adsorçèo
-Comuns de serem encontrados

Tufoe
Basalto

-Alta capacidade de adsorção
-Fáceis de escavar
-Usualmente carentes de minérios
-Espalhados em grandes áreas
- 0 Tufo compacto tem alta densidade,
baixo conteúdo de água e resistência
a altas temperaturas quando não fraturados

Rochas
Cristalinas
Plutônicas
e
Metamórficas

-Alta resistência mecânica
-BÕas propriedades térmicas
-Baixas porosidadese permeabilídades quando não fraturadas
-Potencial para alta capacidade de adsorção nas fraturtas preenchidas
-Redução da permeabilidade com a profundidade
-Abundantes e de baixo valor econômico

Modificado de Farvolden et ai ( 1 9 8 5 )

Desvantagens
-Problemas de estabilidade a longo
prazo
-1 nteresse comercial; próximos
de reservas de petróleo.
-Domos usualmente pequenos
-Litologias tabulares podem ter
aqüíferos nos estratos superiores e inferiores
-AltaSolubilidade
-Migração de fluidos à fonte térmica
-Difíceis de escavar e manter as
aberturas (Rochas jovens)
-Usualmente falhados e fraturados (Rochas antigas)
-As impurezas afeitam a estabibiiidade
-Parâmetros físicos mudam
feci Imente com o calor
-Usualmente associados a
depósitos minerais
-Localmente podem ter permeabilidades altas nas fraturas; especialmente os basal tos nas .partes superiores dos
derrames
-Juntas de esfriamento v e r t i cais (basalto)
-Usualmente localizados em áreas de atividade neotectônica
-Descontinuidades geológicas
usualmente presentes
-Sal in idade das águas subterrâneas
-Hídrogeología difícil de modelar
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3-5

Fatores para a escolha de locais.
Os antecedentes das experiências internacionais e domínios

geológicos apresentam uma idéia das condicionantes que deve ter um
local para ser escolhido como área favorável para um cemitério de
rejeitos nucleares.

A Agência Internacional de Energia Atômica

(I.A.EA.) apresenta em diferentes publicações tabelas de critérios para a
escolha de locais (I.A.E.A-1977; O.I.E.A.- 1982.; I.A.EA-1982.; I.A.E.A.1983).
As características das formações geológicas devem ser avaliadas
seqüencialmente em três estágios (nacional, regional e especifico da área), para que um local para o descarte de rejeitos seja selecionado. Critérios ou fatores de escolha de locais permitiriam a identificação de áreas favoráveis. Estes fatores ajudariam ao processo de seleção de áreas
em dois estágios: primeiro identificando áreas merecedoras de maiores
pesquisas usando um critério genérico e segundo evaluando locais específicos (I.A.E.A.-1982).
Embora os parâmetros e condicionantes de cada local potencial sejam muito específicos, podem-se identificar fatores que possam indicar a
conveniência do local. Mediante a identificação destes fatores e a maneira que cada um destes afeta a segura utilização de um local, pode-se
desenvolver um guia geral de critérios para aplicar na seleção de locais.
Na tabela 3-10 são apresentados os principais critérios considerados pela
I.A.EA. para a escolha de locais.
1.- Topografia.
Geralmente as regiões com um relevo suave e inclinações leves deveriam caracterizar a topografia das áreas dos cemitérios de rejeitos.
Algumas veces as características superficiais de uma região refletem as
condições subsuperficiais. Assim, topografias irregulares podem indicar
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Tabela 3.10
Principais Fatores para a Escolha de Locais em Formações 6eológicas Profundas

1.- Topografia
2 . - Tectonismo e Sismicidade
3.- Condições Subsuperficiais
-Profundidade da área do depósito
-Configuração da formação: Espessura c extensão, consistência, uniformidade, homogeneidade
e pureza dos estratos
-Natureza e extensão dos estratos superiores, inferiores e laterais
A.- Estrutura Geológica
-Inclinação
-Descontinuidades
-Diapirismo
5.- Propriedades Fisfcas e Químicas das Rochas Hospedeiras.
-Permeabilidade, porosidade, solubilidade e dispersividade
-Inclusões de gases e líquidos
-Comportamento mecânico
-Gradiente térmico: regional e local
-Respostas termomecânicas e termohidráulicas
-Condutividade térmica e calor específico
-Capacidade de adsorção
-Minerais hidratados
_. ..
-Efeitos da radiação
6.- Hidrologia e Hidrogeologia
-Águas superficiais: Ocorrência, forma e volume
-Águas subterrâneas: Ocorrência, volume e química
7.- Eventos Naturais Futuros
-Mudanças hidrológicas
-Levantamentos e subsidências
-Sismicidade
-Intrusões e falhamentos
-Mudanças climatológicas e topográficas
8.-* Condições Gerais Geológicas e de Engenharia
-Area superficial
-Escavações e perfurações pré-existentes
-Escavações, galerias, perfurações e túneis de exploração
-Descarte do material escavado
-Transporte de rejeitos
-Engenharia, construção, estabilidade e segurança operacional das instalações subterrâneas
9.- Considerações Socio-Económlcas
-Potencial de recursos
-Valor e uso da terra
-Distribuição populacional
-Jurisprudência e direitos da terra
-Acessivilidade e serviços
-Impactos ao meio ambiente
-Atitudes públicas

Fonte: I A E A . (1982)
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condições geológicas e hidrológicas complexas, enquanto superfícies regulares podem sugerir a presença de rochas acamadas e não
perturbadas em profundidade. Mas certos relevos pronunciados podem
ser usados com proveito para prover um acesso mais horizontal.
Ás instalações superficias em áreas costeiras devem localizar-se
acima da máxima elevação das transgresões marinhas que possam
ocorrer durante a vida operativa do cemitério (I.A.E.A.-1977).
2.- Tectonismo e Sismicidade.
Todas as rochas são afetadas adversamente por perturbações na
crosta terrestre, assim deve-se escolher áreas de estabilidade tectônica e
baixa sismicidade.

Adicionalmente, as instalações superficiais e

ingressos podem sofrer graves danos durante um evento sísmico de
grande magnitude.
O maior risco geológico para a integridade do cemitério são as movimentações de falhas que atravessam a área do depósito, podendo produzir inundações, devido ao falhamento das galerias de ingresso que atravessam aqüíferos (I.A.E.A.-1977).
Embora não existam evidências de danos maiores devido a sismos
em minas profundas, devem se descartar as áreas com historia sísmica
pronunciada.

Usualmente, regiões que possuem uma longa historia

geológica de estabilidade tectônica, também têm uma baixa freqüência e
intensidade de eventos sísmicos, embora nenhuma região do mundo
esteja isenta destes eventos. É importante, assim, o estudo da historia
geológica e sísmica das areas de interesse para o descarte de rejeitos
Igualmente importante é a determinação dos esforços tectônicos
ou primários, pois estes influenciam diretamente o estado final de esforços IUS cavernas e galerias.
3 - Condições subsuperficiais.
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£ conveninte pesquisar a geologia de uma região, além da zona
para ser ocupada por um cemitério, para poder fazer uma boa avaliação
do comportamento do sistema (0.I.E.A.-1982).
Usualmente as primeiras centenas de metros da crosta terrestre
são afetadas por processos de intern per is mo, produzindo fraturamentos
nas rochas, e facilitando a transmição de água. Igualmente, os rejeitos
podem ser expostos em superfície por eventos naturais futuros. £ assim
conveniente colocar os rejeitos a profuncHades adequadas p a r a
asegurar os seu isolamento da superfici

enquanto o nivel de

radioatividade exceda de valores aceitáveis. As profundidades comuns
oscilaram entre 300 e 1.500 m, mas certas condicionantes podem
permitir depósitos mais superficiais ou aumentar a profundidade
(I.A.E.A.-1977).
0 meio geológico da zona onde sejam colocados os rejeitos deve ter
a espessura suficiente e deve-se extender lateralmente o máximo para
formar uma zona protetora adequada. Esta zona contibuiria a conseguir
um grau apropriado de separação com respeito aos estratos subjacentes,
sobrejacentes e laterais, às zonas de transição e falhas laterais (O.I.E.A.19S2). Igualmente, a natureza e extensão dos estratos ao redor da zona
protetora, podem ajudar o retardamento da migração de radionuclídeos
à superfície.
Geralmente, um alto grau de homogeneidade ou consistência é
desejável em uma rocha considerada para armazenar rejeitos. Mas podem ser aceitas certa quantidade de impurezas, enquanto não afetarem
a seguridade do depósito. Os limites de aceitação da não-homogeneidade
da rocha dependem do tipo de rocha hospedeira, a natureza e características das rochas e minerais contaminantes, o tipo de rejeito, e o projeto
das instalações subterrâneas (I.A.E.A.-1977).
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4.- Estrutura Geológica.
0 origem dos diferentes tipos de rochas propostas para o descarte
de rejeitos obriga a que as condicionantes estruturais das formações selam diferentes.
Em rochas sedimentares estratificadas. as inclinações preferidas
dos estratos deve ser geralmente só de uns poucos graus, devido a que o
projeto das facilidades subterrâneas e as operações de transporte em
subsuperficie são favorecidos por níveis de mineração quase horizontais.
Igualmente, para manter a consistência e uniformidade é preferível restringir as escavações a camadas específicas que quase sempre se desenvolvem paralelas ás inclinações dos estratos. Inclinações pronunciadas
indicam que a rocha tem sido exposta a severos esforços tectônícos que
usualmente fraturam as rochas frágeis e aumentam o potencial de circulação dos fluidos subterrâneos.
Nas rochas cristalinas as descontinuidades planares afetam as operações de mineração iniciais e a estabilidade estrutural das aberturas
depois de ser escavadas, e ainda mais importante, constituem os caminhos principais para circulação de fluidos.
Grandes falhamentos ocorrem na superfície da Terra e afetam as
rochas sobre amplas áreas, de mínimo vários quilômetros em largura, as
quais devem ser evitadas inteiramente das áreas de seleção. Descontinuidades planares menores ocorrem em quase todas as rochas, e a sua
importância só pode ser avaliada depois de estudar parâmetros como a
hidrogeologia, tipos de rochas, materiais de preenchimento e outros.
Usualmente, estas descontinuidades estam mais abertas em superfície
que a profundidades de centenas de metros, mas só a profundidade não
é suficiente para garantir seu fechamento.
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As rochas de comportamento plástico podem se presentar em forma de estruturas diapiricas. A velocidade de movimentação ascencional
destas estruturas deve ser analisada para assegurar o confinamento dos
rejeitos durante a vida operacional do cemitério (I.A.E.A.-1977).
5.- Propriedades mecânicas e químicas das rochas hospedeiras.
As propriedades mecânicas e químicas das rochas são de extrema
importância no estabelecimento da utilidade dos vários tipos de formações geológicas para o depósito de rejeitos radioativos devido a que determinam a circulação das águas subterrâneas, a dissipação do calor radiogenêtico, os efeitos da radiação, a estabilidade das áreas escavadas, a
forma do rejeito e as barreiras tecnológicas necessárias para conter os
radionuclídeos.
As propriedades geotécnicas das rochas dependem da composição
mineralógica, tamanho dos graõs e fábrica, composição química, grau de
intemperismo, descontinuidades físicas e tamanho dos poros.
a.- Permeabilidade, porosidade, solubilidade e dispersividade
As rochas possuem duas propriedades fundamentais relevantes à
sua caracterização hidrogeológica, a porosidade e a permeabilidade. A
porosidade mede o espaço de poros e pode ser aplicada aos mecanismos
de fluxo (a movimentação dos fluidos é dependente da porosidade efeitiva ou cinemática e não da porosidade total). A condutividade hidráulica (k) é a medida da capacidade da rocha de transmitir fluidos. Estas
propriedades devem ser complementadas pela medida do gradiente hidráulico (i), causador do movimento, e pela espessura total de um aqüífero saturado (m).
A solubilidade é um parâmetro importante em rochas evaporíticas,
quando entram em contacto com aqüíferos. A taxa de dissolução é afetada pela temperatura e pela pressão.

A dispersividade è um parâmetro de extrema importância, que
governa a dispersão das substâncias que migram com os fluidos circulantes. 0 fenômeno de dispersão é claramente dependente do padrão de
fratura men to ou da estruturação dos poros, e do grau de isotropia dos
parâmetros hidráulicos dentro de um volume de rocha considerado. Acontece devido à heterogeneidade do campo de velocidades microscópicas em um meio poroso, permitindo a mistura de águas de diferentes
concentrações e difusão dos elementos nas águas circundantes (Chapman
e McKiniey-1988).
b.- Inclusões de outros gases e líquidos.
As inclusões e migrações de fluidos podem afetar adversamente as
operações das instalações em evaporitos como mencionado no primeiro
ponto dos dominios geológicos. Na maioria dos outros tipos de rochas, as
inclusões de fluidos são inconseqüentes.
c- Comportamento mecânico das rochas.
Para todas as rochas potenciais para armazenar rejeitos, deve-se
estabelecer que as deformações transientes e permanentes induzidas na
rocha não produzam condições que afetam a integridade do confinamento a longo prazo. Estas deformações são produzidas pelo fechamento natural das escavações e pela expansão térmica das rochas afeitadas. As
rochas que possuim fluéncia, especialmente em longos períodos de
tempo geológico, fecham as aberturas sub superficiais sem fraturar-se.
As escavações em rochas duras devem resistir abertas enquanto
dure a periculosidade da maioria dos produtos do rejeito.

Entretanto,

podem ocorrer desplacamentos e deformações das paredes, tetos e pisos
destas escavações em longos períodos de tempo, que modifiquem a
forma e tamanho original das cavidades.
d.- Gradiente térmico: regional e local.
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A taxa de incremento da temperatura das rochas com a profundidade ê dependente do gradiente geotérmico. que tem uma média de incremento dei 'C cada 30 a 35 m. de profundidade. Esta taxa pode variar
consideravelmente de local a local. O gradiente geotérmico sob regiões
montanhosas ê geralmente menor que sob vales.

Parecem existir

vantagens ao escolher locais com gradientes geotèrmicos relativamente
baixos para permitir a colocação de maiores cargas térmicas na área de
depósito (Roxburgh-1987).
e.- Propriedades térmicas e respostas termomecânicas e termohidráulicas.
As rochas hospedeiras de rejeitos de alto nivel devem possuir propriedades térmicas que permitam a rápida dissipação do calor radiogenètico e que a sua estabilidade não seja afetada em presença das temperaturas elevadas, necessitando assim, um bom comportamento ter morn ecânico.
Para determinar os efeitos das cargas térmicas nas distribuições
das temperaturas e nas estabilidades estruturais dos vários tipos de
rochas hospedeiras, as propriedades de transporte térmico e de resistência mecânica, incluindo a condutividade térmica, o calor específico, o
coeficiente de expansão térmica, os esforços de ruptura e taxa de deformações devem ser investigadas e determinadas, especialmente da presença de argilo-minerais (I.A.E.A.-1977). 0 calor pode alterar as propriedades geoquimicas causando variações mineralógícas que podem
alterar a capacidade de adsorção das rochas.
Os incrementos de temperatura também decrescem a viscosidade
das águas subterrâneas, aumentando a taxa de fluxo e gerando correntes
de convecção sendo, portanto, necessário investigar o comportamento
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termohidráulico do sistema. Adicionalmente podem ocasionar complexas mudanças químicas nas águas subterrâneas.
f.- Capacidade de adsorção.
A adsorção é um dos mecanismos que governam o transporte de
radionuclideos em um meio poroso, e abrange todos os aspectos de interações entre as fases móvel e imóvel. Estos aspectos incluim intercâmbio de ións, adsorção de ións, filtração e precipitação. A adsorção é
considerada como um fenômeno reversível que ê função da concentração
de todos os elementos em ambas fases (Marsily et ai-1977).
0 fenômeno de adsorção não é bem entendido, não é seletivo (cada
elemento será adsorvido independentemente dos outros), ê instantâneo
(o equilíbrio entre as concentrações da cada fase é atingido instantaneamente), e é linear e reversível de modo que a concentração por
unidade de massa da fase imóvel (F) está ligada à concentração por
unidade de volume da face móvel (C), para cada elemento, mediante a
relação F - Kd . C.
0 coeficiente de retardo (Kd) é relativo a cada elemento e a cada
tipo de rocha, e são poucos os valores medidos deste coeficiente (Marsily
et ai-1977).
g.- Minerais hidratados.
Quantidades significativas de minerais hidratados podem criar
condições indesejáveis nas rochas candidatas para o descarte dos rejeitos, devido a que estes minerais liver am água a temperaturas elevadas.
Um dos minerais que causa maiores problemas e a gipsita (CaSO4 . 2H20),
que ocorre em quantidades variáveis, especialmente a profundidades
superficiais em seqüências evaporíticas.

A gipsita (21% em peso de

água) desidrata à pressão atmosférica entre temperaturas de 110 a 200
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*C sob condições de incrementos de temperatura relativamente rápidos.
Os argilo minerais possuem água adsorvida que pode ser liberada
a temperaturas abaiio dos 200 *C.

.

Quando existem os tipos de minerais anteriormente mencionados
na vizinhança da área do depósito, devem ser considerados como fontes
potenciais de aporte de água (I.A.E.A.-1977).
h.- Efeitos da radiação.
Embora geralmente seja de pouca significancia, a radiação pode
afeitar adversamente o meio ambiente do cemitério de varias maneiras.
Os dos efeitos maiores são a produção de espécies químicas reativas e a
acumulação de energia. Os materiais reativos podem acelerar a taxa de
corrosão dos conteiners e reagir com minerais constitutivos da rocha degradando a sua capacidade de adsorçâo. A produção de energia acumulada pode também ocasionar transformações mineratógicas, que podem
dar como resultado variações volumétricas e decréscimo da capacidade
de adsorçâo de radionuclídeos (I.A.E.A.-1982).
6.- Hidrologia e hidrogeologia.
Este é o mais critico dos fatores, pois as águas ao entrar em contato
com o rejeito, extrairão elementos radioativos e os transportarão para
outros lugares, sendo principalmente perigoso o seu transporte para a
biosfera. Devemos diferençar a influência das águas superficiais e as
águas subterrâneas na colocação segura dos rejeitos.
a.-

Águas superficiais.

A presença de águas superficiais não impede necessariamente o uso como áreas potenciais. Entretanto, estas águas não devem interferir
com as operações das facilidades superficiais ou prejudicar o confinamento a longo prazo dos rejeitos. Devem-se evitar áreas onde exista es-
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tração para a superfície de águas profundas, planícies de inundação e regiões projetadas para locar obras de engenharia de armazenamento de
água.

b.- Águas subterrâneas.
A movimentação das águas subterrâneas é o principal mecanismo
de migração de radionuclídeos à biosfera depois de uma eventual corrosão dos containers, e a lixiviação dos rejeitos. Ê assim, essencial um bom
entendimento da hidrogeologia das regiões que contém o cemitério. Isto
inclui o conhecimento dos volumes de água subterrânea envolvidos e
suas velocidades e direções de fluxo, as características hidráulicas que
influenciam nesses valores e a geoquimica das águas que atravessam a
área.

Embora a atenção esteja centrada no sistema de águas subterrâneas na rocha hospedeira, os dados e o entendimento dos sistemas regionais e locais relevantes das águas superficiais é também importante.
As relações de recarga entre as águas superficiais e o fluxo das águas
subterrâneas regionais deve ser estabelecido.
0 sistema aqüífero sob examinação deve ser parte do espaço subterrâneo total dentro do qual as águas subterrâneas possam transportar
radionuclídeos para lugares onde possa impactar à biosfera .
A construção das instalações subterrâneas causa uma modificação
do padrão de movimentação das águas através da área, enquanto a
locação dos rejeitos causará futuras perturbações durante os estágios de
esquentamento e esfriamento relacionados ao decaimento da radioatividade. Eventualmente, os efeitos das perturbações da construção e
térmicos declinaram e as condições voltaram a ser aproximadamente
aquelas que existiram originalmente.
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A geoquimica das águas da rocha hospedeira e outros aqüíferos
que estejam em continuidade hidráulica com esta rocha têm uma profunda importância.

Particularmente significativos são o potencial de

reduçâo-oxidaçào (Eh) e o pH das águas subterrâneas pois regulam as
interações químicas entre a rocha e os radionuclideos. Estes parâmetros
• conduziriam ao retardo de alguns radionuclideos por adsorcão ou a retenção por precipitação, e ajudam a identificar os parâmetros hidroquimicos naturais que ajudariam a caracterizar o sistema de fluxo (I.A.E.A.1982).
7.- Eventos naturais futuros.
Geralmente, os processos geológicos trabalham lentamente para
formar montanhas e outras mudanças fisiográficas prominentes na superfície da Terra. Entretanto, alguns processos tais como falhamentos
relacionados a sismos, atividade volcánica e glaciaçces podem causar
mudanças dramáticas na superfície da Terra, localmente e regionalmente, dentro de curtos períodos de tempo geológico. A ocorrência futura
destes eventos devem ser considerados entre as pesquisas de escolha de
locais. Baseando-se na historia geológica, a localização geral e efeitos
máximos destos eventos podem ser previstos (I.A.E.A.-1977).

Igual-

mente deve-se considerar a hipótese de impacto de meteorítos na área.
8.- Condicionantes gerais geológicas e de engenharia.
Existem uma serie de fatores de base técnica que não têm implicações diretas com o tipo de domínio geológicos, mas devem ser identificados para a escolha de um local específico. Estes fatores implicam na
localização das instalações superficiais, atividades humanas presentes e
futuras, construção e operação do cemitério e impactos ao meio ambiente.
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A área superficial necessária não necessita ser grande.

Existiriam

somente algumas instalações logísticas para a aceitação das unidades de
transporte de rejeitos, o recebimento, a descarga, as inspecções de
descontaminação, os acessos ás galerias ou poços, e os edifícios para as
facilidades necessárias para operar uma planta industrial. A área total
teria uma extensão comparável a uma planta química de pequeno a
médio tamanho (I.A.E.A -1977).
Uma cuidadosa investigação tem que ser feita aa área para determinar a presença de perfurações e escavações pré-existentes, pois representam caminhos potenciais de migração de radionuclideos ou permitiriam a inundação das instalações subterrâneas com águas superficiais. Se encontrados, devem ser selados efetivamente.

Igualmente,

deve-se ter muito cuidado com as perfurações exploratórias e as
escavações de acesso.
0 material derivado das escavações pode ser reutilizado no selo
das cavidades subterrâneas e o material restante deve ser descarregado
em superfície. Existe suficente tecnologia atualmente para descartar
materiais provenintes de minerações, e a maneira de integrá-los novamente ao meio ambiente natural.
As operações de transporte são uma parte importante do sistema
total de gerenciamento de rejeitos, e assim é essencial que existam sistemas de transporte apropriados tais como rodovias ou vias férreas, ou
que possam ser construídos.
Os dados obtidos das informações geológicas e de mecânica de rochas permitem o projeto das instalações subterrâneas.

Requer-se um

projeto detalhado que abranga todos os aspectos referentes ao comportamento do repositório e aos detalhes da construção, e que contemple a
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segurança de que a instalação possa funcionar de acordo com os critérios
apropriados (O.I.E.A.-1982).
A construção terá que utilizar todos os conhecimentos e médios
técnicos adequados. Convém prestar especial consideração às técnicas
de abertura de poços e à realização das escavações, com a finalidade de
reduzir ao minimo a sua influência no comportamento do depósito. Conforme adiantem os trabalhos de mineração, é possível avaliar com maior
detalhe os aspectos geológicos.
9.- Considerações sociais e econômicas.
Embora as considerações sociais e econômicas não sejam de caracter técnico, muitas vezes têm uma maior influência na escolha de um
local do que todos os fatores anteriormente mencionados.
As formações geológicas sob consideração ou os estratos sobre ou
subjacentes podem conter minerais valiosos ou outros recursos naturais.
As áreas com potencial de recursos devem ser evitadas ou avaliado seu
valor com respeito à utilidade da locação de um cemitério.
A área ao redor das facilidades superficiais devem ter certas restrições enquanto a seu uso. Estas restrições dependerão da profundidade e capacidade do cemitério, das formações geológicas e das facilidades
superficiais. Estas restrições devem ser consideradas antes da seleção
final, tendo em conta as melhores projeções nacionais e locais do uso da
terra, incluindo as necessidades de atividades industriais, urbanísticas,
agrícolas e de recreação.
Outro fator importante, especialmente nestes dias, a se considerar
são os efeitos ecológicos, especialmente as conseqüências da contaminação por radioatividade da biosfera e da descarga do material proveninte
das escavações.
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Os outros fatores de índole social que devem ser evaluados são a
densidade populacional, a jurisprudência e direitos da terra, serviços
existentes, acessibilidade à região, e as atitudes públicas com respeito à
locação.
Todas as informações que foram mencionadas, servem como diretrizes para desenvolver metodologias para escolha de locais, dependendo
das condicionantes especificas de cada pais ou região. 0 peso de cada fator será maior o menor dependendo dos critérios utilizados e das mencionadas condicionantes.
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O PROBLEMA NO BRASIL
4.1

Introdução
Este capítulo tem duas finalidades:
a.- Compilação das informações dos Rejeitos Nucleares Brasileiros

e projeções de quantidades,
b.- Criação de uma metodologia para escolha de locais no Brasil.
Da primeira existem trabalhos anteriores como os de Santos (1979),
Oliveira e Hamacher (1982) e Lima Filho (1984).
Da segunda não se tem conhecimento de trabalhos anteriores.
4.2

Rejeitos de Alto Nível no Brasil
Existem duas possíveis fontes de produção de rejeitos de alto nível

no país:
I.-

As usinas nucleares para geração de energia elétrica para fins

civis.
2.- Programa paralelo de instalações para fins militares.
São desconhecidos os dados do programa paralelo mas pensa-se
que a sua contribuição para as quantidades totais de rejeitos gerados
seja pequena.
Segundo as estimativas da Eletrobras (1988), para o ano 2010 terão
sido construídas sete usinas nucleares; mas uma estimativa mais realista é a de exclusivamente pretender concluir as instalações de três, localizadas na praia de Itaorna, Município de Angra dos Reis, Estado do Rio de
Janeiro.
A primeira usina (Angra I) está trabalhando comercialmente desde 1985, e segundo FURNAS (1990) as segunda (Angra II) e terceira (An-
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gra III) unidades estarão operando em 1995 e 1998 respectivamente. As
fotografias 4.1 e 4.2 apresentam o local das usinas.
Atualmente existe a possibilidade de não se concluir a terceira
unidade, mas para a finalidade do presente trabalho seus dados serão
incluídos. Os dados técnicos das usinas estão incluídos na tabela 4.1. Não
existe no Brasil, atualmente, uma usina de reprocessamento de combustível irradiado, e sendo este combustível o maior problema, suas
quantidades serão estimadas.

As quantidades de rejeitos de alta

atividade podem facilmente ser calculadas a partir dos dados da tabela
4.2.
Existem no momento 125 elementos combustíveis na piscina do
reator da primeira usina, sendo a sua última descarga realizada em Outubro de 1991. Tomando este dado como base, faz-se uma estimativa de
incrementos anuais até o ano 2010, data depois da qual poder-se-iam
projetar outras instalações nucleares, e cujos resultados estão apresentados nas tabelas 4.3 e 4.4 e nas figuras 4.1 e 4.2, considerando as seguintes hipótesis:
-

Descargas anuais.
Angra II e Angra III começarem a funcionar nas datas pre-

vistas.
-

Os elementos combustíveis não sejam modificados de suas ca-

racterísticas originais.
Cabe fazer a seguinte observação:

segundo a tabela 4.1 a capaci-

dade líquida da piscina de Angra I é de 242 elementos, e estando atualmente armazenados 125 elementos, problemas de insuficiência de espaço ocorrerão na descarga de 1995, tendo-se que optar por soluções dentro da área do reator como redução do "racking" da piscina ou instalação
de sistemas de esfriamento em seco como sugeridas pelo Rojas de Diego
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Fotografia 4.1.-

Local das Usinas Nucleares Brasileiras na praia

de Itaorna.

ü.«
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Fotografia 4.2.de Itaorna.

Local das Usinas Nucleares Brasileiras na praia
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Tabela 4.1
Dados técnicos das Usinas Nucleares Brasileiras
ANGRA 1
USINAS
Capacidade Energética
Tipo de reator
Vida Útil
ELEMENTO COMBUSTÍVEL
Tipo
Dimensões externas
Comprimento
Volume
Peso total
Peso de Urânio
Número total no núcleo
Número por recarga
Tempo de cada recarga
PISCINA DO REATOR
Capacidade total de elementos
Capacidade líquida (deixando
espaço para uma descarga de
emergência)
Fonte: Lima Filho ( 1 9 8 4 )

626 MW
PWR
30 anos
Dióxido de Urânio enriquecido em cerca de 3 %
de U-235
197. 197 mm
4232 mm
0.16 m3
800 Kg
400 Kg
J21
40
12 a 18 meses

ANGRA II ou ANGRA III
1245 MW
PWR
28 anos
Dióxido de Urânio e n r i quecido em cerca de 356
de U-235
2 3 0 . 230 mm
4300 mm
0.25 m3
900 Kg
500 Kg
193
64
12 a 18 meses

363

468

242

275
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Tabela 4.2
Dados Para os Cálculos dos Rejeitos de Alto Nível do Reprocessamento do Combustível Gasto

QUANTIDADE

TIPO
Rejeito líquido gerado pelo reprocessamento de uma tonelada de
Combustível Irradiado

500 1.

Rejeito sólido gerado pelo reprocessamento de uma tonelada de
Combustível Irradiado

0.073 m3

Dimensões dos invólucros cilíndricos correspondentes a uma
tonelada de metal pesado carregado no reator:
Diâmetro Interno
Comprimento

25 cm
1m

Fonte: Uma Filho ( 1 9 8 4 )

Tabela 4,3
Projeção anual do combustível irradiado no Brasil em Peso

Angra 1

Angra III

Angra II

Ar>n

Tntal

nHO

Número
Elementos
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

125
165
205
245
285
325
365
405
445
485
525
565
605
645
685
725
765
805
845
885

Peso
(Ton)

50
66
82
98
114
130
146
162
178
194
210
226
242
258
274
290
306
322
338
354

Número
Elementos

Peso
(Ton)

Número
Elementos

Peso
(Ton)

•
64
128
192
256
320
384
448
512
576
640
704
768
832
896
960

32
64
96
128
160
192
224
256
288
320
352
384
416
448
480

64
128
192
256
320
384
448
512
576
640
704
768

32
64
96
128
160
192
224
256
288
320
352
384

loiai

50
66
'82
98
114
162
210
258
338
418
498
578
658
738
818
898
978

1058
1138
1218

PESO (TON).
1,300,
U»

woo.

IH.

uoo.

•09.
• 00.
TOTAL.

TOO.

•oo,
«oo,

4»o ton.

4OO.

»oo.

.^i'^ziF

too.

J
IS SI.

Figura 4.1.

03.

J
a.ooo.

ANO.
os.

IO.

Projeção Anual do combustível Irradiado no Brasil, em Peso
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(1990) para as quantidades de combustível produzidas.
Embora as Quantidades de combustível irradiado produzidas no
Brasil não sejam tão significativas como em outros paises, o problema eliste, e devem ser apresentadas soluções. As quantidades totais de combustível das três usinas são apresentadas na tabela 4.5 considerando as
-seguintes hipóteses:
-

Descargas anuais.

-

Não se modifica a vida útil das usinas.

-

Os elementos combustíveis não sejam modificados de suas ca-

racterísticas originais.
43

Metodologia para a escolha de locais no BrasiL
0 Brasil é um pais com aproximadamente 8.500.000 de quilôme-

tros quadrados e grande diversidade de regiões, o qual obriga ao desenvolvimento de uma metodologia para a escolha de locais para o armazenamento de rejeitos de alta radioatividade, baseando-se nos critérios
apresentados no Capítulo 3 , e eliminando áreas cujas características não
permitam tal finalidade.
Como sugerido pela I.A.E.A. (1982), as características das formações geológicas serão avaliadas seqüencialmente em três etapas (nacional, regional e específica das áreas), identificando áreas merecedoras de
maiores pesquisa usando um critério genérico, para que estas áreas sejam pesquisadas com mais profundidade antes de decidir a sua utilização.
As investigações realizadas em cada uma destas etapas são apresentadas a continuação.
1.- Primeira etapa.
A finalidade desta primeira etapa (nacional) é a eliminação de
grandes áreas do território brasileiro, mediante mapeamentos em esca-
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Tabela 4.4
Projeção anual do combustível irradiado no Brasil em Volume

Angra II

Angra 1

Angra III

An/t

Ano

Número Volume
Elementos (m3)

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

125
165
205
245
285
325
365
405
445
485
525
565
605
645
685
725
765
805
845
885

20.5
27.1
33.7
40.2
46.8
53.4
60.0
66.5
73.1
79.7
86.2
92.8
99.4
105.9
112.5
119.1
125.6
132.2
138.8
145.4

Número Volume
Elementos (m3)

64
128
192
256
320
384
448
512
576
640
704
768
832
896
960

16.3
32.5
48.8
65.0
81.3
97.5
113.8
130.0
146.3
162.5
178.8
195.0
211.3
227.5
243.8

Número Volume
Elementos (m3)

64
128
192
256
320
384
448
512
576
640
704
768

16.3
32.5
48.8
65.0
81.3
97.5
113.8
130.0
146.3
162.5
178.8
195.0

fatal
ILH'JI

20.5
27.1
33.7
40.2
46.8
69.6
94.3
115.3
154.3
193.4
232.5
271.6
310.6
349.7
383.8
427.8
466.9
506.0
545.1
584.1

Tabela 4.5
Quantidades totais de combustível irradiado
depois do per iodo de vida útil das usinas

Quantidades

Angra 1

Angra II

Angra 111

VOLUME ( m 3 )

197.08

455.00

455.00

1107.08

PESO (Ton)

480.00

896.00

896.00

2272.00

Total
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las 1:5.000.000 e 1:2.500.000 e consulta das seguintes informações: Historia Geológica. Geologia por Domínios. Hidrogeologia Geral. Pluviosidade.
Sismicidade. Esforços Tectônicos, Gradientes Geotérmicos, Recursos Minerais e Localização de Cidades Importantes.
a.- História Geológica.
A distribuição e comportamento das unidades litoestruturais do
território brasileiro são controladas pela sua evolução geotectõnica. e as
informações a respeito foram obtidas do trabalho de Schobbenhaus et ai.
(1984). onde se encontram com maior detalhe.
0 Brasil encontra-se contido totalmente na plataforma

sul-

americana, com uma história geológica muito complexa e cujo
embasamento se remonta ao Arqueano (3.200 milhões de anos) e a sua
consolidação foi completadas entre o Proterozóico Superior e o inicio do
Paleozóico (1.100 a 450 milhões de anos), e se encontra extensamente
exposto em três grandes escudos: Guianas. Brasil Central e Atlântico,
com mais do 50% da área do pais e perfazem cerca de 4.500.000 de
quilômetros quadrados.
Pela importância na constituição e consolidação da plataforma sulamericana, podem ser identificados os seguintes ciclos: Jequié, Transamazônico e Brasiliano. Existem outros de interesse mais local e referidos
como ciclos Espinhaço e Uruaçuano no escudo Atlântico, e eventos Uatuma, Paráguazense e Rondoniense nos escudos Guianas e Brasil Central
(vide figura 4.3). 0 ciclo Brasiliano representa o mais expressivo e importante evento tectono-magmático de formação de unidades litoestruturais supracrustais ocorridos na plataforma sul-americana, constituindo
regiões dobradas e coberturas plataformais correlatas.
A partir do Ordoviciano (480 milhões de anos), a história geológica
do Brasil é marcada pela presença de amplas bacias sedimentares intra-
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Figura 4.3.(Schobbenhaus-1984)

Eventos termotectõnicos do território brasileiro.
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cratònicas, e desenvolveram-se durante o estágio de maior estabilidade
da plataforma sul-americana.

Iniciando-se com uma sedimentação

quase exclusivamente marinha (480 - 320 milhões de anos), seguida por
uma de caracter misto (320 - 270 milhões de anos) e uma continental
( 275 - 140 milhões de anos).
0 desaparecimento das bacias intracratônicas foi gradual mas processa-se antes do final do Jurássico (185 milhões de anos), quando iniciou-se outro evento tectono magmatico de grande importância, o evento
Sul Atlântico que propicia a formação de fossas tectónicas e bacias de
margem continental e interior do território brasileiro. A distribuição das
bacias sedimentares apresenta-se na figura 4.4.
Durante o Jurássico (185 - 140 milhões de anos) e possivelmente
mesmo no Triássico (225 - 185 milhões de anos), manifestou-se um intenso magmatismo por toda parte da plataforma. Finalizado o evento
Sul-Atlântico (20 milhões de anos) processou-se uma lenta consolidação
continental essencialmente elástica e processos de iaterização.
Durante o quaternário apresentaram-se flutuações do nivel do mar
atingindo o nivel +100 metros faz 330.000 anos e o nível -100 metros
faz 17.000 anos (vide figura 4.5). atingindo o nível atual faz cerca de
6.000 anos. Segundo Cadman (1980) estas mudanças do nível do mar
tiveram muito mais conseqüência na região amazônica do que em outras regiões do pais onde o efeito foi sentido apenas na faixa costeira,
sobretudo por náo existir movimentações verticais dos continentes significantes durante o quaternário. Flutuações do nível do mar em períodos anteriores ao quaternário não são consideradas importantes.
b - Geologia por domínios.
Não se pretende fazer um estudo detalhado da Geologia Brasileira,
para essa finalidade existem inúmeros Congresos e Simpósios, e livros
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Figura 4.5 - Flutuações do nível do mar durante o quaternário.
(Fairbridge-1961)
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compiladores de informações como os de Oliveira e Leonardos (1943),
Mendes (1971), Almeida e Hasui (1984), Schobbenhaus (1984), WEC
Brasil (1985), Cabaglia et ai (1990) e outros, e Mapas Geológicos de
Brasil. O objetivo desta parte é o de conhecer os lugares de ocorrência
das litologias consideradas como potenciais para o armazenamento de
rejeitos nucleares.
As informações a serem apresentadas, se baseam quase totalmente
nas informações de Schobbenhaus (1984), e no Mapa Geológico do Brasil
(1981).
Evaooritos.
Existe a presença de corpos evaporiticos em duas regiões do Brasil:
a bacia Amazônica e a Grande bacia Evaporítica do Atlântico Sul.
Na bacia Amazônica apresenta-se a formação Nova Olinda , a qual
encerra uma gama muito variejada de sedimentos heterogêneos e de aspectos cíclicos na sua origem. Encerra intercalates de calcáreos, arenitos, siltitos, folheihos, gipsita, halita e silvinita em variada ordem de espessura e posicionamento. As camadas de halita ocorrem preferencialmente no Médio Amazonas, não sendo observadas no Baixo Amazonas e
aparecendo raramente no Alto Amazonas. Esta formação chega a alcançar 1.200 m. em subsuperficie a profundidades maiores a 2.500 m.
(Apoluceno e Tsubone-1988).
A Grande bacia Evaporitica do Atlântico Sul tem presença na bacia
de Sergipe Alagoas com a formação Muribeca e possivelmente em outras
bacias da margem continental (Figueiredo-1985). A formação Muribeca
está constituída por intercalaçôes de folhelhos bituminosos, calcáreos laminados, evaporitos, arenitos e conglomerados; comprende cinco membros, sendo o primeiro e o quarto, Maceió e Ibura respectivamente, os
que contem evaporitos. O membro Maceió constitui uma íntercalaçâo de
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arenitos, folhelhos betuminosos e espessos depósitos evaporiticos, constituídos de haiita intercalada de sedimentos terrigenos. 0 membro Ibura
é constituído essencialmente de evaporitos, sendo que a sua seção basal
consiste principalmente de haiita, sua seção intermediária caracteriza-se
por sais de potássio e magnésio e a sua seção superior é representada
por espessos pacotes da haiita e delgadas lâminas de silvinita.
Argilitos e Folhelhos.
Apresentam-se no território brasileiro nas bacias do Amazonas e
Acre, no Litoral Atlântico, na bacia de Parnaiba, na bacia do Paraná e em
bacias Interiores.
Na bacia Amazônica estão presentes quatro formações com iitologias argilosas; as Formações Alter do Chão, Solimôes, Piracuru e Barreiras. A
Formação Alter do Chão é um pacote de sedimentos vermelhos e continentais, incluindo essencialmente arenitos argilosos, argilitos, quartzo
grauvacas, quartzo arenitos e brechas íntraformacionais.

Encontra

grande distribuição no Meio e Baixo Amazonas, estando limitada e recoberta ao Oeste pela formação Solimôes e ao Leste pela formação Barreiras. Em subsuperficie atinge 600 m. a profundidades de 1.300 m.
(Apoliceno e Tsubone-1988).
•

0

A Formação Solimôes é uma extensa cobertura pelítica das bacias
de Acre e Alto Amazonas, com uma ocorrência alcançando um valor aproxitnado a um milhão de quilômetros quadrados, não ocorrendo ao
leste do Arco de Purus. As litologias caracterizam-se pela presença de
argiiitos cinzas-cínzas esverdeados, intercalados com bancos de arenitos.
Atinge espessuras de 1.300 m. (Apoliceno e Tsubone-1988).
A Formação Piracuru ocorre nos Estados de Amapá e Pará, no Baixo Amazonas entre os Arcos de Purus e Gurupá. Sua litologia é argilosa,

com predomínio de folhelhos cinza esverdeados. com ocasionais intercalações de areia grosseira.
A Formação Barreiras é constituída por leitos de argilas de cores
variegadas geralmente vivas, com leitos de areia inconsistentes. São
sedimentos terciarios que constituem os baiios platôs amazônicos e os
que formam os tabuleiros da costa norte, nordeste e leste brasileiras.
Na bacia de Parnaiba apresenta-se a formação Codó. constituída de
folhelhos betuminosos associados a calcáreos, no Estado de Maranhão,
na região de Codó. Consta de três seções e atinge espessuras de 185 m.
Na bacia do Paraná ocorrem varias formações com estas litologias,
todas elas sob os derrames basálticos da formação Serra Geral e os
Arenitos Botucatu. Afloram em superfície na borda leste da bacia em
pacotes pouco espessos.
Outras ocorrências de argilitos e folhelhos se apresentam em diferentes bacias interiores, de origem meso-cenozoico, como as de Pantanal
e Bananal.
Basaltos.
Ocorrências de basaltos existem espalhadas por todo o território
brasileiro, conseqüência dos eventos tectono-magmáticos do JurássicoCretácico, e principalmente concentrados nas bacias sedimentares. Os representantes deste domínio geológico são a Formação Aporteri no Grabem de Tacutu, os basaltos Panetecaua na bacia Amazônica, a Formação
Anari no Estado de Rondônia, a Formação Tapirapuã no Estado de Mato
Grosso, a Formação Mosquito na bacia de Parnaiba e a Formação Serra
Geral na bacia do Paraná.
A formação Aporteri engloba rochas magmáticas ocorrentes no
território de Roraima, tanto extrusivas como intrusivas, no interior do
Grabem de Tacutu.
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Os Basaltos Panetecaua são rochas hiperabisais toleiticas, que sio
representadas por diques e sills encaixados em camadas da bacia Amazônica, a profundidades maiores de 2.500 m. (Amaral-1980).
A formação Anari engloba os derrames basalticos e intrusivas associadas da bacia Sedimentar Parecis-Alto Xingu ao Suleste de Rondônia
e Noroeste de Mato Grosso.
A formação Tapirapuà é uma extensa região basaltica que constitui
a Serra de Tapirapuà no Mato Grosso ao noroeste da bacia do Paraná.
Trata-se de basaltos de cor cinza chumbo, granulação afanítica, exibindo
localmente zonas amigdaloidais e associados a diabasios de granulação
um pouco mais grosseira. Exibem espessuras variáveis, atingindo até
310 m.
A Formação Mosquito está litológicamente constituída por derrames basalticos com intercalaçâo sedimentar descontínua e restrita. Os
basaltos são em geral de cores escuras, raramente em tons verdes, afaníticos com amígdalas. Afloram principalmente na região Centro Oeste
da bacia de Parnaiba. A espessura e bastante variável, chegando a atingir 175 m.
A formação Serra Geral recobre mais de 1.200.000 quilômetros
quadrados nos estados do Sul e Centro de país. As espessuras totais alcançam mais de 1.500 m. (Mühlmann et ai-1974; Zaian et ai-1990), no
interior da bacia do Paraná, entretanto as camadas tornanse sencivelmente mais delgadas nas regiões limítrofes com o Uruguai e a Argentina
no Estado de Rio Grande do Sul, onde não ultrapasam os 50 na.. Esta formação sob o ponto de vista petrográfico apresenta toda uma complexa
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gama de tipos litológicos, desde basaltos até rochas ácidas do extremo
riolitico. sendo o vulcanismo basáltico o mais extenso.
Rochas cristalinas olutõnicas e metamòrficas associadas.
Ocorrem nos três grandes escudos do território brasileiro; Guianas.
Brasil Central e Atlântico.
Os escudos das Guianas e Brasil Central, compostos essencialmente
de rochas e estruturas arqueanas. retrabalhadas menos ou mais intensamente no ciclo Transamazônico e também localmente nos eventos Paraguazense e Rondoniense, possuem uma densidade muito baixa de
mapeamentos geológicos, bem como estudos petrológicos e de análises
geocronológicas.

Serão considerados como dois grandes blocos sem

diferenciação de regiões.
0 escudo Atlântico, com maior número de informações é possível
diferencia-lo em regiões. As mais representativas são: Craton de São
Luis, Região de Dobramentos do Nordeste, Craton de São Francisco e Faixas de Dobramentos Araçua, Maçico de Goiás e Faixas de Dobramentos de
Paráguai-Aráguaia e de Brasília, Ragião de Dobramentos do Sudeste, e os
Escudos Catarinense e Rio-Grandense.
0 Craton de São Luís é uma área estável muito antiga no litoral dos
estados de Maranhão e Pará, cujas litologias mais comuns são os gnaisses
e migmatitos apresentando composição granulítica e tonalítica.
A região de Dobramentos do Nordeste ocupa os Estados de Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o Norte de
Bahia. Constitui uma unidade tectônica que deve sua configuração atual
ao evento tectônico magamãtico Brasiliano, com uma grande complexidade estrutural. Tem que se dar destaque especial aos extensos falhamentos de dimensão regional que seccionaci esta região em varias direções.
Dominada por gnaisses, migmatitos e complexos vulcano sedimemares
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do Arqueano e Proterozoico Inferior, complexos xistosos do Proterozoico
Indeferenciado e por granitoides intrusivos do proterozoico superior.
0 Craton de São Francisco e faixas de dobramentos Araçua abrangem o Estado de Bahia em quase a sua totalidade, alem da porção oriental de Minas Gerais e a parte norte de Espirito Santo. Ao longo da costa
•atlântica afloram essencialmente terrenos arqucanos, em quanto que em
suas porções central e occidental apresentam-se faixas dobradas supracrustais e coberturas piataformais proterozoicas.
0 maciço de Goiás e as faixas de dobramento de Brasilia e Paraguai-Aráguaia abrangem extensas áreas do centro e extremo ocidental
do Brasil, cobrindo quase totalmente os Estados de Goiás e Tocantins, a
parte meridional do Estado de Mato Grosso e as porções ocidentais dos
Estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Esta região é marcada
principalmente pela presença de importantes faixas de dobramento proterozoicas, envolvendo um conjunto de unidades estratigráficas assentadas sobre um embasamento arqueano de alto grau de metamorfismo, essencialmente granitico-gnaissico com seqüências vulcano sedimentares.
A região de dobramentos do Sudeste se extende desde o Estado de
Espírito Santo até o sul do Estado de Paraná, interiormente está deli mitada na maior parte pela borda da bacia sedimentar do Paraná e extendendo-se sob o Craton de São Francisco e as localidades do quadrilátero
ferrífero. Existem grande quantidade de falhas na região tendo caráter
de empurrão junto à borda sul e em toda a extensão 1: ue do Craton de
São Francisco, enquanto no restante da área é generalizada a transcorrência. Região dominada por rochas metamórficas, mígmatitos e ínstrusòes principalmente ácidas.
Os Escudos Catarinense e Rio Grandense, nos Estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul respectivamente, possuem sistemas de fa-

87

lha men tos com direção NE e NW. Os maciços dos Escudos estão constituídos por complexos granuliticos ar que anos e por complexos metamórficos-migmatiticos estruturados no evento tectono-orogènico Brasiliano.
Conhecida a história geológica do Brasil e a geologia por domínios
podem-se excluir aquelas regiões cujas cotas estejam abaixo da cota
+ 100 m. e as que não possuem os domínios geológicos considerados como
potenciais para o descarte de rejeitos nucleares. Igualmente podem-se
excluir as litologias favoráveis que não atingam valores mínimos de espessura para asegurar o isolamento (Formações Codó e Mosquito na bacia de Parnaiba; Formações Anari e Tapirapuã em Rondônia e Mato
Grosso; Formação Barreiras; Formações argiliticas da bacia de Paraná
aflorantes nas bordas;

partes da formação Serra Geral da bacia do

Paraná com isópacas inferiores a 300 m.), e as formações localizadas a
profundidades maiores que 1.500 m., fazendo impraticável a sua
escavação (Formações Nova Olinda e Alter do Chão e os basaltos
Panatecaua da bacia Amazônica).
Os dados da geologia por domínios são plotados no mapa 4.1 (Anexo I).
c- Hidrogeologia geral e pluviosidade média anual.
Estas informações, intimamente ligadas entre elas, podem ser obtidas do
Ma-pa Hidrogeológico do Brasil (1983). Podem ser descartadas as áreas
que, apesar de ter geologia favorável, suas condicionantes hidrogeológicas e pluviométricas as fazem impraticáveis. São regiões onde existem
aqüíferos com produtividades médias a muito elevadas e com importância hodrogeológica relativa média a muito elevada, em rochas porosas
e/ou fraturadas. Igualmente considerou-se que as áreas com pluviosidades médias anuais maiores que 1750 mm. deveriam ser descartadas,
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devido a que a experiência internacional sugere escolher áreas com
pluviosidades baixas.
As províncias hidrogeológicas descartadas foram as do Amazonas e
Costeira, coincidentes com áreas com cotas abaixo de 100 m., parte das
províncias do Escudo Setentrional e Escudo Central, e a sub província da
Ilha do Bananal e parte da subprovincia do Alto Paraguai. A província
hidrogeológica do Paraná também pode ser descartada, confirmando-se
com as informações de Maack (1970). as quais indicam que os poços
perfurados nos derrames jurássicos de trapp nos Estados de Rio Grande
do Sul e Paraná, apenas 5.8% e 5.52% respectivamente, resultaram secos.
Na figura 4.6 indica a ubicação das províncias e sub províncias hidrogeológicas do Brasil, e no mapa 4.1 (Anexo I) podem-se visualizar
também as áreas influenciadas por estas condicionantes.
d.- Sismicidade e Tectonismo.
São diversos os trabalhos apresentados ao respeito, como os de
Veloso e Mendiguren (1980), Berrocal et ai (1984) e Lima e Melo (1989).
0 trabalho de Berrocal et ai (1984) diferencia sete regiões sismotectõnicas no território brasileiro (vide tabela 4.6), sendo de importância para o
presente trabalho aquelas que não foram excluídas por condicionantes
geológicas e/ou hidrogeológicas c pluviométricas. Estas regiões são: Região sismotectônica do Sudeste; Região sismotectônica do Nordeste; Regido sismotectônica Paráguai-Aráguaia.
A Região sismotectônica do Sudeste está constituída pela faixa de
Dobramentos Brasilianos que ocupa a parte Sul-Oriental do Sudeste Brasileiro e que se extende até o litoral dos Estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A atividade sísmica nesta região inclui os eventos que ocorrem desde o Sul de Bahia até o litoral de Rio Grande do
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Figura 4.6.- Províncias e subprovíncias hidrogeológicas de Brasil.
(Mapa hidrogeológico de Brasil-1983)
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Sul. assim como os eventos que ocorrem no limite da faixa de dobramentos com a bacia do Paraná e o Cralon de São Francisco. Apresenta um
maior número de eventos conhecidos que as outras regiões devido á
maior concentração populacional e de estações sísmicas. Os sismos mais
significativos são os ocorridos em Mogi-Guaçu. São Paulo (27-01-1922)
com magnitude 5.1. em Tubarão, Santa Catarina (28-06-1939) com
magnitude 5.5 e em Cunha. São Paulo (22-03-1967) com magnitude 4.1.
A região sismotectônica de Nordeste está constituida pela porção
de Dobramentos Brasilianos que ocupa a parte norte-oriental do Nordeste Brasileiro. A atividade sísmica concentra-se na porção norte do Estado de Ceará, na porção nordeste do Estado de Rio Grande do Norte a ao
longo do lineamento de Pernambuco. Os eventos mais significativos atingem magnitudes entre 4,3 e 5.2.
A região sismotectônica Paraguai-Araguaia está constituida pela
porção de Dobramentos Brasilianos que se extende desde a parte ocidental do Estado do Mato Grosso do Sul, continua pelo sul do estado de
Mato Grosso e ocupa a maior parte dos Estados de Goiás e Tocantins até a
divisa com o Estado de Pará. Os eventos sísmicos são, na maioria, de
magnitude moderada (menor a 4,0), destacando-se os eventos ocorridos
em Corumbá, Mato Grosso do Sul (01-06-1919) com magnitude 4,9, no
Norte-Oeste do Mato Grosso do Sul (13-02-1964) com magnitude 5,4 e
em Redenção, Pará (12-11-1980) com magnitude 4.7.
A maioria dos sismos nessas regiões têm caráter de superficiais,
com profundidades máximas de 30 quilômetros, chegando em alguns
casos a apenas 1.000 metros. Na figura 4.7 estão plotados os dados dos
epicentros dos sismos brasileiros. As áreas sismotectônicas de maior importância são apresentadas, igualmente, no mapa 4.1 (Anexo I).
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Tabela 4.6
Regiões sismotectônicas do território Brasileiro
-

Figura 47.Melo-1989)

Região sismotectonica do Norte do Maranhão
Região sismotectonica do Amazonas
Região sismotectonica do Nordeste
Região sismotectonica do Recôncavo Bahiano
Região sismotectonica Paraguai-Araguaia
Região sismotectonica dó Sudeste
Região sismotectonica Oceânica do Sudeste

Mapa de epicentros dos sísmos brasileiros. (Uma e
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e- Esforços tectônicos.
São poucos os dados de esforços tectônicos no Brasil, a compilação
deles está apresentada no trabalho de Assumpção (1990) e com caráter
global no trabalho de Zoback et ai (1989). Provem principalmente de
mecanismos focais de sismos e reconhecimento de conjuntos de estrias
em falhas geológicas, sendo menor, por enquanto, a quantidade de medidas de "breakouts" em furos de sondagem e só uma medida "in situ"
(vide figura 4.8).
Os dados de esforços horizontais máximos com orientação E-W que
estão presentes na metade do continente Sul-Americano, no interior e
bordas da bacia do Paraná, podem ser o resultado de forças compressivas atuando na borda da plataforma Sul-Americana devido á subdução
da placa de Nazca.
0 origem dos esforços compressivos com orientação N-S na bacia
Amazônica não é conhecido, mas Zoback (1990) os interpretou como
sendo devido ao efeito da carga do material intrusivo de alta densidade
na crosta inferior, aproximadamente ao longo do eixo de maior espessura dos sedimentos.
Na região Nordeste do Brasil, apresentam-se esforços com orientaçôes N 76' E a N 128* E com exceção de um dado de "breakout", e
Assumpção (1990) os interpreta como uma superposição de esforços tracionais locais com uma compressão E-W regional e que provoca falhamentos transcorrentes.
As direções dos esforços nas bacias de Rezende e Taubaté no Estado de São Paulo foram inferidas a partir de conjuntos de estrias em algumas falhas pleistocenas (Ri eco miei et ai-1989).
A medida "in situ" foi obtida com fraturamento hidráulico, para a
determinação de tensões no maciço granítiço de Serra da Mesa no Estado
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-30

M.F. > Mecanismos focais
F.G. - Estrias em falhas geológicas
BO. - Breakouts
F.H. - Fraturamento hidráulico

Figura 4.8.- Direções de esforços teçtôniços no Brasil. (Assumpção1990)
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de Goiás.
Pode-se observar uma variação muito grande de direções de esforços tectônicos, devido em certos casos a forças regionais, em outros a
forças locais ou à combinação das duas. Precisa-se de um maior número
de dados para poder determinar um padrão de comportamento tectônico
no território brasileiro.
f.- Recursos minerais.
0 Departamento Nacional de Produção Mineral delimita grandes unidades de concentrações minerais nos Escudos de Guianas e Brasil Central, devido ao escaso número de informações geológicas na região. Em
outras áreas do país as informações de concentrações minerais podem
ser obtidas dos mapas do Brasil ao milhonésimo. Nesta etapa escolhe-se
exclusivamente a localização das concentrações de minerais da região amazônica e um maior detalhe das concentrações de minerais no restante
do país será apresentado nas etapas posteriores. A figura 4.9 mostra a
delimitação destas concentrações, e na tabela 4.7 espccifica-se o período
geológico em que foram geradas.
g.- Dados geotérmicos.
São poucos os dados geotérmicos para as profundidades previstas
para o descarte de rejeitos nucleares no Brasil. Pode-se destacar os trabalhos do I.P.T., como o de Hakuea et ai. (1978) do qual foi elaborada a
tabela 4.8. 0 incremento médio do gradiente geotérmico determinado
destos dados é de 1 'C para cada 35 m. de profundidade, mas isto é
muito relativo, por quanto tratam-se de dados nacionais e no locais.
f.- Areas de proteção de Cidades Capitais e de Fronteiras.
Constituindo-se as Capitais estaduais e federal os principais polos
de desenvolvimento e migração populacional, aplicou-se o critério de
formar áreas de proteção ao redor destas cidades, com um raio de 100
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Figura 4.9.- Principais concentrações minerais na região amazônica.
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Tabela 4.7
Unidades de concentrações minerais impotantes da região amazônica
Unidades

Período Geológico
Arqueano e Precambriano não
diferenciado

Amapá (Serra do Navio), Saloro, Butirama, Rio
Madeira. Serra dos Carajás, Vermelho, Sudeste
do Pará, Tapajós, Puma, Jacaré, Onça

Proterozoico Inferior

Serra Pelada, Bahia, Igarapé Azul

Proterozoico Médio

Surucucus, Roraima, Pitinga-Mapuera. Rio Xingu,
Quatipuru, Tapajós- Jamanxim

Proterozoico não Diferenciado

Rondônia, Corumbá (Urucum)

Paleozotco, liesozoico e Ceno20ÍC0

Rio Juruá, Nova Olinda, Trombetas, Almeirim, Rio
Jari, Rio Capim, Paragominas

Tabela 4.8
Compilação de dados geotérmfcos do Brasil

Mínima

Temperaturas ( # C)
Média

22.42
23.16
27.34
31.27
33.64

28.80
30.57
33.76
36.74
43.84

Profundidade
300 m.
400 m.
500 m.
600 m.
700 m.

Máxima
35.14
37.97
40.18
42.20
38.74
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quilômetros, com exceção das cidades de Rio de Janeiro e São Paulo (at uai mente as de maior concentração populacional) com uma área de proteção de 150 quilômetros de raio. Temos que considerar que o período
mínimo para projetar o isolamento é de 10.000 anos, não podendo-se
projetar o desenvolvimento dessas cidades para o mencionado período.
Igualmente acha-se conveniente não instalar os rejeitos nucleares
perto da linea de fronteira internacional, para evitar incidentes com os
países vizinhos, os quais, com exceção da Argentina não possuem energia
nuclear. Considerou-se o mesmo critério de formar uma área protegida
de 100 quilômetros a partir da fronteira internacional.
Estes critérios de origem socio-econômicos também foram incluídos no mapa 4.1 (Anexo I) e pode-se notar uma notável redução de áreas nas quais seria possível desenvolver um projeto de armazenamento
de rejeitos nucleares. Pode-se, portanto, proceder a uma seguinte etapa
de investigação de dados com mapeamentos a escalas maiores e informações mais específicas.
2.- Segunda etapa.
As finalidades desta segunda etapa (regional), são as de ratificar os
dados da etapa anterior, investigar as regiões não descartadas na etapa
anterior e localizar as áreas mais favoráveis. As informações consultadas nesta segunda etapa foram, portanto: Geologia e estruturas regionais, Concentrações de minerais. Estradas e vias de transporte terrestre.
Cidades da região, Distância, Climatologia da região, Cadastramento de
barragens e açudes incluídos nas regiões e o Cadastramento de Parques
Nacionais e Reservas Indígenas incluídos nas regiões.
0 grupo das quatro primeiras informações são obtidos dos mapeamentos das Cartas Geológicas do Brasil ao Milhonésimo, Projeto Radam
Brasil e Mapas Geológicos dos Estados.
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Foram revisadas todas as regiões do pais para ratificar as informações geológicas obtidas do Mapa Geológico do Brasil (1981). e foram incluídas no mapa 4.1 (Anexo I) as ocorrências minerais e áreas mineralizadas localizadas, sem se especificar o tipo de minério, das áreas do
Escudo Atlântico com potencialidade para armazenar rejeitos.
Nos mapeamentos do projeto Radam Brasil pode-se notar que as
regiões englobadas nos escudos Brasil Central e Guianas têm uma baixa
densidade populacional e de vias de transporte terrestre, ficando grandes áreas isoladas. Precisa-se um maior desenvolvimento vial destas
regiões, que ficam a distâncias maiores de 1.750 quilômetros no escudo
Brasil Central e maiores de 2.650 quilômetros no escudo das Guianas.
desde o centro atual de produção de rejeitos, para poder utiliza-las, embora possuam alta potencialidade.
Foram determinadas através dos mapeamentos mencionados quatro regiões no Escudo Atlântico com possibilidades para o armazenamento, estas são: Região ao norte do Rio São Francisco, Região Sul do Estado da Bahia, Região Sul do Estado de Tocantins, Região limítrofe dos Estados de Espírito Santo. Bahia e Minas Gerais. As características mais
marcantes destas quatro regiões são apresentadas a seguir.
a.- Região ao Norte do Rio São Francisco.
Fica a distâncias maiores de 1.700 quilômetros das Usinas de
Angra dos Reis. e está comprendida aproximadamente entre as coordenadas 39*30' a 43*15' W e 8* a 9*45' S, e delimitada no mapa 4.1 (Anexo
I). Suas características foram obtidas das folhas Aracaju (D.N.P.M.-1976.
a) e Rio São Francisco (D.N.P.M.-1974.a). Compreende uma faixa de rochas précambrianas do tipo Gnaisse-Migmatito-Granitos e Xistos, com alinhamentos estruturais dispos-tos na direção NE-SW e ENE-WSW, e delimitadas ao norte pelo lineamento de Pernambuco e ao sul pelo Rio São
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Francisco. Observa-se poucas ocorrências minerais na região e falhamentos dispersos, sobretudo nos extremos Xistosos da formação Salgueiro, com direções NNE a SSW e a presença das estradas BR-122, BR-407,
BR-020. BR-235. BR-320. PE-82 e outras secundárias.
Compreende parte dos Estados de Pernambuco. Piaui e Bahia, incluindo as localidades de Oroco, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina em
Pernambuco, as localidades de Curaça, Juazeiro, Sobrado, Casa Nova e
Campo Alegre de Lourdes na Bahia e Anisio de Abreu. Paulistana e
Caracol no PiauL
0 clima é quente, com temperaturas acima dos 18 ' C e a pluviosidade anual varia entre 250 a 800 mm., atingindo 1200 mm. localmente.
A vegetação e constituída por árvores de estepe e áreas de pastagem
(Ferreira-1990).
O cadastramento de barragens e açudes nesta região foi realizado
de B.C.L.D (1982) e é apresentado na tabela 4.9. As barragens e açudes
localizados no Rio São Francisco, especialmente a de Sobradinho, podem
influenciar a hidrogeologia regional, por tanto considerou-se uma área
de exclusão de 25 quilômetros desde o eixo de rio, para o descarte de
rejeitos (vide mapa 4.1 no anexo I). Não foram encontradas reservas
forestais nesta região,
b.- Região Sul do Estado do Tocantins.
Fica a distâncias maiores de 1.350 quilômetros das Usinas de
Angra dos Reis, e está compreendida aproximadamente entre as coordenadas 48*30' a 49*45' W e 11*45 a 12*30' S, à leste do braço menor do
Rio Araguaia e Oeste do Rio Tocantins, e delimitada no mapa 4.1 (Anexo
I). Suas características foram obtidas das folhas Tocantins (D.N.P.M.1975.a) e Goiás (D.N.P.M.-1975.b) e do mapa geológico do Estado de Goiás
(D.N.RM.-1987).
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Tabela 4.9
Barragens e açudes na região norte do Rio São Francisco
Barragem

Rio

Cidade Próxima

Altura ( m )

Crista (m)

Tipo

Estado

Sobradinho

S. Francisco

Juazeiro

43

3.010

Mixta Pe-Ba

Dique A

S. Francisco

Juazeiro

20

1.588

Terra Pe-Ba

Dique B

S. Francisco

Juazeiro

17

1.340

Terra Pe-Ba

Dique C

S. Francisco

Juazeiro

23

1.790

Enroc. Pe-Ba

Orocó

S. Francisco

Orocó

23

1.400

Enroc. Pe-Ba

Ibo

S. Francisco

Cabrobo

23

3.300

Enroc. Pe-Ba

Ze Manuel

S. Miguel

Casa Nova

28

350

Terra

Ba

Vira Befju

Pau dos Ferros

Petrol ina

15

602

Terra

Pe

Terra Nova 1 Terra Nova

Petrolina

27

440

Terra

Pe

Terra Nova

Terra Nova

Terranova

27

270

Pedra

Pe

Pau Branco

Caboclo

Afranio

19

260

Terra

Pe

6. Melancia

C. do Roberto

Afranio

12

495

Terra

Pe

C. de Salinas Ranchinho

Petrolina

15

371

Pedra

Casa Nova

R. do Algodão

Casa Nova

18

600

Terra

Pe

Saco II

Garças

S.M. Bõa Vista

29

460

Terra

Pe

Ingazeiras

Caninde

Paulistana

21

354

Terra

Pi

Aldeia

Piaui

S. R. Nonato

11

280

Terra

Pi

Bonfim

Piauí

S. R. Nonato

14

480

Terra

Pi

*

Pe
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Apresenta as ocorrências de rochas precambrianas metavulcânicas.
granito-ganisses e granitos. As metavulcânicas são de composição ãcida
a intermediária, representadas por metariodacitos e serecita-xistos. secundadas por gnaisses ácidos associados a metasedimentos químicos. Os
terrenos Granito-Gnaissicos são diatexistos de composição granitica a tonaliticos secundados por metatexistos $1 mesma composição e em conjunto apresentam-se localmente poli meta morfizados. As rochas graniticas são intrusivas. com cores predominantemente róseas. homogêneas,
granulação fina a grosseira e localmente catadásticas.
Esta região apresenta-se pouco falhada localmente e a tendência
de falhamentos regionais é na direção N-NE. Não existe ocorrência de
minerais na área delimitada. Inclui as localidades de Gurupi. Figueirópolis, Alvorada e Peixe e está cruzada pelas estradas BR-153 (BelémBrasilia). GO-154. GO-450. GO-255 e estradas secundárias.
Possível incidência das barragens projetadas sobre o Rio Tocantins:
Mirador. Cana Brava, Foz Bezerra e Peixe com localizações ainda não bem
definidas, incluídas no programa de expansão da geração de energia das
regiões Sudeste e Centro-Oeste (Eletrobras-1988). Utilizou-se o mesmo
critério adotado no Rio São Francisco, com uma área de exclusão de 25
quilômetros desde o eixo do rio para o descarte de rejeitos.
Das informações do PRODIAT (1982), pode-se conhecer as condições climáticas da área de Gurupi. 0 clima é de savanas tropicais, quente e úmido, com estação seca de outono e inverno, 80% das chuvas caem
no período de Outubro a Março, ssndo a distinção entre os períodos seco
e de chuvas nítida.
O número de meses secos varia de 4 a 7 e a precipitação média anual varia de 1.300 a 1.500 mm., com uma temperatura médio de 26 *C
A evaporação atinge os 1.400 mm. e a evapotranspiraçào os 1500 mm.
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A vegetação è dominada por florestas deciduas e cerrados num relevo
suave ondulado a ondulado forte. Nào existem reservas indígenas e
parques forestais na região.
c- Região Sul do Estado da Bahia.
Localizada ao leste do Rio São Francisco, ê compreendida entre as
coordenadas 42*15' a 43*15* W e 12* a 14*15' S. e delimitada no plano
4.1 (Anexo I). a distancias maiores de 1.050 quilômetros de Angra dos
Reis.
Suas características foram obtidas das folha Brasilia (D.N.P.M.1976b) e do mapa geológico do Estado da Bahia (D.N.P.M./C.P.M/S.M.E.1978). Compreende estreitas faixas do embasamento cristalino retrabalhadas durante o evento tectono-orogénico Transamazônico e constituídas por granitos. sienitos. granulitos. xistos e gnaisses com coberturas
superimpostas finais, limitadas pela seqüência metacarbonitica pelítica
do grupo Bambu ao leste e por seqüências sedimentares da Associação
Espinhaço ao Leste.
A exploração de minerais está localizada nas áreas da Associação
Espinhaço, igualmente que os falhamentos os quais não se apresentam
nas áreas precambríanas.
Localizada totalmente no estado da Bahia, inclui as localidades de
Ibipitanga, Ibitiárea, Bom Sossego. Riacho de Santana. Bom Jesus da
Lapa. Guanambi. Pindai e Candoba. Cruzada pelas estradas BR-430, BR030. BR-242. BR-122, BA-160. BA-156. e estradas secundarias.
Perto da localidade de Guanambi, no rio Carnaiba de Dentro encontra-se localizado o açude de terra de Cor ai ma, cuja altura é de 44 m. e
seu comprimento de crista é de 444 m. (B.C.L.D.-1982).
Do Projeto Hídrogeologia do Norte de Minas Gerais e Sul da Bahia
(1977.a), pode-se conhecer os dados dimatológicos e das águas superfi-
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ciais desta região. 0 clima é quente com 7 meses secos ao ano. e precipitações anuais de 643.1 mm. na estação de Guanambi e 846.7 na estação
de Caetité. A temperatura média ê de 21.6'C as evapotranspirações real
e potencial são de 806.4 e 1346 mm. respectivamente, na estação de
Caetité. O período de secas va de abril a outubro, no qual apresenta-se
déficit hídrico.
A vegetação é de caatinga e cerrados localizados, e a presença de
água superficial está relacionada á existência de fendas e fissuras abertas que raramente ultrapassam a profundidade de 80 metros. Apenas
uma parcela muito pequena do volume de água alcança os depósitos
subterrâneos, sendo e evapotranspiraçâo consumidora da maior parte.
As águas sub-superficiais são do tipo bicarbonatadas, com pH variando entre 7.0 e 8.4 e valores de HCOs elevados (100-500 mg/l). A saUnidade é diretamente influenciada pela tectônica das rochas e pelas coberturas sedi men tares recentes.
d.- Região limítrofe dos Estados de Minas Gerais. Espírito Santo e
Bahia.
Está compreendida entre as coordenadas 40*30' a41'15' W e
17*15' a 18*30' S. no leste das localidades de Teófiio Otorii e Governador
Valadares em Minas Gerais, a uma distância aproximada de 700 quilômetros de Angra dos Reis.
Suas características foram obtidas da folha Rio Doce (D.N.P.M.1978). Apresenta ocorrências de gnaisses. migmatitos e granitoides em
áreas do embasamento arqueano. Os gnaisses e migmatitos são de composição kingzigítíca associados a bíotíla-gnaisses e biotita-granadagnaisses. e os granitoides tém estrutura isotrópica ou orientada. Existem
diversos falhamentos na área, orientados aproximadamente entre N-NW
a N-NE, e não existe exploração de minerais.
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Inclui ou está próxima às localidades de Carlos Chagas. M achai is,
Sio José do Divino. Uruburaliba. Ecoporanga e Ouro Verde de Minas.
Cruzada pelas estradas BR-418. MG-080. MG-105 e estradas secundárias.
Do Projeto Hidrogeologia do Norte de Minas Gerais e Sul da Bahia
(1977.b) podem-se conhecer os dados dimatológicos e das águas subterrâneas desta região. 0 clima e quente e úmido com estação seca de outono-inverno no qual 80X-90X das chuvas caem no periodo de outubro a
marco. As precipitações médias anuais sio de 9SO.3 mm. em Carlos
Chagas e 1166 mm. na localidade de Teófilo Otoni. Na estação de Teófilo
Otoni foi determinada uma temperatura média de 22.2 *C, evaporação de
670.3 mm. e evapotranspiração potencial de 1322 mm. anuais. Apresenta-se déficit hídrico de maio a outubro.
A vegetação é de floresta latifoliada tropical formada por um estrato denso e continuo, de dificil acesso devido à abundância de cipós
entrelaçando árvores de 15 a 20 m.
As águas subsuperficiais são cloretadas, bicarbonatadas ou cloratadas-sulfatadas na sua maioria, com pH variando de 5,8 a 7,3. Toda a
área é caracterizada por uma variação brusca de salinidade entre partes
muito distantes.
Entre as quatro regiões mencionadas nesta etapa, a região do sul
da Bahia é considerada como a melhor alternativa, seguindo em ordem
descendente a região ao norte do Rio São Francisco, a Região Sul do estado do Tocantins e finalmente a região na divisa dos estados de Minas
Gerais, Espírito Santo e Bahia.
Delimitadas estas áreas, pode-se proceder a um maior detalhamento em uma etapa posterior, especificando localizações, nas quais terão que ser realizados maiores estudos para decidir a sua escolha definitiva como local de um primeiro cemitério de rejeitos para o Brasil.

105
3.- Terceira etapa.
A finalidade de uma terceira etapa (particular do local) é a delimitação de áreas dentro das quatro regiões inicialmente escolhidas com
ajuda de mapeamentos a escalas maiores existentes.
Os critérios sugeridos a se utilizar são:
-

Utilização das áreas de geologia favorável, pudendo-se uãlizar

as áreas com coberturas superpostas finais quando a região é dominada
por maciços cristalinos. Os falha men tos presentes limitariam os tamanhos das áreas, mas não necessariamente as fariam desfavoráveis até
não se comprovar a sua persistência às profundidades projetadas para o
repositório.
- A presença de correntes de águas superficiais não são impedimento de utilização, por quanto podem não ter influência nas águas subterrâneas. Estas regiões delimitadas, em forma geral, não possuem grandes quantidades de águas correntes, e a evapotranspiração é similar ou
maior à pluviosidade.
- Exclusão de áreas com previsão de recursos minerais. Utilizar as
folhas do projetos de mapas metalogenéticos e de previsão de recursos
minerais e as de projetos específicos das regiões.
- Criar áreas de segurança dos povoados, as quais dependem da
região e suas condicionantes climatológicas. Sugere-se raios de proteção
entre 20 e 25 quilômetros.
- Não utilizar áreas inacessíveis.
- As áreas delimitadas servem como ponto de partida a futuros
estudos em escalas e detalhamentos maiores. Podem-se, entretanto,
pesquisar outras alternativas de descarte.

106

OS EFEITOS NO CAMPO PROXIMO DE MACIÇOS CRISTALINOS

5.1

Introdução

Como foi determinado no capitulo anterior, as melhores opções de
meios geológicos para o descarte de rejeitos no Brasil parecem ser as
rochas cristalinas do escudo Atlântico, e assim, os efeitos de uma
localização neste tipo de domínio serão analisados no presente capitulo.
Para fins práticos é preferível separar o sistema de um depósito de
rejeitos nucleares em duas regiões: o campo próximo (near field) e o
campo longínquo (far field).

O campo próximo é uma

região

significativamente alterada pela presença do depósito, enquanto que o
"far field" é a região não alterada do sistema geológico natural, e atinge a
biosfera.
O campo próximo inclui todas as barreiras técnicas, o repositório e
uma região da rocha hospedeira cujas propriedades físicas e condições
químicas são significativamente alteradas pelo depósito. A extensão real
da zona modificada varia com o tipo de rejeito, o projeto do repositório e
a rocha hospedeira, mas nunca será maior de umas quantas dezenas de
metros (Heinonen e Gera-1985). E uma zona de grande complexidade
química, onde o rejeito, o "backfill" e a rocha interagem com as águas
subterrâneas, e entre eles mesmos, sob a influência de campos de
temperatura e radiação variáveis com o tempo. Esta região controla a
liberação dos radionuclídeos para o "far field".
5.2

Efeitos mecânicos.
Os efeitos mecânicos produto das escavações das facilidades para o

depósito de rejeitos, não diferem de qualquer outro tipo de escavações

107

em rochas duras, e sào dependentes do estado de tensões iniciais do
maciço, propriedades mecânicas da rocha, tamanho, forma e "lay out"
das escavações, método de escavação, e estrutura geológica do maciço.
Vieira (1985) fez uma análise interessante da possibilidade de
armazenar rejeitos em maciços cristalinos, entre as profundidades de
500 a 2.000 m, propostas para tal finalidade, e cujos resultados são
apresentados na figura 51. Os critérios por ele utilizados são:
-

O valor da tensão principal menor horizontal, deverá ser

significativamente maior do que a pressão hidrostática à mesma
profundidade.
- A razão entre as componentes vertical e horizontal do estado de
tensões no local da escavação deverá ser relativamente pequena,
fazendo-se necessária a análise da probabilidade de movimento de
faihamento (especialmente áo longo de fraturas pré-existentes).
- A diferença entre as tensões principais não pode ser maior que
25 MPa.
- Utilizar um valor para a relação entre a tensão "in situ" e a
resistência à compressão da ordem de 0,15 (Cook e Witherspoon-1978).
- 0 "lay out" das escavações permita que o problema mecânico a
ser estudado consista na análise de uma escavação simples, com auto
grau de independência das demais adjacentes.
Os efeitos do tamanho e forma das escavações podem ser
encontrados na literatura sobre escavações subterrâneas. 0 "lay out" das
escavações proposto para este tipo de rocha, é o constituído de uma série
de túneis paralelos, unidos por galerias, no qual são instalados os
containers de rejeitos a espaçamentos regulares (vide figuras 5.2 e 5-3).
Estes túneis podem ser desenvolvidos a diferentes níveis, e os containers
podem ser instalados nas paredes, pisos ou no interior dos túneis.
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I
Profundidade Z (m)

Figura 5.I.-

Razão entre a tensão horizontal média e a

componente vertical "in situ" em função da profundidade.

As linhas

escuras indicam as regiões consideradas seguras para instalação do
repositório, para os valores de resistência indicados.í Vieira-198 5)
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Em rochas cristalinas duras é requerido o uso de explosivos
(blasting) para a abertura das escavações.

0 método mais comum

utilizado é a remoção de uma seção inteira removida de piso a teto em
cada corte mediante a colocação de explosivos em toda frente de
escavação. 0 princípio geral desta técnica é o de produzir uma cavidade
no centro do frente da escavação no qual explosões subseqüentes
podem-se desenvolver. 0 uso de um número de pequenas cargas
detonadas com retardamentos (delays) de microsegundos é preferível a
uma só carga de peso equivalente para reduzir os níveis de vibração e
velocidades pico de partículas e limitar a zona disturbada ao redor da
escavação (Roxburgh-1987).
Uma estrutura geológica adversa é uma causa de instabilidade das
escavações, e ocorre nas rochas duras que têm falhas e fraturas e onde
alguns sistemas de descontinuidades têm uma forte inclinação. No caso
de um maciço que contem várias descontinuidades que se interseptam,
todas com características similares de resistência, a escolha de um
azimute ideal para as escavações pode ser complicado. Em casos críticos
pode ser necessário efetuar uma análise de rupturas potenciais para
uma série de orientações possíveis de escavação. 0 azimute ideal de
uma escavação é o que produz o mínimo volume de material instável
(Hoek e Brown-1.986).
5.3

Efeitos térmicos.
0 calor gerado pelos rejeitos atravessa o container e o "backfill" e

chega às rochas hospedeiras, o que eleva a temperatura de todos os
componentes do campo próximo (vide figura 5.4) e afeta suas propriedades fisicoquímicas. A distribuição real da temperatura depende de
muitos fatores, incluindo os seguintes:
- 0 tipo de rejeito e a sua idade.

Ill
- As dimensões e distribuição dos containers (vide figura 5-5)
- 0 volume e a natureza dos materiais de "backfill".
- 0 projeto do repositório.
- 0 tipo de rocha hospedeira.
A temperatura chegará a um máximo alguns decênios depois da
colocação dos rejeitos. A maioria dos países envolvidos no projeto de
repositórios tem optado por um valor arbitrário de 100 *C como a
máxima temperatura admisível (CEC-I982), embora a pesquisa continue
para optimizar os projetos e admitir maiores temperaturas.
Um efeito térmico de particular importância para os repositórios
localizados em rochas cristalinas é a possível modificação das correntes
de água subterrâneas (Heinonen e Gera-1985). Se a rocha está fraturada
e existe água nas fraturas, o qual é praticamente inevitável neste tipo de
rochas, nas dimensões de um repositório, a elevação térmica pode fazer
diminuir a viscosidade e a densidade da água e aumentar a
permeabilidade de algumas fraturas, o que originaria uma corrente de
água termoinduzida e inclusive células de convecção.

Se as tempe-

raturas são demasiado elevadas pode-se produzir vaporização das águas
subterrâneas, com conseqüente modificação do campo de esforços e
regime de fluxo.
Outro efeito seria o de produzir microfraturamento nas interfaces
entre os constituintes da rocha, debido às expansões térmicas
diferenciais mais alguma contribuição da expansão das águas atrapadas
(Wilkins et ai-1985). Mas sim as temperaturas são mantidas sob os 220
*C não existiria uma significativa diferença

na

densidade

de

mícrofissuração entre a rocha esquentada e a mantida a temperatura
natural (Montoto et ai-1980).
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Vieira (1985) apresenta um modelo simplificado aproximado das
temperaturas inducidas em maciços rochosos cristalinos pelo depósito de
rejeitos de alta atividade. As hipóteses ou simplificações impostas são:
- A transferência se dará unicamente por condução, isto é. sem
consideração de convecçâo ou radiação.
- 0 meio rochoso é considerado infinito, homogêneo e isotrópico,
com temperatura inicial uniforme.
- As propriedades térmicas do maciço são consideradas constantes
e independentes da temperatura.
- As propriedades térmicas do material do "backfill" são idênticas
às do maciço.
- 0 contato térmico entre o container e o material de "backfill" é
perfeito.
- 0 contato térmico entre o material de "backill" e o maciço é
perfeito.
-

0 efeito de decaimento pode ser considerado constante e m

pequenos intervalos de tempo (ti-1, ti), e igual ao respectivo valor médio
-R.t

nesse intervalo. Com isso, aproxima-se a função Q - Qo. e

por meio

de uma função de degraus.
- Considera-se o efeito de unitário de cada depósito.
Alguns dos resultados mais representativos obtidos por Vieira
(1985). utilizando os dados da tabela 5.1, são apresentados nas figuras
5.6 e 57. Pode-se notar que as temperaturas atingidas não ultrapassam
os 110 'C, ficando aproximadamente dentro dos valores de temperatura
propostos (CEC-1982) para este tipo de formações geológicas. Segundo
este modelo, as temperaturas máximas seriam atingidas entre 200 e 300
dias depois do depósito.
Quando existe presença de água, o qual seria inevitável neste tipo
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Tabela 5.1
Dados utilizados por Vieira (1985)

Comprimento do container (2b)
Potência térmica
Condutividade térmica do gnaisse 0 0
Difusividade térmica do gnaisse (O)

3m

Coeficiente de expansão térmica linear do gnaisse (ote)
Modulo tangente a 50X da resistência última do gnaisse (Et)

1.1 E -05 /*C
6 E 04 MPa

3600w 2.6 W/m.'K
1.08 E -06 m / s

Coeficiente de Poisson do gnaisse (v)

0.25

Resistência a compressio uniaxial nSo confinada do gnaisse (ocult)

Oíiltxl*

fl««l*l

150 MPa

l.»l

Figura 5.6.- Acréscimo de temperatura no plano
em função da distância radiaUVieira-1985)
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de rochas, a simplicidade deste modelo teria que se modificar. Sim
embargo, serve para tener claro o comportamento físico real da
transferência de temperaturas. Muitos ensaios "in situ" têm sido levados
a cabo. para calibrar modelos, pelos paises interessados em determinar o
campo de temperaturas, que como vai se indicar no item 5-4.
-influenciam diretamente o comportamento termomecânico do maciço.
5.4

Efeitos Termo-lfccãnicos
Um efeito especifico do esquentamento da rocha hospedeira é a

sua expansão térmica e as tensões resultantes. Em um repositório, a
rocha está previamente submetida a esforços de sobrecarga, e também a
esforços tectônicos modificados localmente pelas escavações. A este
campo de esforços relativamente complexo são acrescidos os esforços
termoinduzidos.
Nas rochas cristalinas, as tensões são adsorvidas pelas juntas e as
fraturas, que praticamente impedem elaborar um modelo satisfatório. 0
resultado é que existem algumas diferenças entre os dados teóricos e os
experimentais.
Vieira (1985) apresenta um modelo de um cilindro

de

comprimento infinito submetido a um carregamento térmico
axisimétrico (vide figura 58). Ele considera um maciço homogêneo,
isotrópico. contínuo, com propriedades independentes da temperatura,
com comportamento elástico linear, e com comprimento infinito, e T(r,t)
uma funçáo decrescente de r; obtendo as seguintes equações:
ur - 1 • v . ou. T . r
1 -v

Or -

tte.E

1 -v

,T
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q»E . (T - T
1 -v

oz •

ae.E .T
1 -v

onde:
r

T(r) -

_J_
2
r

/
a

T(r).r.dr

v - Coeficiente de Poisson
E - Módulo de Elasticidade
oe - Coeficiente de expansão térmica linear
Os resultados obtidos, para um cilindro de 30 cm. de diâmetro, um
raio mínimo do orifício da rocha de 40 cm., um espaçamento entre
cilindros de 3.0 m.. e os valores da tabela 5.1. são apresentados nas
figuras 5.9 e 5.10.
As simplificações no modelo por ele proposto, são distantes das
reais características das formações rochosas cristalinas, mas serve para
tornar claro o mecanismo físico real.
Muitos ensaios "in situ" ou em laboratório com amostras de grande
tamanho, têm sido realizados, para compreender o verdadeiro
comportamento neste tipo de rochas. Uma das maiores contribuições
neste tipo de rochas são as pesquisas realizadas na mina de Stripa na
Suécia, cujos resultados preliminares demostraram (I.A.E.A.-1985):
- A transferência de calor em rochas fraturadas é por condução e
previsível.

us

T(r.t)

Figura 5.8.-

Tensões radiais e tangenciais em um cilindro de

comprimento infinito submetido a um carregamento térmico axisimétrico. (Vieira-1985)
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- Os movimentos tèrmicamente induzidos são nao lineares, e nao
são completamente previsíveis.
- Existe a necessidade de maior desenvolvimento na instrumentaçâo para medições da variação de esforços.
- Requer-se um mapeamento de fraturamento adequado para
modelar as respostas ter mo-mecânicas.
- Ensaios subterrâneos a grande escala sâo necessários para
complementar os experimentos de laboratório.
Pode-se destacar entre os ensaios em amostras de grande
tamanho, o realizado no bloco de gnaisse fraturado de Terra Tek (Barton
e Lingle-1982), para ilustrar o comportamento das rochas cristalinas.
Ensaios similares têm sido praticados em outros tipos de domínios
geológicos por diferentes especialitas.
A amostra consiste em um bloco de oito metros cúbicos de gnaisse
fraturado, onde foram usadas "flat-jacks" para aplicar cargas uniaxiais e
biaxiais, e onde foram adaptados "heaters" em perfurações, para aplicar
cargas térmicas e gerar um gradiente de temperatura (vide figura 5.11).
0 comportamento do módulo de elasticidade da amostra ante
diferentes solicitações de carga e descarga e de temperatura, sâo
apresentados na figura 5.12.

Existe uma particularidade

neste

comportamento; no ciclo de descarga a temperaturas de 50 'C e de 80 *C
apresentou-se um reversão do histerese. Os módulos de deformabilidade do bloco variam desde 20 a 80 MPa, sendo o módulo a temperatura
ambiente de aproximadamente 40 MPa.
0 comportamento das aberturas das juntas é apresentado na figura
5.13. Ê muito interessante observar a mesma, e verificar as reduções
das aberturas; à temperatura ambiente, atinge-se uma redução máxima
quando aplicadas cargas altas; mas quando aplicadas cargas térmicas,
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fUt'Mcn

Figura 5.11.- Modelo do bloco de gnaisse fraturado de Terra Tek.
(Barton e Lingle-1982)
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Figura 5-12.- Gráfico esforço-deformação resultante do ensaio no
bloco de gnaisse de Terra Tek.íBarton e Lingle-1982)
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existe uma redução significativamente níaior. As paredes das fraturas
mantém-se fortemente ligadas entre si, no periodo de esfriamento,
embora a amostra seja descarregada, por algum tempo;

igualmente

finalizado o ensaio pode-se notar uma deformação permanente da
amostra. Este último comportamento pode ter sérias conseqüências na
segurança hidráulica a longo prazo de um repositório, desde que
facilitaria o desenvolvimento esporádico de grandes fraturas durante a
fase de esfriamento e proceder a incrementar a lixiviação dos
componentes.
Quando aplicados esforços cisalhantes por intermédio de carga
uniaxias , a temperatura ambiente, foram determinados as seguintes
características:
-• Existe uma deformação permanente ao serem aplicadas as forças
cisalhantes, provocada provavelmente por danos nas asperesas das
juntas.
- Ocorre dilatància.
- Ao se reverter as forças, existe recuperação parcial das aberuras
iniciais.
- Existe uma discordância entre as variações de abertura medidos,
e as variações de fluxo calculados com o modelo de fractura de placas
paralelas, com um fator de 2 a 7 vezes maior o calculado. Este efeito é
devido, presumivelmente às asperesas e tortuosidade das juntas (Barton
e Lingle-1982).
Todos os efeitos termomecânicos apresentados neste item, são
complicados com a presença de água. Necessita-se, assim, maior número
de ensaios como os de Terra Tek, para compreender melhor o
comportamento dos maciços cristalinos ante as solicitação de um
depósito.

124

5.5

Eleitos Hidrogcológicos.
À circulação das águas subterrâneas em rochas cristalinas ê

controlada pela extensão, características e interconeção das fraturas e
pelo gradiente hidráulico regional.
A construção de um repositório neste tipo de rochas modificará o
fluxo de águas subterrâneas, inclusive antes da colocação dos rejeitos.
Durante as etapas construtiva e operacional, e por algumas décadas
depois do fechamento, a escavação terá pressão atmosférica, e existirá
um gradiente significativo entre os espaços escavados e a pressão de
água no maciço. Este gradiente dependerá das condições hidrogeológicas
da área e como resultante deste gradiente, as águas subterrâneas
circularam para as aberturas.
Depois do fechamento do repositório as águas regionais circularão
lentamente ate atingir as condições originais. Entretanto, a presença do
depósito

pode ter efeitos locais significativos. Devido ao fato que o

material de "backfill" pode ter diferente permeabilidade da rocha
hospedeira, usualmente menor, as linhas de fluxo de água tenderam a
circular ao redor do "backfill" e a maioria de intercâmbios entre as águas
na rocha hospedeira e as águas no "backfilling" terão lugar por difusão
(I.A.E.A.- 1985). Devido às operações de mineração, a rocha próxima as
cavidades chega a ter uma condutividade hidráulica maior, o que
aumentaria a taxa de fluxo nesta zona (vide figura 5.14).
0 calor radiogenético complica ainda mais o sistema de circulação
de águas subterrâneas. A temperaturas elevadas a viscosidade da água
é reduzida e os matérias sólidos podem ter influência no fluxo. A
expansão térmica dos blocos rochosos producem esforços, induzindo a
abertura ou fechamento das diferentes fraturas (vide item 54).
Consequentemente a permeabilidade de uma fratura especifica pode se
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incrementar ou se reduzir, dependendo da orientação em relação aos
esforços térmica mente inducidos. Adicionalmente podem existir importantes efeitos de flutuação (buoyancy) locais e temporárias devido a
diferença de densidades entre as águas quentes e frias, pudendo estes
efeitos serem suficientemente fortes como para produzir células de
convecção e causando um fluxo vertical relativamente rápido das águas
subterrâneas.
Este complicado sistema hidrogeológico. conjuntamente com a
quimica das águas são os encarregados de transportar os radionuclídeos
para o "far field".

Estas águas modificam as suas características ao

atravessar e interagir com as diferentes barreiras técnicas (Wanner1987) e geológicas e com as reações hidrotermais. A sua capacidade de
transportar solutos é influenciada diretamente pelo pH, a extensão na
qual a água é oxi-dante ou redutora (condições do potencial redox, Eh),
as concentrações dos maiores ions e o número de ciclos em que as águas
atravessào as barreiras (vide figura 5.15).
Todos os efeitos ate agora mencionados, podem-se complicar
grandemente pelas altas radiações produzidas pelos rejeitos.
5.6

Efeitos Radiológicos e químicos.
Potencialmente mais sérios que os efeitos das altas temperaturas,

e mais difíceis de prever, são as possíveis variações produto da
radioaçào.

A variação que pode produzir mais problemas é a

dissociação, ou radiólise da água. A radíólíse é uma reação complexa que
produz H2 e algumas espécies oxidantes, incluindo 02. Em um sistema
fechado o hidrogênio poderia reagir lentamente com os matérias
oxidantes e refazer H20, mas como H2 tem uma difusão através da rocha
circundante maior do que as outras substancias, uma solução altamente
oxidante pode ser criada perto das canisters.

Se a água contem
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Figura 5.14.-

Modelo do fluxo de águas subterrâneas em um

repositório. (Chapman e McKinley-1988)
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nitrogênio, outro produto da radiolise pode ser o ácido nitrico. Assim,
uma potente solução ácida oxidante pode-se acumular ao redor das
canisters, é a corrosão pode ser rapidamente acelerada. 0 dano que
estas reações podem produzir, sào difíceis de se prever, e dependem de
variáveis locais tais como a permeabilidade e composição química da
rocha, composição e velocidade das águas subterrâneas, e composição
química do material de "backfill" (Krauskopf-1988).
Ensaios de laboratório no Granito de Clímax demostraram que se
submetido a altas radioacoes. algumas das propriedades mecânicas da
rocha são afetadas.

A resistência à compressão simples diminuiu em

20 % e o módulo de elasticidade sob esforços desviadores maiores a 20
MPa, diminuio aproximadamente de 5 a 10%. 0 módulo de elasticidade e
o coeficiente de Poisson foram afetados, enquanto a resistência à tração
não foi afetada (I.A.E.A.-1985).
Outros efeitos das altas radiações são a alteração das propriedades
físicas das estruturas cristalinas (alteração física da malha cristalina,
produção de electons libres e outros câmbios), e alteração dos minerais
componentes do gra-nito (modificações na densidade, dureza, e volume
uniceiular) (Roxburgh-1987). Entretanto, baixas doses de radiação não
afetariam aos granitos se não existe água na rocha.
Os efeitos químicos iniciariam desde a abertura das escavações mediante
a introdução de oxigênio e mudanças dos esforços "in situ' e dos
gradientes hidráulicos.

As rochas cristalinas são estáveis a altas

temperaturas, mas em presença de água, os minerais constituintes
podem-se transformar a temperaturas e pressões moderadas. A
alteração destes minerais e a taxa de reações dependem também da
textura, densidade e microestrutura da rocha.
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Os granitos são compostos principalmente de quartzo e feldspatos
com micas e pequenas quantidades de minerais adicionais. Todos estes
minerais são estáveis se submetidos a altas temperaturas em ausência
de água. Entretanto, a 10 MPa e na presença de água, a mica quebra a
315 *C formando feldspato potássio.

Os feldspatos também podem

seformar a temperaturas menores. As inclusões de fluido no quartzo
podem se vaporizar a temperaturas elevadas, expandendo os grãos e
aplicando grandes pressões, e finalmente pode ocorrer quebra dos grãos.
Os efeitos geoquimicos dependem diretamente da relação entre
quantidades de fluido e rocha (I.A.E.A.-1985).
A pressões e temperaturas elevadas, os minerais constituintes da
rocha podem se transformar e serem solúveis em água, ocasionando
reações químicas complexas.
repositórios devem

Assim, as temperaturas de projeto de

manter-se a níveis que não permitam tais

transformações, preferível sob os 200 #C.
Todos estos efeitos mencionados atuam ao mesmo tempo e ao
longo do tempo, fazendo do campo próximo um sistema muito complexo
de se entender e modelar.

Tsang (1990) especifica quatro grandes

domínios de processos atuantes em rochas fraturadas (hidrológicos,
químicos, mecânicos e térmicos), os quais no problema de descarte de
rejeitos atuam acopladamente, aos quais deve-se adicionar outra serie
de processos, em escalas locais e regionais.
Os efeitos mencionados no presente capítulo, compreendem
estudos de diferentes disciplinas, fazendo-se necessário uma série de
estudos nas áreas de geologia, geotectônica, geoquímica, hidrogeologia,
mecânica de rochas, radiologia, dinâmica de fluidos, análogos naturais,
etc, para poder entender os mecanismos dos processos derivados de um
depósito.
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Pretende-se unicamente dar uma idéia global da complexidade dos
processos que interagem em um depósito, para dirigir futuros estudos
para áreas mais especificas.
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s
PROJETOS REALIZADOS Ell ROCHAS CRISTALINAS.

6.1

Introdução

São muitos os países que têm escolhido as rochas cristalinas como
meio hospedeiro de rejeitos nucleares de alto nível. O desenvolvimento
dos programas de descarte variam em cada pais.
No presente capitulo serão mencionados os projetos de dois países
envolvidos em programas de descarte, a Argentina e a Suécia.

0

primeiro, já tem escolhido o local preliminar do repositório, e vão se
apresentar rapidamente os estudos que permitiram chegar a tal decisão.
A Suécia, conjuntamente com outros países, tem desenvolvido um
dos mais profundos projetos de pesquisa em maciços cristalinos, o
projeto Stripa, e vam se apresentar algumas das mais significativas
contribuições de tais pesquisas.
6.2

O Projeto Argentino
A Argentina, conjuntamente com o Brasil e o México são os países

da América Latina que atualmente tém reatores nucleares. Dentre estes
três é o único que tinha se preocupado pelo problema de descarte dos
rejeitos radioativos produzidos pelas suas centrais nucleares.
Para finais da década de 70, as autoridades Argentinas decidiram
explorar alternativas para o descarte dos rejeitos radioativos que seriam
gerados pelo programa nuclear do país.
Para a seleção do local utilizarem um critério de segurança e
desenho básico que incluem (Beninson et ai-1986):
- Cenário normal:

profundidade, formações geológicas estáveis

com baixa condutividade hidráulica.
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- Eventos destrutivos: áreas com probabilidade suficientemente
baixa de ocorrência de eventos destrutivos naturais e intrusões
humanas.
No sistema geológico argentino, onde não foram encontrados
domos salinos apropriados, os requerimentos do cenário normal teriam
-que ser prê-enchidos por formações graniticas estáveis com baixa
condutividade hidráulica.

Os requerimentos dos eventos destrutivos

compreenderiam a eliminação de áreas dentro de zonas sísmicas ou com
potencial mineiro presente ou futuro, e colocando o repositório a
algumas centenas de metros de profundidade.
A seleção do local foi programada em cinco etapas (Beninson et al1986):
1.- Busca preliminar de corpos graníticos.
2-

Pré-seleção das formações graniticas.

3.- Seleção dos locais mais apropriados para realizar estudos
detalhados.
4.- Estudos detalhados no local escolhido.
5.- Validação do local escolhido.
Na primeira etapa que se iniciou em 1980, foram analisados todos
os corpos graníticos conhecidos no país.

Foram estudadas as

características petrográficas e estruturais, o tamanho, as características
de possíveis causas de disrupção e o interesse mineiro de cada corpo.
Finalmente foram identificadas 200 formações graniticas em todo o país
(Castro Madero-1983).
Na segunda etapa, a pré-seleção das formações foram baseadas nos
seguintes critérios de eliminação (Beninson et ai-1986):
- Formações em áreas sísmicas potenciais.
- Formações em áreas com potencial mineiro presente ou futuro.
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- Comportamento petrogràfico da rocha que denote alterações
importantes, tais como etapas avançadas de erosão.
- Formações em áreas com características hidrogeológicas desfavoráveis.
- Características desfavoráveis ligadas à eventual construção e operaçâo do repositório, como locais perto de áreas com alta densidade populacional, de interesse turístico, ou áreas inacessíveis.
Como resultado desta segunda etapa foram identificadas 7
formações, no sul da Argentina, localizadas nas províncias de Chubut e
Rio Negro.
A terceira etapa, baseada em investigações geológicas "in situ" dos
locais pré-selecionados permitiram a identificação de 4 formações como
as mais apropriadas para estudos futuros mais detalhados: La Esperanza
e Chasicó em Rio Negro, e Caicatapul e Sierra del Médio em Chubut (vide
figura 6.1).
Na quarta etapa, estudos detalhados foram realizados em Sierra
del Médio de acordo com a seguinte metodologia (Castro Madeiro-1983):
- Interpretação fotográfica.
- Análises estatísticas de falha men tos.
- Reconhecimentos geológicos e geofísicos da formação rochosa.
- Perfurações a profundidades de 200 m.
- Análises geomorfológico e hidrológico em uma escala regional.
- Poços a profundidades maiores de 600 m.
Com base nas análises de falhamentos e reconhecimentos
geológicos e geofísicos, 10 locais foram escolhidos para fazer perfurações,
para obter informações petrográficas e estruturais. Estas perfurações,
com profundidades compreendidas entre 200 e 280 m., foram realizadas
para analisar as fronteiras da área selecionada, e o fraturamento, diques
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e outras anormalidades encontradas em superfície.

Os resultados

obtidos foram analisados por intermédio de técnicas geoestatisticas para
identificar o local com menor alteração na formação. Depois. 4 poços
foram realizados até profundidades de 800 m. para estudar o sistema
petrográfico da rocha e o comportamento potencial das águas
subterrâneas profundas (Beninson et ai-1986).
A quinta etapa, a validação do local, está sendo analisada, muito
embora exista uma grande oposição da população.
Algumos dos estudos realizados na quarta etapa e apresentados
em Perucca et ai (1985). serão resumidos a continuação:
1.- Aspectos Geológicos.
Para os levantamentos geológico, cartográfico e de perfis, foram
realizadas interpretações de aerofotografias em escala 1:40.000 com
apoio de campo, a mostra mentos das unidades detectadas, restituição
planimétrica de tuda a região, investigações microscópicas das facies
petrográficas. análises químicos e fisico-químicos. Na figura 6.2 aparece
uma síntese das características geológicas de Serra dei Médio (as
formações presentes pertencem aos períodos pré-cambriano a paleozóico
inferior e foram submetidos posteriormente a cataclase, inclusões de
diques e falhas de empurrão).
Foram realizados estudos estruturais regionais mediante a análise
de falhamentos obtidos de imagens Landsat, para definir os esforços
atuantes na região, seus efeitos tectónicos e a suas idades relativas.
Estruturalmente, constitui uma ampla região de comportamento
heterogêneo com fenômenos tectónicos de variada magnitude e
importância geológica. As idades dos distintos terrenos aflorantes
variam desde o précambríano até o atual.
A interpretação visual das imagens de satélite foram baseadas em
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critérios geológicos e geomorfológicos, e a informação foi processada
estatisticamente.
0 trabalho foi iniciado com um levantamento detalhado de falhas,
fraturas e fotoalinhamentos detectados nas imagens do Landsat.
Especial atenção foi dada as formações terciárias e quaternárias,
-buscando evidências de fenômenos de neotectônica. Sobre a área de
Gastre e maciços montanhosos circundantes conseguiu-se determinar um
sistema de falhas antigas (falhas transcorrentes. com rumo dominante
NW-SE, mais falhas reversas de rumo NE-SW) e um sistema de falhas
novas, com rumos N-S e E-W (vide figura 6.3).
Fora determinado que na região de Sierra del Médio não existem
condições favoráveis para se produzir fenômenos de remoção em massa.
Os decuves existentes e o movimento associado das águas pluviais e de
neves excluem este tipo de fenômeno. Também fora determinada a cota
1000 como o nível de equilíbrio para a erosão nas condições orogénicas
atuais.
2.- Sismicidade.
Os estudos regionais sobre estruturas e tectonismo serviram como
apoio à análise sismológica de Serra dei Médio e suas vizinhanças.
Foram analisados os distintos antecedentes relativos à ação sísmica,
avaliando-se os prováveis terremotos que afetariam ao local do
repositório (vide figura 6.4), definindo-se a ação sísmica por meio de
espectros de projeto e por acelerogramas representativos do movimento
sísmico.
A estimativa dos níveis de intensidade sísmica que podem afetar a
um local, com risco de ocorrência de 0,001 a 0,0001 vezes anuais, requer
a avaliação da atividade sísmica desenvolvida ao redor do local de
depósito em um intervalo não menor de 10.000 anos e preferivelmente
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maior.
Esta avaliação está baseada em informações:
- Obtidas por instrumentação em estações sismológicas.
- Provenientes de relatos históricos das populações vizinhas.
- Resultantes de estudos geológicos e tectônicos regionais.
A zona de Serra dei Médio é inóspita, fazendo necessário para a
análise sismológica a utilização dos dados resultantes dos estudos
geológicos e tectônicos regionais.
3.- Perfurações.
0 conhecimento direto do interior do maciço migmatítico foi
logrado mediante a realização de perfurações, agrupadas em duas series
segundo os objetivos e comprimento.
Um primeiro grupo foi denominado "Perfurações Intermediárias".
Estas estiveram destinadas a definir as características estruturais e
petrográficas de todo o maciço rochoso, investigando-se as famílias de
fraturas principais e as possíveis faixas de alteração, milonitização,
propriedades físicas das rochas, composição química, facies petrográficas
e mineralogia. Foram localizados estes furos segundo as conclusões
iniciais dos estudos geológicos de superfície, da fotointerpretação
estrutural e os perfis geofísicos (sísmica de refração e resistividade), se
tomando em conta:
- As áreas onde as características superficiais mostraram anomalias significativas.
- As áreas onde existem fenômenos tectônicos ou petrográficos
com afloramentos de qualidade muito má.
- As áreas onde a rocha apresentou em superfície qualidade excelente.
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As "Perfurações Intermediárias" foram 9 no total, integrando
2.002 m. verticais e uma recuperação media de 90%.
Um segundo grupo fora chamado de "Perfurações Profundas".
Foram executadas 4 perfurações em um setor pré-selecionado da Serra
dei Médio, obtendo-se dados básicos para o Anteprojeto de Engenharia.
Para a localização

de cada perfuração levaram-se em conta critérios

geológicos somados aos resultados do cálculo geoestatístico que
definiram o setor de menor fraturacão bidimensional.
Destas investigações consiguiu-se delimitar uma zona de 24
quilômetros

quadrados onde

as características

estruturais

e

petrográficas são, aparentemente, as melhores de toda a área. Foram
perfurados 2.272 metros lineares no total, em três poços verticais e um
inclinado.
4.- Geoestatística estrutural do local.
0 estudo do volume rochoso menos fraturado, no setor central préselecionado da Sierra del Médio, foi realizado utilizando os métodos da
geologia tradicional, apoiados no processamento geoestatístico de dados.
A geoestatística aplicada ao estudo tectônico permitió estimar em forma
ótima as características de variabilidade da densidade de fraturacão, e o
erro cometido nas estimativas.
Foram analisados vários parâmetros representativos

das

propriedades de fraturacão, utilizando-se como variável regionalizada a
"densidade de diaclasamento" (y - N/L), que é a mais sensível ao
comportamento das descontinuidades. Na primeira etapa do trabalho foi
modelado o comportamento do parâmetro (N/L) em superfície, a partir
de uma densidade de fraturacão medida em uma malha de estações de
amostragem de 500 z 175 m. Com a finalidade de obter o modelo de
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fraturação em superfície foi estipulado o valor médio da densidade de
fraturaçâo a áreas unitárias de 150 x 50 m.
Como resultado da aplicação destes modelos foi obtida a figura 6.5,
na qual aparecem as curvas de isovalores de 4 e 5 diaclases por metro,
calculadas com um erro máximo de 30%.
Fora estudado também o efeito da anisotropia, e foram consideradas as direções resultantes de dividir o plano em 32 ângulos
iguais. Este critério foi adotado para lograr figuras detalhadas que
permitiram detectar eventuais influências das famílias principais de
orientações.
Geológica mente foi considerada a hipótese de que o modelo de
fraturação em superfície pudesse ser transferido para profundidade.
Desta maneira, se uma zona é pouco fraturada em superfície, uma
perfuração vertical neste local demostraria, nos seus valores médios, o
mesmo grau de fraturação, embora eventuais segmentos da perfuração
interseptem falhas, diques, etc.

A complementação dos resultados

geoestatísticos com os estudos geológicos sugeriu o modelo semelhante
ao que aparece na figura 6.6.
5.- Hidrologia.
Foram realizadas investigações hidrologicas regionais e locais na
Serra dei Médio. No contexto regional foi verificado que a hidrografia e
as águas subterrâneas per tecem a um sistema fechado, devido pois tanto
a infiltração superficial, como o fluxo subterrâneo estão regidos por um
sistema dirigido para uma serie de depressões. Nelas é evaporada a
água superficial e evapotranspira a água subterrânea, incorporándo-se â
atmosfera e continuando o ciclo hidrológico.
Foram realizadas medições piezométricas nos poços executados na
Serra dei Médio, duas vezes por ano durante três anos, e foi determina-
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do que os níveis dependem diretamente das precipitações pluviais e de
neves e estariam indicando um sistema de drenagem subterrâneo
morfologicatnente similar à topografia da Serra.
A presença de água a grande pressão em uma das perfurações, a
aproximadamente 600 m. de profundidade, com datação aproximada de
10.000 anos. sugere a acumulação de água fóssil, sem coneção
demostrada, com as outras perfurações no maciço.
Os numerosos mananciais aflorantes, com vazões muito pequenas,
em diferentes áreas da Serra, são produto da água circulante nos niveis
superiores, dentro da espessura aletrada da rocha, e cujas profundidades
não superam os 25 a 40 m.
A precipitação média anual da região é de 150 mm., oscilando
entre 80 mm. para anos muito secos e ate 290 mm. em anos muito
úmidos. Da informação analisada estatisticamente, é conclui-se que, em
um período de 100 anos podem ocorrer aproximadamente 30 anos secos,
20 anos úmidos e outros 50 anos com pluviometria intermedia.
Os estudos na região da Serra dei Médio prosegem.
6.3

O Projeto Strip»
0 Projeto Stripa é provavelmente o maior esforço feito para

pesquisar as respostas de um maciço granítico ante as solicitações
impostas por um depósito.
Atualmente, este projeto foi substituído pelo Aspo Hard Rock
Laboratory desde 1990, mas as experiências obtidas com os
experimentos realizados em Stripa são um aporte importante ao
entendimento do comportamento de maciços cristalinos ante tais
solicitações. Seria impossível compilar toda a informação existente sobre
tais experimentos em um só trabalho, por tanto vai se mencionar
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unicamente os antecedentes e resultados mais importantes dos
diferentes programas realizados na mina de Stripa.
0 Programa Stripa se iniciou em 1976 na Suécia, na mina de Ferro
de Stripa, que operou desde 1485 ate 1976, a qual foi convertida pela
"Swedish Nuclear Fuel Supply Company" (SKBF) em um laboratório. A
mina está localizada aproximadamente a 150 quilômetros ao oeste de
Estocolmo.

Os experimentos "in situ" foram conduzidos em galerias

novas escavadas a profundidades entre 340 a 420 m. em um corpo
granitico adjacente ao corpo do minério de ferro.

As galerias dos

experimentos estão localizadas sob o lençol freático (Simmons-1985).
As propriedades mecânicas do granito da mina de Stripa foram
determinadas em amostras de -42mm., 45 mm., 52mm. e 72mm. de
diâmetro obtidas de perfurações feitas na vizinhança dos locais dos
experimentos (Stephansson et ai-1978).
Dos ensaios de compressão uniaxial, em amostras de 45 mm. de
diâmetro e comprimento de 105 mm., secadas ao forno a 80'C durante
dois dias, foram determinados os valores da resistência, do módulo de
elasticidade secante ao 50% da carga de ruptura e coeficiente de Poisson,
a diferentes temperaturas, para determinar a sua dependência (vide
tabela 6.1 e figura 6.7).

0 coeficiente de expansão térmica e a sua

dependência da temperatura foram determinados cm outra serie de
ensaios (vide figura 6.8).
Dos ensaios triaxiais, em amostras de 42 mm. de diâmetro e 84
mm. de comprimento, secadas ao forno a 80'C por dois dias, foi
determinada a dependência do módulo de elasticidade secante ao 50%
da carga de ruptura e da resistência à ruptura, em função da pressão
confinante (vide figura 6.9).
A resistência ao cisalhamento foi determinada em amostras de 72
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Tabela 6.1
Resultados dos ensaios de compressão uniaxial no granito de Stripa

ciiIpr^são"m^mr
(MPa)
Média
Desv. Est.

IS
100
50
190

~
2213
205*
148.0

Módulo de Elasticidade
(GPa)
Médio
Desv. Est.

Coeficiente de Poisson
Médio

^Ow

314

69.4

6.6

0.21

0.2,

0.05

178
19.9
27.4

62.4
57.2
50.8

3.4
4.2
4.8

0.20
0.16
_0J3

0.05
0.06
0.04

284

712

4.4

0.03

Fonte: Stephansson et ai (1978)
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mm. de diâmetro, que possuíam fraturas preenchidas de clorita,
ensaiadas em caixas de cisalhamento direto.
resistência ao cisalhamento residual

A dependência da

à pressão normal (vide figura

6.10). foi determinada por uma relação bilinear do tipo (Stephansson et
ai-1978).:
Tr Tr -

Gn. tan (32.7)
Gn . tan (24.8) + 0.71

;

0 < Gn < 3.40 MPa

;

3.4 < On < 11.0 MPa

A resistência a tração foi determinada por ensaios brasileiros, em
amostras de 72 mm. de diâmetro e comprimento de 36 mm., secos ao
forno a 80 *C por dois dias. 0 valor médio determinado para o granito
de Stripa foi: (Jt - 14.9 MPa (Stephansson et ai-1978).
Para determinar a influência da anisotropia deste granito foi realizado
um programa de ensaios a pequena escala em um plano, onde foram
obtidas amostras a intervalos de 30*. As variáveis determinadas em
cada amostra foram velocidade de onda primaria (Cp), módulo de
elasticidade (E), resistência à compressão uniaxíal ((Tc) e densidade (5)
(vide tabela 6.2). Stephansson et ai (1978), estimam que os resultados
obtidos do plano amostrado não necessariamente representam o
comportamento anisotrópico deste granito, embora exista uma influência
nos parâmetros citados.
Os parâmetros dinâmicos do granito de Stripa foram obtidos de
amostras de 41.6 mm. de diâmetro e 105 mm. de comprimento, e são
apresentados na tabela 6.3.
As propriedades do granito de Stripa determinadas em amostras
de grande tamanho, são influenciadas diretamente pela sua natureza
fortemente diaclasada, especialmente onde existem juntas preenchidas
com clorita, resultado de metamorfismo.

0 módulo de elasticidade do
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Tabela 6.2
Resultados de anisotropia a pequena escala do Granito de Stripa
Posição

Densidade
(kg/m3)

0*~*1
0*- 4tt 2
30'-*1

2616.9
2616.9
2614.4
2609.8
2613.8
2616.3
2617.8
2619.7

60*-*1
90'-*1

Vet. de onda P
(m/s)

Módulo de Elasticidade
(GPa)

Resistência Máxima
(MPa)
227.4
81.2
237.2.
227.4
207.6
233.9
181.2
234.8

66.8
63.0
65.8
64.6
64.4
66.6
64.4
67.0

5164.2
5196.3
5268.8
5213.0
5310.1
5312.1
5353.5
5409.7

Fonte: Stephansson et ai (1978)
Tabela 6.3
Constantes dinâmicas do Granito de Stripa
Densidade (Kg/m3)

Cp (m/s)

Cs(m/s)

2622

5214

3042

Fonte: Stephansson et ai (1978)

E d (GPa)
60.3

vd
0.24

K d(GPa)
38.9
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maciço rochoso do granito de Stripa foi da metade do valor do módulo
determinado em

amostras de pequeno tamanho (Carlsson

e

Stephansson-1978).
Os esforços principais "in situ" que influenciam a zona dos
experimentos realizados nos diferentes programas em Stripa tem
valores de: Oi - 20 MPa , 02 - 11.4 MPa e 03 - 5.4 MPa
(Carlsson e Stephansson-1978).
Os programas maiores de experimentos realizados na mina de
Stripa são três:
- Programa Cooperativo Sueco-Americano, de 1977 a 1980.
- Projeto Stripa Multinacional - Primeira Etapa, de 1980 a 1984.
- Projeto Stripa Multinacional - Segunda e Terceira Etapas, de
1984 a 1990.
E são justamente os principais experimentos geotécnicos
conclusões

e

determinadas destes três programas os que serão

apresentados na continuação do presente item.
1.- Proerama Cooperativo Sueco-Americano.
0 Laboratório de Lawrence Berkely (LBL) sob a regência da
"Batteilee Office of Nuclear Waste Isolation" pelo Departamento de
Energia dos Estados Unidos (DOE) e o "Swedish Nuclear Fuel Safety
Program" (OS) conjuntamente operaram este programa desde 1977 a
1980 (Witherspoon et ai-1981) . Os principais experimentos neste
programa estudaram as propriedades

térmicas,

mecânicas

e

hidromecânicas do granito fraturado.
Os experimentos termomecânicos comprendiam um experimento
com escala no tempo (time-scaled heater test), e vários experimentos a
escalada natural (full-scale heater tests), e foram realizados a profundidades aproximadas de 340 m. desde a superfície.

As previsões dos

14*

valores das temperaturas se basearam um uma solução semianalitica
(Witherspoon et ai-1981) e as dos deslocamentos na teoria da
termoelasticidade linear (Cook e Hood-1978), usando os valores médios
da rocha sã. Estes valores foram:
- Coeficiente de Expansão Térmica - 11.1 E -06 /'C
- Módulo de Elasticidade - 31.3 GPa
- Coeficiente de Poisson - 0.23
- Condutividade térmica - 3.2 W/m*C
3

- Densidade - 2600 kg/m
2

- Difusividade térmica - 1.47 E -06 m /s
- Calor Específico - 837 J/kg 'C
0 experimento com escala no tempo (time-scaled heater test) foi
conduzido para investigar a resposta ter mo-mecânica da rocha
submetida a cargas térmicas. As leis da condutividade de calor foram
usadas para projetar o experimento e comprimir a escala de tempo por
um fator de 10 (Cook e Hood-1978). 0 arranjo do experimento consistia
em 8 esquentadores (heaters) de 1 KW, cada um de 1 m. de
comprimento, colocados a 10.3 m. do piso de uma galeria escavada para
conduzir este experimento (vide figura 6.11). Os esquentadores foram
colocados em duas filas, espaçados 8 m. num sentido e 3 m. no outro. Foi
instalada instrumentação parta monitorar as temperaturas e a
deformação da rocha.
Dois experimentos a escalada natural (full-scale heater tests)
foram instalados para investigar os efeitos a curto prazo no campo
próximo de uma carga térmica aplicada no maciço rochoso.

Dois

esquentadores, cada um com 3 m. de comprimento e 0.3 m. em
diâmetro, foram colocados em furos verticais a uma profundidade de 3-3
no piso de uma galeria, diferente à do experimento com escala no tempo
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(vide figura 6.11). A potência térmica dos dois esquentadores foram de
5 kW e 3.6 kW. As perfurações estavam a 22 m. de distância, e isoladas
térmica mente uma de outra.
Adicionalmente ao esquentador de 5 kW, foram colocados 8
esquentadores de 1 kW, a uma distancia radial de 0.9 m do esquentador
principal, e ligados 204 dias depois do inicio da operação do esquentador
de S kW.

Este incrementou a temperatura da rocha em aproxi-

madamente 100 *C com o correspondente incremento dos esforços
compressivos. As temperaturas nas paredes do furo principal foram
calculadas em 300 *C a 350 'C durante este período.

Ocorreu

estilhaçamento das paredes do furo do esquentador de 5 kW alguns dias
depois que foram ligados os esquentadores auxiliares, e incrementou em
extensão ao longo das paredes do furo. Este comportamento em função
do tempo do estilhaçamento não foi predecido pela teoria termoelástica
(Simmons-1985).
Os resultados de tais experimentos podem ser encontrados em
Cook e Hood (1978). As conclusões derivadas de tais experimentos são
(Witherspoon et ai-1981; Simmons-1985):
- A condução é o modo dominante de transferença de calor, e os
cálculos de distribuição de temperaturas baseados na teoria de
condutividade e as propriedades da rocha sã, conferem rasoavelmente
bem com as medições experimentais.
- Os cálculos dos deslocamentos usando a teoria de elasticidade
linear não conferem com os resultados experimentais.

As diferenças

indicam que o coeficiente de expansão térmica "in situ" é menor que os
valores medi dos em laboratório e a magnitude varia com a temperatura.
- Não foi possível fazer comparações entre os esforços calculados e
medidos, pois não foram publicados os resultados experimentais.
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Os estudos hidrogeológicos investigaram os fatores que controlam
o movimento das águas subterrâneas em um maciço rochoso fraturado.
Neste programa foram identificados os sistemas de fraturas no granito
de Stripa. caracterizados os sistemas de água ao redor da área
experimental, e foram realizados experimentos de macropermeabilidade.
Foram realizadas perfurações desde a superfície constituídos de 6
poços para determinar as características das águas (WT-1 a WT-6), um
poço para ensaios de bombeamento (WT-7), e três furos inclinados
cumpridos (SBH-1 a SBH-3) (vide figura 6.12). Os furos inclinados foram
orientados para interseptar os principais sistemas de fraturas, e os
testemunhos foram cuidadosamente reconstruídos para determinar as
variações na geometria do fraturamento (Gale e Wither spoon-1978).
Experimentos em grande escala de macropermeabilidade foram
realizados para implementar técnicas para caracterizar a permeabilidade
de grandes volumes de rocha de baixa permeabilidade.

Os requeri-

mentos impostos neste experimento consistiam: (Lindblom et ai-1978)
- A distância entre as fraturas transportadoras de água devem ser
pequenas se comparadas com o tamanho do corpo rochoso investigado.
- Deveria ser possível medir fluxos z diferentes gradientes
hidráulicos e pressões de água.
- Deveria ser possível medir fluxos a diferentes temperaturas do
maciço rochoso.
- Ás condições de contorno deveriam ser definidas para permitir
uma análise simples.
Em duas áreas diferentes no interior de uma galeria de 50 m., a
360 m. de profundidade, foram realizadas 16 perfurações periféricas de
10 metros de comprimento e 76 mm. de diâmetro, em um círculo de 3
m. de diâmetro, e uma perfuração central de maior diâmetro (vide fígu-
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Figura 6.11. Vista isométrica das escavações realizadas no maciço
rochoso granítico de Stripa. (Gale e Witherspoon-1978)

?30«

J00»

Figura 6.12.

Localização das perfurações superficiais realizadas

pelo Programa Cooperativo Sueco-Americano em Stripa.
Witherspoon-1978)

(Gale e
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gura 6.13)-

Mediante a aplicação de pressões de água nos furos

periféricos, a vazão de água no furo central foi medida, sob condições de
estabilidade, a temperatura ambiente (10*C) e a temperaturas de 35*0
Esta técnica origina grandes pressões e perturba volumes de rocha
relativamente grandes de um sistema de fluxo em fraturas.

Os

resultados de tais experimentos podem ser encontrados em Lindblom et
ai. (1978).
Um experimento de ventilação foi realizado, numa galeria (vide
figura 6.11), de 30 m.. A galeria foi selada e equipada com um sistema
de circulação de ar, à temperatura constante.

Uma

quantidade

controlada de ar quente foi bombeada para dentro e fora da galeria
selada e a mudança no conteúdo de umidade no ar foi medido. Depois
que foram atingidas condições de estabilidade, a variação no conteúdo
de umidade, daria como resultado a taxa de circulação de água "in situ".
Para medir os gradientes de pressão de fluidos no massa rochosa
adjacente à galeria de ventilação, dois grupos de perfurações de 76 mm.
de diâmetro foram realizadas. Dez perfurações de aproximadamente 30
m. de comprimento foram realizadas em dois sistemas radiais. Cinco
perfurações adicionais foram realizadas na parede final da galeria de
ventilação, de 30 m. de comprimento (vide figura 6.14).

Os furos

proveierom dados do sistema de fraturamento e permeabilidade na
massa rochosa adjacente ao experimento de ventilação (Gale e
Witherspoon-1978).
As conclusões derivadas destes experimentos

hidrogeológicos

foram as seguintes (Simmons-1985):
-

Embora as fraturas dentro de um corpo rochoso possam ser

rasoavelmente definidas desde a superfície, informações subsuperficiais
e de perfurações, muito trabalho é requerido para medir os parâmetros

153

• • •
•
*
*

•

•
•

•

•

• . •

f
•to.!.;i . . ,

/////,

7//w/s.

ttvm.

—

•

i

i"
i3

•

Figura 6.13.

Arranjo das perfurações do experimento a grande

escala de permeabilidade na mina de Stripa. (Lindblom et ai -1978)

Figura 6.14.

Arranjo das perfurações no experimento de

ventilação na mina de Stripa. (Gale e Witherspoon-1978)
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hidrogeológicos idôneos para realizar uma modelagem do sistema.
-

Os experimentos de macropermeabilidade e os ensaios de

injeção foram

usados

independentemente

para determinar

a

permeabilidade do maciço rochoso, e os resultados são compatíveis
dentro de uma ordem de grandeza
Um programa bem planificado e coordinado de pesquisa
hidrogeológica superficial e subterrânea é essencial para obter uma
adequada caracterização dos locais.
-

Estudos adicionais da anisotropia da permeabilidade e do

comprimento efetivo do sistema de fluxo no maciço rochoso são
necessários para permitir a integração da informação da porosidade
efetiva do maciço, química das águas subterrâneas e composição
isotópica, às outras informações, para modelar o sistema.
- A instrumentação usada nos experimentos hidrogeológicos foi
-10

sensível para medir permeabilidades na faixa de 10

m/s , mas deve

ser implementada para medir valores menores.
2.- Proieto Stripa Multinacional. Primeira Etaoa.
Consecutivamente à finalização do Programa Cooperativo SuecoAmericano, um programa autônomo multinacional da Agência de Energia
Nuclear (OECD/ NEA) foi iniciado na mina de Stripa. A Primeira Etapa
deste projeto come-çou em 1980 e foi completada em 1984. Os países
participantes são a Suécia, a Suíça, a Finlândia, o Japão, a Espanha, o
Canadá, a França, e os Estados Unidos,

Os programas experimentais

desta etapa são:
- Investigações geoquímicas e hidrogeológicas.
- Migração em uma fratura individual.
- Experimento a grande escala do comportamento do material de
selamento, "Buffer mass test".
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Neste trabalho vão se apresentar os dois primeiros programas, por
estar vinculados diretamente com problemas geotécnicos, pudendo-se
obter informação do "Buffer mass test" (programa que foi extendido ás
demais Etapas do Projeto Multinacional Stripa), relacionado mais
particularmente com o comportamento da bentonita como material de
"backfill" em Pusch (1985).
Os objetivos do programa de investigações hidrogeológicas e
geoquímicas a uma profundidade de 1200 m. são (Simmons-1985):
- Desenvolver metodologias e equipamentos para investigações
hidrogeológicas e hidrogeoquimicas em uma facilidade subterrânea.
-

Continuar a caracterização hidráulica, química e isotópica do

granito de Stripa, e das águas subterrâneas.
As investigações hidrogeológicas foram levadas a cabo em quatro
perfurações.

Três delas (VI, El e NI)

foram realizadas desde a

profundidade de 360 m., com um arranjo ortogonal, e a quarta (V2), e o
aprofundamento de um furo existente desde a profundidade de 410 m.
VI é vertical e de 505.9 m. de comprimento; V2 também é vertical e de
822 m. de comprimento; Ni é inclinado com um ângulo de 8.5' sob a
horizontal e de 300 m. de comprimento; e El é inclinado com um ângulo
de 5.5' sob a horizontal e de 300 m. de comprimento. Os testemunhos
destas perfurações foram recuperados e ensaios geofisicos foram
realizados.
Os estudos hidrológicos tem confirmado que a maior parte do fluxo
através do granito de Stripa ocorre em algumas zonas fraturadas dentro
do maciço rochoso, particulartmente a grandes profundidades . 0 fluxo
através da rocha sã e desprezível e o fluxo através de fraturas discretas
é de pouca importância. Em zonas de alta condutividade, foram medidas
-s
permeabilidades maiores que 4 x 10 m/s, enquanto a maioria das ou-
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-9

tras zonas têm permeabilidades menores que 10

m/s.

Ensaios geofísicos "cross-hole" foram realizados entre os furos VI e
V2, obtendo-se dados necessários para interpretar a informação
geológica e hidrogeológica nas fraturas inter conectadas. Uma conclusão
derivada desta atividade é que são requeridas técnicas não destrutivas
para identificar a localização e tamanho das zonas de fraturas em uma
massa rochosa entre furos muito espaçados (Simmons-1985).
As investigações da composição isotópica e química das águas
subterrâneas de Stripa foram extendidas a profundidades de 1200 m. no
furo VI, e foram identificadas águas subterrâneas
distintas a varias profundidades.

químicatnente

As conclusões destes estudos

indicaram:
- Incremento do pH e da salinidade com a profundidade.
- Decréscimo da alcalinidade com a profundidade.
- O sistema hidrogeoquímico é dinâmico, e por tanto, varia com o
tempo.
Os principais objetivos dos experimentos de migrações em uma
fratura individual são (Abelin e Birgersson-1985):
- Determinar se é possível extender os resultados de adsorção e
retardaçâo de radionuclídeos em rochas graníticas, obtidos em experimentos de laboratório a um meio real com distâncias de migração de
ate 10 m.
- Determinar a existência de "channeling" entre as fraturas. Este
"channeling" reduciria a superfície de contato com a água circulante, e
afetaria o retardo dos radionuclídeos.
Para o experimento, foi identificada uma fratura adequada, e um
nova galeria foi escavada para colocar a instrumentação.

Foram
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utilizados cinco perfurações para injetar traçadores. quatro interceptam
a fratura aproximadamente a cinco metros da galeria principal e a
quinta intercepta a fratura aproximadamente a 10 m.. Uma segunda
fratura discreta intercepta a fratura do experimento e a face rochosa na
galeria da instrumentação (vide figura 6.15).

Trinta mecanismos de

recolhimento foram instalados na galeria da instrumentação nas duas
fraturas, mas somente onze deles estavam hidráulicamente conectados
às cinco perfurações. Os ensaios de injeção foram realizados utilizando
traçadores adsorventes e não adsorventes (conservativos)

para

caracterizar o fluxo de água dentro das fraturas e medir o tempo de
chegada e as concentrações dos traçadores.
Foi provisto, por intermédio de dados de laboratório, que a maioria
dos traçadores adsorventes. não atingiriam os pontos instrumentados
dentro do tempo usado para o experimento. Para determinar a distância
recorrida pelos traçadores, desde o ponto de injeção, parte da fratura
principal foi escavada. Esta escavação foi realizada com perfurações de
200 mm. de diâmetro, desde um dos pontos instrumentados (Abelin e
Birgersson-1985).
As principais conclusões derivadas deste experimento são
(Simmons-1985):
Métodos geológicos e geofísicos foram inconclusivos na
caracterização da estrutura de fraturas discretas.
- As fraturas discretas são muito anisotrópicas, com uma grande
variação na condutivídade hidráulica e permeabilidade em distâncias
curtas.
- A superfície primária de adsorção de traçadores é somente uma
pequena proporção da superfície total da fratura.
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Os ensaios realizados nesta Primeira

Etapa

do

Projeto

Multinacional Stripa. foram utilizados como base para os ensaios das
etapas posteriores.
3.- Proieto Stripa Multinacional. Segunda e Terceira Etapas.
Nestas Etapas participaram todos os países participantes na
Primeira Etapa e o Reino Unido. Os experimentos que foram realizados
nestas etapas incluíam:
- Programa "Cross-Hole" para detectar e caracterizar zonas de fratura perto de um repositório.
- Experimento tridimensional para determinar a migração de traçadores.
- Programa de caracterização das propriedades mecânicas hidráulicas das juntas.

„

- Experimentos de selagem de furos e poços.
Neste trabalho vão se apresentar os três primeiros programas, por
estar vinculados diretamente a problemas geotécnicos, podendo-se obter
informação dos experimentos de selagem em Bôrgesson e Pusch (1991).
O Programa "Cross-Hole" é uma tentativa multidisciplinar para
detectar e caracterizar zonas de fratura.

As fraturas seriam iden-

tificadas usando ensaios geofísicos (radar e sísmica) e avaliadas usando
técnicas hidráulicas (método sinusoidal de variação de pressão).
Este Programa inclui duas investigações correlatas: uma na mina
de Stripa e outra, a maior escala, em Gidea, ao norte da Suécia. Na mina
é investigado um volume de rocha fraturada (aproximadamente três
milhões de metros cúbicos) usando um sistema de perfurações desde o
nível -360 m., continuando o programa de investigações hidrogeológicas
e geoquímicas da Primeira Etapa. 0 arranjo em forma de leque (vide
figura 6.16), consiste em 6 perfurações (Fl a F6), com comprimentos en-
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Figura 6.15.

Layout do experimento de migração em uma fratura

discreta. (Simmons-1985)

5048
; 390m
below
surtãc»

VI
(SOOmj

Figura 6.16.

Arranjo das perfurações no experimento "Cross-

Hole". (Black e Holmes-1985)
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tre 200 e 250 m., complementando o arranjo ortogonal dos três furos
pré-existentes (El, NI, VI). As distâncias entre furos variam desde 0 m.
na face da galeria ate 500 m. entre as extremidades dos furos préexistentes (Black e Holmes-1985).
O método hidráulico consiste na aplicação de uma variação de
pressão senoidal aplicada em uma zona limitada desde um ponto de
excitacão em um furo, com um regime cuidadosamente cjntroiado de
injeção e aspiração. As zonas de excitacão e recepção (a última equipada
com transdutores de pressão) consistem em pequena zonas "packed-off
em furos adjacentes.

A zona de recepção detectará a variação de

pressão senoidal, que terá menor amplitude do que a pressão do ponto
de excitacão.

O decréscimo em amplitude e o retardo do sinal de

recepção proporcionam as bases para a interpretação das propriedades
hidráulicas da rocha entre a fonte e a recepção.

Os pontos de excitacão

e recepção podem ser movimentados dentro dos furos, de maneira a
criar uma série de vetores de difusividade hidráulica entre os furos. A
movimentação do ponto de observação é possível porquanto não existe
fluxo de água para, ou desde a zona de excitacão (Black e Holmes-1985).
Os fatores que controlam a penetração da sinal são, a amplitude
pico da sinal, a freqüência e a difusividade hidráulica da rocha (Black e
Holmes-1985).

Os valores de difusidade hidráulica, em metros

quadrados por segundo, obtidos por este método variam entre 2 £ -05 e
1 E -02 no furo Fl, e entrei E-04 e 1 E -01 no furo F2.
0 experimento tridimensional para determinar a migração de tracadores
tem como objetivos (Simmons-1985):
- Desenvolver técnicas para experimentos em grande escala em
rochas fissuradas de baixa permeabilidade.
- Determinar a porosidade de fluxo.
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- Estudar a dispersão longitudinal e transversal em rocha fissurada.
- Estudar o "channeling" das fissuras.
- Obter dados para verificação e/ou modificação de modelos.
Para atingir estes objetivos, um arranjo da área do experimento
(vide figuras 6.17), tem sido desenvolvido e caracterizado. Uma serie de
traçadores não adsorventes foram injetados simultaneamente nos pontos
finais e intermediários de furos selados. Por a galeria estar localizada
sob o lençol freático, os traçadores se movimentaram para a mesma. A
chegada dos traçadores à galeria serão monitorados em furos de coleta.
Estes furos de coleta tem um arranjo que permite abranger grandes
volumes de rocha (vide figura 6.18), e estão localizados onde ínterseptam as maiores fissuras. Assim, os traçadores de cada injeção podem ser
monitorados em um grande número de localizações, de maneira que a
movimentação transversal dos traçadores podem ser medidas.
Injetando diferentes traçadores nos diferentes furos, a interseção de
linhas de fluxo também podem ser estudadas (Simmons-1985).
0 Programa de caracterização das propriedades mecânicas e
hidráulicas das juntas, tem sido levado a cabo pelo Instituto Geotécnico
da Noruega (Vik e Johansen-1990; Makurat et ai-1990). Este programa
começou em 1986, no nível -360 m. da mina de Stripa (Site Characterization e Validation site ou SVC-site), e seus objetivos são (Makurat et
ai-1990):
- Prever o comportamento hidromecànico acoplado das juntas na
zona perturbada ao redor da galeria do SVC-site, mediante ensaios
índice em amostras de 100 mm. de diâmetro.
- Estas previsões são comparadas com os resultados de ensaios de
comportamento hidromecànico das juntas em amostras de 200 mm.
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Figura 6.17. Layout do experimento de migração tridimensional
de Stripa. (Simmons-1985)

Figura 6.18.

Arranjo dos pontos de coleta no experimento de

migração tridimensional. (Abelin e Birgersson-1985)
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- Comprobar o comportamento hidromecôüico de uma junta "não
perturbada" a uma escala maior, em um ensaio "in situ" de um bloco de
rocha de 1 x 1 x 2 m.
- Comparação do comportamento das juntas a diferentes escalas,
como base para implementar o modelo da massa rochosa na zona
disturbada ao redor da galeria experimental.
Os parâmetros utilizados na caracterização são baseados no critério
de resistência de Barton:
T -

an tan (JRC logio (JCS / an) + 4>r)

onde o ângulo máximo de atrito é:
<>
| - JRC logi o (JCS /an)* 4>r
e onde:
JRC - Parâmetro de rugosidade da junta
JCS - Resistência à compressão das paredes da junta
4* - Angulo de atrito residual
Foram realizados um total de 212 ensaios em amostras de 400
mm. de diâmetro obtidas em perfurações desenvolvidas na galeria
destes experimentos, dos quais 190 podem ser agrupados em três diferentes famílias de juntas (A, B e C). Cs histogramas da distribuição dos
parâmetros <t>r, JCS e JRC para as famílias de juntas A e B podem ser
encontrados em Vik e Johansen (1990) e Makurat et ai. (1990), e os
valores médios destes parâmetros são apresentados na tabela 6.4.
Ensaios mais detalhados foram realizados em duas amostras de
200 mm. representantes das famílias de juntas B (ensaio I; strike N-S) e
A (ensaio II; strike NW-SE). O ensaio I foi realizado em uma fratura
pUr,"{ o mineralizada e o ensaio II em uma fratura quase planar e
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mineralizada. Os parâmetros <J>r, JCS e JRC, obtidos para as famílias de
juntas A e B nesta escala são apresentados na tabela 6.5.
A seqüência dos ensaios nas amostras de 200 mm. consistiu em
três ciclos normais de carga e descarga a 25 MPa, seguidos de quatro
ciclos de cisalhamento. 0 principio da metodologia do ensaio consiste em
uma célula biaxial, na qual a amostra de 200 mm. é rodeada por blocos
de concreto (vide figura 6.19). A junta forma uma diagonal no aparato
do ensaio, e a carga é aplicada usando "flatjacks".

A cada nível de carga,

o fluxo através da junta foi monitoreado por um periodo de uma hora.
Finalizando a serie de ensaios deste programa foi realizado o
ensaio "in situ" de um bloco de 1 x 1 x 2 m. que continha a mesma junta
do ensaio II da amostra de 200 mm., a qual foi colocada em diagonal ao
bloco, atingindo um comprimento de 1400 mm.

O principio da

metodologia do ensaio é similar ao aplicado no bloco de Terra Tek (vide
figura 5.11).
As conclusões principais derivadas desta serie de ensaios a
diferentes escalas são:
-

Uma grande quantidade de ensaios em amostras a pequena

escala servem para dar uma imagem estatística da variação dos
parâmetros <)>r. JCS e JRC das juntas, e para poder selecionar os melhores
especimenes para ensaios mais custosos em laboratório ou "in situ", a
escalas maiores.
- Em juntas mineralizadas, pode existir deformações a carga
constante devido a fluência do mineral.
- A modelagem da resposta de uma área grande de um maciço
rochoso seria complicado pela presença de juntas que abrangem uma
ampla margem de características mecânicas e hidráulicas.
- As juntas menos persistentes deveriam possuir maiores valores
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Tabela 6.4
Yalores médios dos parâmetros de resistência das juntas para amostras de 100 mm.

Família de Juntas

JRC

A (strike NW-SE)
B (strike N-S)

7.1
6.7

<t>r(5)

JCS

34.1*
35.5*

24.3*
25.5#

120
140

29.1*
30.7#

determinados assumindo nfveis de esforços normais de 5 e 25
Nota: <|>r(5) e <|>r(25)
MPa. respeitivamente.
Fonte: Makurat et ai (1990)

Tabela 6.5
Valores médios dos parâmetros de resistência das juntas para amostres de 200 mm.

Família de Juntas
A (strike NW-SE)
B(strikeN-S)

Ensaio
*2
*l

JRC
7.1
6.7

120
140

24.3/
25.5

Fonte: Makurat et ai (1990)

Figura 6,19.

Célula biaxial utilizada pelo Instituto Geotécníco da

Noruega para ensaiar amostras de 200 mm. (Makurat et ai-1990)
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de <t>r. JCS e JRC. e dilatar ante solicitações cisalhantes. Ás juntas mais
persistentes tenderiam a posuir características opostas às primeiras.
- As aberturas iniciais nas juntas de um maciço, e sua capacidade
de transportar fluidos, são diferentes.

As respostas à escavação são

correspondentemente diferentes em cada tipo de junta.
-

As famílias de juntas mineralizadas que possuíam baixas

condutividades e tendência a selagem com baixas tensões, seriam as
candidatas ideais para conformar o meio circundante a um depósito em
maciços cristalinos fraturados.

Mas podem responder mais adversa-

mente às escavações, do que famílias de juntas menos persistentes e
rugosas.
No interior da mina de Stripa e em amostras procedentes da
mesma, foram realizados, além dos mencionados, outra série de ensaios,
nos diferentes Programas do Projeto Stripa. 0 laboratório subterrâneo
de Stripa, conjuntamente com os laboratórios subterrâneos de Grimsel,
na Suiça, e o Underground Research Laboratory, no Canadá, são os que
maiores aportes tem otorgado à pesquisa das respostas de maciços
rochosos cristalinos, ante solicitações de um depósito.
A experiência obtida nos diferentes países envolvidos no problema
de descarte de rejeitos radioativos, como no caso da Argentina e a
Suécia, apresentados neste capítulo, são uma grande ajuda a países, que
como o Brasil, estão iniciando projetos de descarte.
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V
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste capitulo vão se apresentar uma série de conclusões dos
capítulos anteriores, e recomendações ao Programa Brasileiro de
descarte de rejeitos.
- 0 descarte de rejeitos nucleares de alto nível é um problema de
natureza muito complexa, que atualmente afeta a muitos países, e no
futuro aumentará de dimensões. Muitos países já tém se preocupado e
iniciado programas de pesquisa, mas ainda não existe uma solução
segura.
* As principais caraterísticas dos rejeitos nucleares de alta
intensidade são a radioatividade, o calor radiogenético e a radiotoxicidade, propriedades que decaem com o tempo. Essas carateristicas
são função do tipo de reator, tipo de elemento combustível utilizado, tipo
de reprocessamento e do período que antecede ao reprocessamento.
- 0 combustível irradiado, pode ser considerado como rejeito de
alta intensidade, quando a política de um país é de não reprocessar.
-

Sugere-se um período mínimo de 10 anos para esfriar o

combustível irradiado antes de proceder ao seu descarte, porquanto a
potência de calor decai em uma ordem de grandeza nesse período.
- 0 Brasil terá insuficiência de espaço para esfriar o combustível
irradiado na piscina do reator da primeira usina, ainda nesta década.
- As quantidades de rejeitos produzidas no Brasil não são
significativas se comparadas com as produzidas em outros países. Mas o
problema existe e uma solução tem que ser dada.
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- A experiência internacional adquirida até a presente data é uma
grande ajuda a futuros planos de desenvolvimento de tecnologias e
programas de descarte de rejeitos nos países que possuem centrais
nucleares.
- O descarte em cavernas em formações geológicas continentais
estáveis é, atualmente, a alternativa mais aceita, embora continue-se
pesquisando a alternativa de descarte no subsolo marinho, por se
considerar tecnicamente viável.
-

Os domínios geológicos mais aceitos pelos países que tém

investigado as diferentes possibilidades são, os evaporitos, as rochas
cristalinas plutônicas e metamórficas associadas, as argilas e foihelhos, e
os tufos e basaltos. Dentre esses quatro grandes domínios, são os dois
primeiros os que tem maior aceitação, e os que mais tém sido
investigados.
Mas não pode-se descartar a possibilidade de utilizar outros tipos
de domínios, sempre que as suas caraterísticas permitiram o seguro
isolamento de rejeitos.
- Não somente uma formação geológica aceitável é suficente para
assegurar o isolamento dos rejeitos durante o período de tempo
necessário requerido para o seu decaimento.

Existe outra série de

parâmetros a se examinar antes de tomar uma decisão definitiva da
localização de um repositório. Estes parâmetros, de caráter regional e
local, incluem geologia, topografia, características do maciço hospedeira e
dos maciços circundantes que possam servir como barreiras geológicas,
hidrologia e hídrogeología, eventos naturais futuros, climatologia,
parâmetros econômicos e sociais, entre outros.
Portanto, para chegar a escolher um local de um repositório, são
necessários muitos estudos, em diferentes áreas técnicas.
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-

O Brasil é um país que possui todos os tipos de domínios

geológicos considerados como aptos para o armazenamento de rejeitos
nucleares, mas as condicionantes do pais, fazem que a melhor opção
sejam as rochas cristalinas do escudo Atlântico. Os outros dois grandes
escudos, Guianas e Brasil Central, podem ter áreas aceitáveis, mas
atuai mente, são regiões muito pouco desenvolvidas e estudadas como
para poder sugerir um locai neles.
- Sugere-se continuar as investigações a escalas maiores dos locais
preselecionados e visitas as áreas escolhidas, preferentemente à do Sul
da Bahia, por se considerar a de maior potencial, para fazer um
levantamento geológico pormenorizado e confirmar as informações
referidas no presente trabalho. Uma maior precisão nos dados e visitas
"in situ" podem determinar o melhor local para fazer posteriores
estudos, de natureza mais complexa e maior custo.
- No Brasil sugere-se colocar os rejeitos a profundidades entre os
500 e 1.000 m., porquanto as caraterísticas de resistência média das
rochas cristalinas do país, não permitiriam profundidades maiores. 0
layout das escavações deve permitir o desenvolvimento de uma série de
túneis paralelos, a distâncias suficientemente grandes para não permitir
que a temperatura do repositório eleve-se

mais do que uma

temperatura sugerida de 100 'C, e no piso dos quais seriam colocados os
rejeitos. A temperatura individual de cada furo não deve-se elevar mais
de 300 'C, porquanto ocorreria estilhaça mento das paredes dos furos.
- Os métodos de caraterízação de maciços rochosos atualmente
propostos, não servem para caraterizar um maciço imposto às
solicitações de um depósito de rejeitos.

£ necessário o conhecimento.

além das propriedades do maciço a longo prazo, das propriedades dos
rejeitos e das barreiras técnicas, é a interação rejeito-maciço.
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Nem todos os parâmetros do maciço rochoso podem ser
definidos adequadamente, tendo-se que utilizar dados de análogos
naturais ou de ensaios "in situ" e de laboratório para poder calibrar
modelos.
-

O campo próximo é uma região muito complexa,

alterada

significativamente pelo depósito, mas não será maior de umas quantas
dezenas de metros. O campo próximo controla a migração dos radio•nucüdeos para o campo longínquo.
Esta região é afetada desde a escavação mesma das cavernas,
porquanto modifica o estado de tensões, o regime de fluxo e a
estabilidade química do sistema rochoso.

Todos estas variações ao

estado original do maciço rochoso são afetadas grandemente quando são
colocados os rejeitos, por solicitações de calor radiogenético,
radioatividade é integração dos radionuclídeos transcorrido certo tempo.
-

Para a correta simulação do campo próximo, teriam que ser

modelados acopladamente os efeitos térmicos, hidrológicos, mecânicos,
radiológicos e químicos em função do tempo. Isto seria praticamente
impossível, devido ao desconhecimento de muitos parâmetros.
Sugere-se modelar por separado, por um lado os efeitos termohidro-mecânicos, considerando aos materiais de "backfill" como parte
integrante do maciço, e por outro, os efeitos radio-químicos, mais difíceis
de definir.
- 0 fluxo subterrâneo em maciços fraturados não correspode aos
modelos de fluxo em meios porosos, nem ao do fluxo em placas
paralelas. Um modelo mais adequado seria o do fluxo em regiões de
maior condutívidade dentro de uma mesma fratura, retardado pela
presença de microfissuras.
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- Os principais mecanismos de transporte de radionuclídeos para a
biosfera sao o fluxo, a difusão e dispersão, a adsorçào e a imobilizaçâo.
-

Para o Brasil seria de grande ajuda revisar a metodologia

seguida pela Argentina, país vizinho e com litologias similares às
sugeridas para o descarte no Brasil, para programar futuras etapas para
o seu programa de descarte em meios geológicos.
- Sugere-se revisar e ratificar as conclusões realizadas na mina de
Stripa e outros projetos de pesquisa similares, o qual simplificaria muito
o estudo dos problemas de mecânica de rochas em maciços cristalinos
ante solicitações de um depósito de rejeitos.

Usualmente as carac-

terísticas das rochas cristalinas nâo diferem muito entre diferentes
localidades. Mas è muito importante modificar ou implementar as informações às condicionantes locais de um maciço em estudo.
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Complemente das legendas das condicionantes da Mapa 4.1
Areas da proteção da cidades capitais estaduais e federal.

Critério aplicado na primeira etapa de seleção. Para etapas posteriores deve-se excluir outras cidades importantes que possam estar incluídas em áreas com potencial
para colocar o repositório.
Areas de proteção de fronteiras.

Algumas áreas de proteção podem ser ampliadas dependendo de condicionantes geopoliticas. especialmente nas fronteiras com Argentina. Bolivia. Paraguai e Uruguai.
Areas excloidas per cendicienaates geológicas.

Areas nas quais não existem rochas potenciais para o descarte de rejeitos de alta radioatividade (Evaporitos. Formações Argilosas. Basaltos ou Rochas Cristalinas) em
Mapa Geológico do Brasil (1981) e Schobbenhaus et ai. (198-4); Areas onde as
espessuras das formações favoráveis nio atinjam valores mínimos para assegurar o
isolamento (Areas da bacia do Paraná onde as isópacas da formação Serra Geral
tenham valores menores a 300 m. (Muhlmann et ai.-1974; Zalan et ai.-1990);
Formações Codó e Mosquito na bacia de Parnaiba (Schobbenhaus et ai -1984);
Formações basálticas Anari e Tapirapuã em Rondônia e Mato Grosso (Schobbenhaus et
ai -1984); FormaçSo Barreiras nos baixos platós amazônicos e os tabuleiros costeiros
(Schobbenhaus et ai -1984); Formações argiliticas da bacia de Paraná aflorantes nas
bordas (Schobbenhaus et ai.-1984)); Areas com formações localizadas a
profundidades maiores a 1300 m. (Formações Nova Olinda e Alter do Chão (Apoluceno
e Tsubone-1990) e basaltos Panatecaua (Amaral-1980) na bacia Amazônica).
Areas excluídas por condicionantes hidrogeològicas.
Areas onde existem aqüíferos com produtividades médias a muito elevadas e com importância hidrogeológica relativa média a muito elevada em rochas porosas e/ou fraturadas segundo Mapa hidrogeológico do Brasil (1983)
Areas excluídas por condicionantes plaviomêtricas.

Areas com pluviosidade média anual maior a 1730 mm. (Mapa hidrogeoiógico do
Brasil-1983).
Areas de grandes falhamentos.

Areas localizadas em regiões de grandes falhamentos (Região de dobramentos de
Nordeste; Região de dobramentos do Sudeste; Região de dobramento do ParaguaíAraguaia). Critério nSo utilizado no presente trabalho.
Areas cam potencial mineiro atoai ou futoro.
Areas excluídas em regiões onde existe potencial mineiro atual ou futuro. Nos escudos
Guiana e Brasil Central em Schobbenhaus et ai. (1984); Outras regiões do pais nos
Mapas do Brasil ao milhonésimo e projeto Radam Brasil.
Areas excluídas por condicionentes sismológicas.

Areas excluídas com critério subjetivo utilizando o contorno de regiões sísmicas e
onde existem maiores concentrações de epicentros com base no mapa de Lima e Melo
(1989).
Areas com locação atoai oo fatura de barragens e açodes.

Areas no Rio São Francisco em B.C.L.D. (1982) (C.BG.B ); Areas no Rio Tocantins em
Eletrobras (1988).
Areas com potencial para o descarte de rejeitos de alta radioatividade.

Alguma Areas que poderiam ser investigadas "in situ" para uma melhor avaliação
antes de decidir a sua utilização.
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