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Apresentação

A NUCLEN vem elaborando uma série de relatórios na área de tecnologia nuclear e
geração nucleoelétrica, como apoio ao planejamento do setor elétrico.

O crescente interesse que os temas ligados à proteção ambiental vem despertando na
sociedade exige de todos os segmentos produtivos, principalmente do setor industrial,
inclusive o setor elétrico, um esforço maior no sentido de informar ao público e
autoridades os possíveis impactos ambientais de suas atividades e as medidas que são
tomadas para reduzi-los ao mínimo aceitável.

O tema rejeitos nucleares, em particular, constitui-se em um assunto muito pouco
compreendido pelo público em geral e este trabalho objetiva prestar informações sobre
os seus aspectos mais relevantes.
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1. Introdução

A maior parte das atividades humanas gera rejeitos de alguma natureza. Os rejeitos
radioativos representam uma parte mínima dos rejeitos de toda natureza produzidos pela
sociedade. Eles são os mais estudados entre todos os tipos de rejeitos, desde a primeira
utilização da energia nuclear, há cerca de cinqüenta anos. Denomina-se de rejeito nuclear
qualquer material cuja radioatividade não permite a sua deposição direta no meio
ambiente e, para o qual, não se prevê uma utilização posterior pela indústria nuclear.

Qualquer atividade industrial, inclusive a produção de energia elétrica, produz rejeitos. A
figura-1 indica a quantidade de rejeitos de todos os tipos gerados anualmente no Reino
Unido. Nota-se que os rejeitos radioativos têm uma participação mínima no total de
rejeitos gerados, menos de 50.000 m3 por ano, contra por exemplo 3.000.000 m3 por ano
de rejeitos sólidos tóxicos1. Destes rejeitos radioativos a grande parte, mais de 95%,
refere-se a rejeitos de baixa atividade cujo tratamento e gerenciamento é muito mais
simples.

Rejeitos industriais

(40.000.000 m3)
34.32%

Rejeitos domésticos
(40.000.000 m3)

_ , 34,32%

Rejeitos sòtidos tóxicos >& É

Rejeitos de baixa atividade

(44.000 m3)
95,59%

(3.100.000 m3)
2,66% :os llquitRejeitos líquidos tóxicos

(1.400.000 m3)
1,20%

Rejeitos de minas de carvão

(25.000.000 m3)
21,45%

Rejeitos de alta atividade

(30 m3)
0,07%

Rejeitos de atividade média
(2.000 m3)

4,34%

Figura-1. OS REJEITOS NO REINO UNIDO
O REJEITO RADIOATIVO É APENAS 0,04% DO VOLUME ANUAL TOTAL DE REJEITOS

Todos os rejeitos radioativos a serem produzidos no Reino Unido até o ano 2020 e durante toda
a história da energia nuclear, serão equivalentes, em volume, à produção durante três semanas
de rejeitos domésticos ou industriais.
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Na França, onde a energia nucleoelétrica é responsável por mais de 75% de toda a
produção de energia elétrica no país, a geração de rejeitos de todos os tipos é de 3.000
kg por habitante e por ano, sendo 100 kg (3,3%) constituídos de rejeitos industriais
tóxicos (Figura-2 )2. Destes últimos, 99% são rejeitos químicos tóxicos e apenas 1% são
rejeitos nucleares de toda a natureza (1 kg por habitante e por ano) [7].

Total: 3.000 kg/a/h Total: 1 kg/a/h

9 5 g / h / a
Rejeitos de atividade média

(9,5%)

1 kg / a / h
| Rejeitos radioativos
í (0,03%)

99 kg/a/h
Rejeitos industriais tóxicos

(3,3%)

900g/h/a
ejeitos de baixa atividade

(90%)

Figura-2. OS REJEITOS NA FRANÇA
O REJEITO RADIOATIVO É APENAS 0,03% DO PESO ANUAL DE TODOS OS REJEITOS

Embora os rejeitos radioativos constituam uma pequena parcela dos resíduos totais
gerados pelas atividades humanas, menos de 0,05% como indicado anteriormente, estes
rejeitos, sejam eles de qualquer natureza, devem ser armazenados e descartados de
maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente.

Um dos principais assuntos sobre o qual a indústria nuclear é freqüentemente
questionada é se os rejeitos nucleares podem ser gerenciados de maneira segura e
econômica.

A energia nuclear apresenta uma característica fundamental que a distingue das fontes
fósseis para a geração de energia elétrica, que é a sua muito maior produção de energia
elétrica por unidade de combustível utilizado, por exemplo cerca de 1 para 90.000, no
caso da comparação com a geração a carvão de boa qualidade (Figura-3). Isto significa
que o volume de rejeitos gerados por unidade de energia elétrica produzida é muito
menor no caso da energia nuclear, comparado com outros tipos de geração, mesmo
quando se inclui os rejeitos decorrentes de futuro descomissionamento das usinas.
Entretanto, a maior parte destes rejeitos é radioativa e, como na maioria dos rejeitos

Em valores absolutos a produção francesa de rejeitos de toda natureza é de 177 milhões de
toneladas por ano, sendo 7 milhões de toneladas por ano de rejeitos industriais tóxicos, 30
milhões de toneladas por ano de rejeitos domésticos, 100 milhões de toneladas por ano de
rejeitos inertes e 40 milhões de toneladas por ano de rejeitos industriais comuns.
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industriais, poderão se tornar maléficos a saúde humana e ao meio ambiente, caso não
sejam propriamente gerenciados.

REATOR A ÁGUA LEVE DE
1300 MW

Efluentes radioativos
(quantidades desprezíveis)

170 t
urânio
natural

321
urânio

enriquecido

Rejeitos:

r
i i

Altamente
radioativo
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cessamento:

R = 1,3nSv

4,8 m3

C/ radioativi-
dade média
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dioatividade '
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USINA DE CARVÃO DE
2 * 650 MW

2.0001 12.000 t SO2
material (400 mgím3)

partlculado
(50 mg/m1)

6.0001 NOx
(200 mgitrfl)

8.500.0001 CO2

2,8 milhões
de t antracita

(1,8% de S)

M R

tt

T M R T
220.0001
cinzas

130.0001
gesso do sistema
de dessulfurização

M: Metais
R: Radioatividade

Figura-3
Consumo anual de combustível e produção de rejeitos de usinas de 1300 MWe

(fator de utilização de 6500 horas anuais equivalentes a plena carga)

Diferentes tipos de rejeitos radioativos apresentam níveis de radioatividade muito
diferentes e, portanto, requerem diferentes tipos de tratamento e gerenciamento. Uma
grande parte de todo o rejeito radioativo apresenta natureza similar, com radioatividades
não muito superiores às encontradas na natureza. Uma pequena proporção do restante é
altamente radioativa e exige tratamento e gerenciamento cuidadoso. Mesmo este rejeito
altamente radioativo não apresenta risco permanentemente, porque a radioatividade
diminui com o tempo (decaimento radioativo). Contudo, o seu gerenciamento deve levar
em conta a segurança a longo prazo, uma vez que alguns dos radioisótopos contidos no
rejeito de alta radioatividade levam muito tempo para decaírem, tempos estes que
ultrapassam o período de vida das usinas que geraram os rejeitos ou daquelas pessoas
envolvidas com as mesmas. Estes rejeitos de vida longa foram os primeiros que
levantaram a questão da equidade entre as gerações, que levou a medidas que
salvaguardassem as gerações futuras. Em decorrência deste tratamento dado pela
indústria nuclear, começa a haver a consciência da necessidade do tratamento e
gerenciamento a longo prazo de outros tipos de rejeitos, não radioativos, mas que nunca
perderão a sua toxicidade com o tempo.

A deposição final é a última etapa do processo de gerenciamento de rejeitos, após a
coleta, o tratamento, o acondicionamento, o armazenamento e o transporte, etapas cujas
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tecnologias estão hoje altamente desenvolvidas. No caso dos rejeitos de alta
radioatividade, uma vez que o calor e a radiotividade diminuem com o tempo, o seu
armazenamento durante alguns decênios antes da deposição final simplifica sobremaneira
os requisitos técnicos envolvidos e reduz o risco radiológico. Assim, não são necessárias
de imediato instalações para sua deposição final. Contudo, este adiamento, bem como as
inúmeras soluções propostas, juntamente com a confusão que o grande público faz a
respeito dos diferentes tipos de rejeitos, levaram a uma interpretação errônea de que a
indústria nuclear não sabe o que fazer com os seus rejeitos e nem sabe quanto custará a
sua deposição final. Em conseqüência, chega-se mesmo a questionar a viabilidade da
indústria nuclear como um todo.

Este trabalho discute os diferentes tipos de rejeitos e o consenso existente atualmente
sobre o seu gerenciamento seguro. Descreve também a pratica empregada por diversos
países, indicando que, ao contrário da percepção pública, o gerenciameno seguro dos
rejeitos nucleares, inclusive a sua deposição final, está tecnicamente resolvido.

2. Á natureza e a classificação dos rejeitos

Todas as fases do ciclo do combustível nuclear, desde a mineração de urânio, passando
pela concentração de minérios de urânio, tratamento dos minérios para a obtenção do
concentrado industrial do urânio("yellow-cake"), conversão do concentrado de urânio
em hexafluoreto de urânio, o enriquecimento isotópico do urânio, a fabricação dos
elementos combustíveis, a produção de energia nucleoelétrica, até o reprocessamento
do combustível irradiado, se for o caso, e o desmonte futuro das instalações nucleares,
produzem rejeitos radioativos de menor ou maior intensidade (Figura-4).

Mineração e
concentração
de urânio 4.200 tu como

U3Oe

Conversão a
hexafluoreto de
urânio (UF6) 4.200 tU como

UF6

Enriquecimento
a 3.5% em
U-235
(típico)

iAprox. 1.000.0001 de
irejeitos (muito variável)

;4.000m3 ILWeLLW

570 t de urânio
pode ser reciclado

|3.6001 de urânio empobrecido

61 de plutônio pode ser
reciclado em combustível

ÍMOX

Descarte
final
(em
repositório
geológico)

_j Reprocessa-
24 t de rejeitos jmen toe
como too m3 de jvitrif icação de
HLWvitrificado |HLW

6001HM de
combustível
(900 m3 com
containers)

jOpção
Reprocessamento

Reprocessamento
postergado

600 tHM de
combustível

Estccagem
intermediária

[(pelo menos 20
íanos)

Opção estocagem
intermediária

[Fabricação de
jcombustível
como dióxido
de urânio (UO2)

Operação
da usina
(1.000 MWe
LWR, 30 anos
de operação,
f. cap.:75%)

600 tU no
combusivel de UOa

200 bilhões de
kWh de energia
elétrica
(equivalente a 45
milhões de t de
óleo)

10.000m3 de rejeitos
(operação e
idescomissionamento)

Este gnãfico mostra os principais fluxos de materiais para a operação de uma usina típica a água leve e urânio enriquecido e os rejeitos e energia elétrica gerados.
As quantidades indicadas são aproximadas uma vez que as quantidades reais variam com o tipo de usina e outros parâmetros (teor de minério, enriquecimento, etc) .
Notas: tU = toneladas de urânio; tHM = toneladas de metal pesado no combustível usado, incluindo urânio, plutônio e produtos de fissão.

Figura-4.
Balanço de Materiais no ciclo de combustível de uma usina nuclear
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Os rejeitos também são produzidos em laboratórios de pesquisa e nas utilizações
médicas, agrícolas e industriais de radionuclídeos. Estes rejeitos são constituidos de uma
diversidade de materiais com diferentes características físicas, químicas e radioativas,
requerendo diferentes tipos de gerenciamento, cujo objetivo principal é a redução de
seus volumes e radioatividade e o confinamento seguro dos mesmos.

As características mais amplas dos rejeitos radioativos que determinam quais os efeitos
que possam causar e como devam ser gerenciados são:

• o tempo em que a radiotividade ainda vai persistir (existência de radionuclídeos de
curta ou longa vidas);

• a concentração dos radionuclídeos (alta, média ou baixa atividades);
• a geração ou não de calor residual (o que está ligado à concentração dos

radionuclídeos).

A duração da vida do radionuclídeo determina por quanto tempo ele deve ser
gerenciado. A concentração dos radionuclídeos e se há ou não geração de calor
determina como os rejeitos deverão ser tratados, e a quantidade de blindagem necessária,
se for esse o caso. Todas essas considerações em conjunto determinam quais os
melhores meios de deposição.

As principais categorias de rejeitos do ciclo do combustível nuclear estão indicadas a
seguir:

• Os resíduos originados no processamento do minério de urânio. Estes resíduos
contém elementos radioativos que existem na natureza e que são minerados
juntamente com o urânio, bem como alguns agentes químicos utilizados no processo
de concentração. A radioatividade destes resíduos é de baixo nível, mas de longa
duração. Estes "resíduos" já se encontravam no solo e foram apenas remanejados;

• Os materiais e equipamentos que se tornam contaminados durante a operação das
instalações nucleares como, por exemplo, peças de vestuário de proteção, materiais
de limpeza, resinas de troca iônica. A radioatividade envolvida, nesse caso, é baixa e
de curta duração;

• Os rejeitos oriundos do combustível nuclear após a sua utilização no reator nuclear.
Estes rejeitos podem ser o próprio combustível usado se o combustível não é
reprocessado, ou os rejeitos oriundos do reprocessamento do combustível usado com
objetivo de recuperação de urânio e plutonio físseis para reciclagem como
combustível. O combustível que não é reprocessado pode ser considerado como
rejeito de alta radioatividade e de vida longa. Os rejeitos do reprocessamento
constituem-se em uma mistura de rejeitos de baixa, média e alta atividades, com
diferentes tempos de vida. A composição dessa mistura depende das técnicas de
tratamento utilizadas;

• Os rejeitos resultantes da operação de desmonte das usinas nucleares
(descomissionamento) após a retirada do combustível, bem como do desmonte de
outras instalações nucleares após o término de suas vidas úteis. A radioatividade
envolvida é de baixa e média atividades e, principalmente, de vida curta. No caso do
desmonte de usinas de reprocessamento surgirão alguns rejeitos de vida longa.
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Os rejeitos de alta atividade da terceira categoria indicada acima respondem pela grande
parte, cerca de 99%, de toda a radioatividade produzida pela geração nucleoelétrica,
inclusive o seu ciclo do combustível. Estes rejeitos apresentam , entretanto, um volume
extremamente pequeno comparado com o volume total de rejeitos nucleares, que por sua
vez, é muito pequeno, especialmente se há reprocessamento, quando comparado com os
rejeitos originados por outras formas de geração termoelétrica. (Figura-3 e Figura-4).
Como os volumes envolvidos são pequenos, eles podem ser isolados do meio ambiente
de maneira efetiva e econômica. Os rejeitos de vida longa e baixa atividade originados do
processamento de minério de urânio (primeira categoria indicada acima) são
responsáveis pela maior parte do volume de todos os rejeitos do ciclo, de 50 a 100 vezes
maiores que o restante.

As atividades decorrentes de aplicações da energia nuclear na medicina, indústria e
pesquisa também originam rejeitos. Estes rejeitos podem ser muito heterogêneos bem
como podem conter radionuclídeos de vida longa.

Uma razão importante que leva aos pequenos volumes dos rejeitos nucleares quando
comparado com aqueles de outras formas de produção de energia térmica, é que a
energia nuclear produz muito mais energia para uma certa quantidade de combustível
utilizado ou queimado. Uma simples pastilha de combustível nuclear com pequenas
dimensões (um centímetro e meio de comprimento e menos de um centímetro de
diâmetro) possui a mesma quantidade de energia que 450 m3 de gás natural ou uma
tonelada de carvão3. Uma usina termoelétrica a carvão moderna de 1300 MW utilizaria
uma quantidade de carvão de boa qualidade 90.000 vezes superior, em peso, do que uma
usina nucleoelétrica de mesmo porte (Figura-3).

Os rejeitos nucleares são classificados em três tipos conforme o nível de radioatividade
que apresentam, os de baixa, média e alta atividades.

Os rejeitos de baixa atividade ("Low Level Waste-LLW") são aqueles rejeitos que
contem baixas intensidades de radioatividade, com quantidades desprezíveis de
radionuclídeos de longa vida. Estes rejeitos não requerem blindagem para o seu
manuseio e transporte e podem ser descartados por enterramento de baixa profundidade.
Eles tipicamente compreendem papéis, flanelas, panos de limpeza, peças de vestuário,
filtros, etc, de hospitais, centros de pesquisas, instalações industriais e usinas nucleares.
Em vários países existem sítios para a deposição final dos rejeitos LLW. Com a
finalidade de redução de seus volumes estes rejeitos são usualmente compactados ou
incinerados antes da deposição final.

Rejeitos de média atividade ("Intermediate Level Waste-ILW") são aqueles rejeitos que
contem radioatidade mais alta e portanto necessitam de blindagem. Eles compreendem
tipicamente as resinas iônicas, as lamas químicas e os revestimentos metálicos de

3 Estes valores são indicativos e dependem das dimensões da pastilha de combustível nuclear e
dos poderes calorífecos dos combustíveis fósseis em comparação e dos rendimentos térmicos das
usinas. No caso do combusível de recarga da usina de Angra 2 o diâmetro das pastilhas é de
9,1 mm, o comprimento é de 1 lmm, o peso de urânio enriquecido (a 3,20%) é de 6,42 gramas e
a taxa de irradiação é de 33.300 MWd/tU. Os valores correspondentes para Angra 1 são:
diâmetro das pastilhas, 8, lmm, comprimento, lOmm, peso de urânio enriquecido (a 2,6%),
4,55 gramas e taxa de irradiação, 31.100 MWd/tU.
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combustível, bem como os equipamentos contaminados e rejeitos das operações de
desmonte de instalações nucleares. O tratamento e a deposição dos rejeitos do tipo ILW
variam, dependendo da forma dos rejeitos e se eles têm radionuclídeos de vidas curta ou
longa. Muitos são solidificados ou imobilizados em um meio inerte, tais como concreto
ou betume. Em geral, os rejeitos ILW de vida curta podem ser descartados por
enterramento de baixa profundidade. Os rejeitos ILW de vida longa devem, entretanto,
ser descartados de maneira similar aos rejeitos de alta atividade, após o necessário
tratamento.

Rejeitos de alta atividade ("High Level Waste-HLW) são aqueles rejeitos resultantes
das operações do reprocessamento, na maioria líquidos, que contém produtos de fissão,
ou, se não houver reprocessamento, o combustível completo descarregado dos reatores.
Os rejeitos HLW são altamente radioativos e contém atividade de longa vida. Eles geram
quantidades consideráveis de calor e requerem operações de resfriamento por muitos
anos. Os rejeitos líquidos do reprocessamento são incorporados em blocos de vidro
solidificados para a eventual deposição. Se a deposição direta dos elementos
combustíveis é a escolhida, o combustível deve ser encapsulado para a deposição. Em
ambos os casos, deve-se considerar um período de esfriamento de 20 a 50 anos, antes
que o rejeito possa ser descartado. Durante este período os rejeitos HLW são colocados
em instalações de armazenamento temporário. Muitos países estão trabalhando com o
objetivo da deposição final destes rejeitos em depósitos subterrâneos de 200 a 1000 m de
profundidade em formações geológicas adequadas (p.ex.: granito).

3. A necessidade do confinamento para a proteção das radiações

Embora o meio ambiente terrestre esteja completamente envolto por radiações, inclusive
ionizantes, constituindo a chamada "radiação de fundo", as radiações ionizantes
adicionais, provenientes de fontes não naturais, além da radiação de fundo, podem ter
um efeito significante nos processos biológicos, podendo, portanto, causar danos aos
organismos vivos. Devido a este fato, a regulamentação de doses adotadas
internacionalmente limita a quantidade de radiação adicional que pode ser recebida
durante um certo período de tempo pelos trabalhadores da indústria e pelo grande
público. Os valores limites são estabelecidos para o período de um ano e durante toda a
vida esperada das partes envolvidas. O simples confinamento dos rejeitos permite a
proteção de todos contra a exposição a radiações.

O risco ligado aos rejeitos radioativos é predominantemente o ligado à exposição direta
dos trabalhadores da indústria nuclear à radiação, no seu ambiente de trabalho, antes da
deposição dos rejeitos. Após a deposição em repositórios, existe a possibilidade de haver
alguma degradação dos sistemas do repositório que poderia levar a um pequeno risco de
exposição do grande público, principalmente devido a uma eventual fuga e contaminação
de águas subterrâneas. Por isto todos os sítios dos repositórios são estudados de tal
maneira a estabelecer os movimentos das águas subterrâneas objetivando uma
minimização dos impactos em caso de uma eventual fuga. As análises e estudos
detalhados realizados em vários países para a avaliação da segurança da deposição de
combustível nuclear levaram à conclusão de que, no pior dos casos, uma exposição
futura do grande público à radiação ionizante originada de um repositório profundo seria
muito inferior à radiação recebida normalmente e continuamente da natureza (radiação
natural de fundo).
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Existe uma interpretação errônea de que o rejeito nuclear seria um problema para
milhões de anos. Após este tempo a única radioatividade encontrada seria a dos isótopos
de vida longa como a dos actinídeos e a dos produtos de vida curta originados de sua
desintegração contínua. As quantidades envolvidas nesse caso dependerão de se o
combustível foi descartado diretamente ou de se houve o seu reprocessamento prévio. O
fato importante é que o risco potencial dos rejeitos diminui com o tempo e
consequentemente a necessidade de confínamento também diminui. Isto se aplica
particularmente àqueles elementos, como a maioria dos produtos de fissão, que são mais
exigentes no que diz respeito ao seu confínamento. O decaimento destes elementos
acontece naturalmente e de maneira praticamente completa dentro de 1000 anos. Os
elementos transurânicos, que são tóxicos, como o plutônio, permanecerão radioativos
por um período bem mais longo, mas estes requerem, por seu turno, um confínamento
menos rigoroso por serem muito menos radioativos. Portanto, a incerteza que possa
haver a respeito da proteção futura dos repositórios profundos é contrabalanceada pela
diminuição dos riscos à medida que o tempo passa.

Em contraste, e esta percepção o grande público não possui, muitos rejeitos não
radioativos produzidos por outras indústrias nunca decairão e jamais perderão a sua
toxidez. Por exemplo, uma usina moderna de carvão com capacidade de 1.300 MW
utilizando um carvão considerado de boa qualidade, libera anualmente cerca de 500
toneladas de metais (arsênio, cádmio, cobre, chumbo, mercúrio, zinco e outros), a
maioria cancerígenos, teratogênicos ou mutagênicos [4]. Se normas semelhantes às
existentes para as centrais nucleares fossem aplicadas às centrais termelétricas a carvão, estas
substâncias, altamente tóxicas, não poderiam ser liberadas para o meio ambiente. Teriam que
ser removidas, contidas e isoladas. No entanto, o que normalmente acontece é que as cinzas
resultantes da combustão do carvão são lavadas e descarregadas em lagos, onde estes
elementos químicos sofrem Hxiviação, libertam-se e penetram no sistema aquático. A parte
que é liberada via chaminé juntamente com os gases de escape, por outro lado, tem destino
completamente desconhecido, difudindo-se no meio ambiente, podendo concentrar-se em
determinadas áreas, interagindo com o meio ambiente e podendo ocasionar efeitos que só
venham a ser observados a longo prazo e de remediação difícil.

4. Requisitos de segurança para o gerenciamento dos rejeitos nucleares

Há atualmente um consenso praticamente unânime a respeito dos princípios gerais para o
gerenciamento dos rejeitos nucleares. O objetivo principal é o gerenciamento destes
rejeitos de maneira tal a proteger a saúde humana e o meio ambiente e limitar qualquer
efeito sobre as gerações futuras.

A maneira aceita internacionalmene para atingir este objetivo é o processamento de
qualquer rejeito que não esteja numa forma sólida estável de modo a transformá-lo nesta
forma, encapsulá-lo, e colocá-lo em uma instalação de deposição próxima à superfice ou
subterrânea, de acordo com as características do rejeito envolvido. Quando apropriado,
estes passos podem ser realizados após um certo período de armazenamento com o
objetivo de reduzir os problemas de manuseio e deposição. O enfoque de barreiras
múltiplas deve ser utilizado no projeto para manter as substâncias radioativas longe do
ambiente do público, segundo uma série de diferentes barreiras físicas e químicas até que
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o processo de decaimento radioativo os torne praticamente idênticos aos materiais que
ocorrem na natureza. O enfoque das barreiras múltiplas estabelece padrões para a
deposição segura dos rejeitos radioativos que vão muito além das normas aplicadas
atualmente para a deposição de rejeitos tóxicos e perigosos das indústrias não nucleares.

Os princípios que governam a proteção radiológica determinam que as doses resultantes
no meio ambiente devidas à liberação de atividades devam ser limitadas àquelas que:

• sejam justificadas por um benefício líquido de caráter global. No caso dos rejeitos, o
benefício é considerado no contexto do ciclo completo da produção de energia
nucleoelétrica e de outras aplicações de substâncias radioativas;

• otimizem a proteção de acordo com o princípio de manter as exposições tão baixas
quanto razoavelmente possível ("as low as reasonably achievable-AL ARA"), sempre
tomando em consideração o conjunto de fatores econômicos e sociais. Para os
rejeitos, isto se aplica principalmente à escolha das opções, por exemplo, entre a
deposição imediata ou o postergada com estocagem intermediária;

• mantenham os riscos para os indivíduos dentro de níveis aceitáveis (fixados por lei).

Existem sistemas de notificação, registro e licenciamento de modo a assegurar a
obediência a estes princípios segundo regulamentação e normas estabelecidas por
instituições internacionais e nacionais objetivando a segurança adequada para o presente
e futuro.

O princípios que governam o gerenciamento dos rejeitos radioativos não se limitam à
proteção radiológica e proteção do meio ambiente e recursos naturais. Considerações
éticas e sociais também são levadas em conta. Os princípios éticos e sociológicos
incluem a consideração dos indivíduos, inclusive os de gerações futuras, e o princípio
pelo qual aquele que polui deve pagar as compensações em caso de eventuais danos
causados (responsabilidade civil).

As estratégias nacionais para o gerenciamento dos rejeitos diferem consideravelmente de
país para país. Isso é um reflexo natural da disponibilidade de vários métodos para atingir
os mesmos objetivos e da obediência a princípios idênticos, mas nunca de uma incerteza
quanto à possibilidade de atingi-los. É sabido que um determinado nível de segurança
pode ser atingido de vários modos diferentes.

5. O estado atual de conhecimento e desenvolvimento

Existem atualmente tecnologias provadas e seguras para o gerenciamento de rejeitos de
média e baixa atividades e para o armazenamento de rejeitos de alta atividade e vida
longa durante um período suficiente para redução do calor e radioatividade que
simplifica sobremaneira a deposição final. Essas tecnologias existem e vem sendo
empregadas desde o início do decênio de 1970. As instalações físicas para o último
estágio do gerenciamento dos rejeitos de alta atividade e vida longa ainda não foram
construídas, porque não há urgência para as mesmas. Existe uma plena confiança da
indústria de que, quando o tempo chegar, as soluções seguras estarão disponíveis.
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Entretanto, a falta de planos definidos para o gerenciamento de longo prazo desses
rejeitos, reforçada pela falta de entendimento do público sobre as grandes diferenças dos
riscos potenciais dos diferentes tipos de rejeitos, teve um impacto importante sobre a
confiança do público a respeito do manuseio de todos os tipos de rejeitos nucleares, e
não apenas quanto aos de alta atividade e vida longa.

Posteriormente, o gerenciamento de segurança de longo prazo passou a englobar
também o critério de que os riscos, os quais não se está preparado para aceitar no
presente, não deveriam ser passados às gerações futuras. A próxima exigência foi a de
que os rejeitos não deveriam causar nenhum dano ao meio ambiente, por menor ou
improvável que fosse. Essa exigência nunca foi imposta a nenhuma outra atividade e
seria importante uma análise sobre o efeito que teria no desenvolvimento de todas as
demais tecnologias e atividades humanas hoje presentes, se esta exigência estivesse em
amplo vigor.

Durantes os anos 70 e 80 foram realizados grandes esforços no sentido de se estabelecer
políticas de gerenciamento de rejeitos de longo prazo. É certo que muito mais esforços e
pesquisas foram dedicados no sentido de determinar soluções aceitáveis e seguras para
os rejeitos radioativos do que para qualquer outro tipo de rejeito. Presentemente, a
deposição de rejeitos radioativos está sujeita a controles muito mais rígidos do que
aqueles aplicados a outros tipos de rejeitos, mesmo no caso daqueles rejeitos que
apresentem toxidade permanente.

Há um amplo conhecimento teórico e prático atualmente ligado a todas as questões
importantes dos rejeitos radioativos. Os conhecimentos teóricos são suportados pela
experiência de processos comparáveis àqueles que ocorrerão nos repositórios e por
estudos de sistemas naturais análogos, como o ocorrido no repositório de 2 bilhões de
anos de combustível irradiado de Oklo, no Gabão, ou no minério de urânio
extremamente rico e imobilizado em uma barreira natural de argila no depósito de "Cigar
Lake" no Canadá.

As pesquisas e desenvolvimentos conduzidos internacionalmente foram intensificados
recentemente e os resultados mostram que a industria tem o conhecimento
imprescindível para a construção de instalações que confinarão os rejeitos, quando
necessário, por longo prazo e sob condições extremas.

Na França, no Canadá, no Reino Unido e nos Estados Unidos, a deposição por
enterramento a pouca profundidade vem sendo utilizada desde os primórdios do
emprego da energia nuclear. Uma variante moderna que leva em conta a experiência
passada e o desenvolvimento tecnológico é a deposição próxima à superfície em
estruturas especiais. Esse enfoque está sendo no momento implementado ou planejado
mais amplamente, por exemplo, pela Espanha e Japão. Esta técnica foi utilizada
recentemente pelo Brasil, em Abadia de Goiás, para a deposição final dos rejeitos de
baixa e média atividades, gerados pelo acidente de Goiânia.

Instalações subterrâneas também existem. Por exemplo, na Alemanha os rejeitos de baixa
e média atividades são descartados em escala industrial em duas minas de sal, em Asse
(uma instalação de P&D) e em Morsleben. A maior parte desse tipo de rejeito encontra-
se atualmente em instalações de armazenamento intermediário, sendo que o objetivo final
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é o de descartá-los na mina abandonada de ferro de Konrad. O processo de
licenciamento de Konrad está bem avançado.

Na Suécia existe em operação um repositório permanente para rejeitos de baixa e média
atividades desde 1988. Um outro semelhante está em construção na Finlândia. Nos
Estados Unidos está em operação a instalação piloto para o confinamento de rejeitos
("Waste Isolation Pilot Plant-WIPP"), próximo a Carlsbad, no Novo México. Essa é
uma instalação para a demonstração da deposição segura de rejeitos transurânicos em
uma formação salina de grande profundidade.

O Anexo-I descreve em maiores detalhes as experiências de vários países.

6. Os rejeitos no ciclo do combustível

6.1 Mineração e concentração de urânio.

A concentração de urânio na crosta terrestre é de 4 partes por milhão. O urânio é
encontrado em uma ampla gama de ambientes geológicos e climáticos e em muitos
minerais, muitas vezes associado com outros metais. O urânio encontra-se até mesmo em
alguns carvões que, junto com outros elementos, como o tório, é responsável pela
liberação de radioatividade em usinas a carvão, muitas vezes de níveis iguais ou
superiores à liberação das usinas nucleares (Figura-3). Cada depósito de urânio apresenta
características únicas de natureza geológica, química e radioativa que devem ser levadas
em consideração no projeto, operação e descomissionamento das minas, e que
determinarão as estratégias adequadas para o gerenciamento de seus rejeitos.

Alguma produção de urânio é realizada durante a mineração por lixiviação "in situ".
Neste caso, bombeia-se líquido dissolvente na mina com o objetivo de capturar o urânio
existente. Numa etapa posterior, o líquido é bombeado de volta à superfície e o urânio é
separado em leitos de resina iônica. O dissolvente é recuperado e re-utilizado.
Acrescenta-se uma pequena parte de líquido dissolvente novo e o processo é iniciado
novamente. Desta maneira, só uma pequena parte das águas subterrâneas é trazida à
superfície e os agentes químicos introduzidos ficam confinados à zona de mineração.
Este método produz um volume muito pequeno de rejeitos líquidos mas é só possível de
ser aplicado em algumas formações geológicas que o permitem.

A grande parte da mineração de urânio é realizada em minas subterrâneas e de superfície,
a céu aberto. Neste caso, o minério de urânio é extraído em instalações de
beneficiamento, usinas de concentração, junto às minas. O urânio é extraído por
lixiviação ácida ou alcalina. Os rejeitos são compostos de rocha escavada com baixo teor
de urânio que não justifica economicamente a sua extração (rejeitos da mina) e de
material da usina de concentração (rejeitos de concentração). Os rejeitos de
concentração contém material com tamanhos variáveis, de grânulos grandes até pó muito
fino, passando por material arenoso. Estes rejeitos são normalmente manuseados como
uma lama contendo 24 a 40% de sólidos e agentes químicos residuais.

A maior parte do minério de urânio contém de 0,05 a 0,2% de urânio, embora alguns
minérios mais raros possam apresentar teores de 15% ou maiores. Assim, a recuperação
de um quilo de urânio pode produzir até 2.000 toneladas de rejeitos. Excetuando-se os
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agentes químicos adicionados, os rejeitos são inerentemente menos perigosos do que o
minério original. Contudo, o processo de moagem e tratamento químico necessário ao
lixiviamento do minério torna provável a liberação de materiais solúveis em água para o
meio ambiente. As medidas de gerenciamento do rejeito devem controlar os materiais
que possam causar danos radioativos e não radioativos a pessoas e ao meio ambiente.

A composição precisa dos rejeitos de concentração dependerá da mineralogia do corpo
do minério. A radioatividade do rejeito é proporcional ao teor de minério. Cerca de 15%
da radioatividade contida no minério original é transferida para o concentrado, o produto
final da usina de concentração. Os outros 85%, que consistem de produtos de
decaimento do urânio, são descartados juntamente com os rejeitos da operação.

Os principais materiais presentes no rejeito de concentração são os mesmos presentes no
minério original de urânio e portanto não perturbam o equilíbrio ecológico global. Eles
são o tório-230, rádio-226, chumbo-210 e outros descendentes do radônio, isto é os
produtos do decaimento radioativo do radônio. O tório-230 tem uma longa meia-vida,
80.000 anos, mas similarmente ao chumbo-210, cuja meia vida é de somente 22,3 anos,
ele é precipitado em forma de sólido e permanece inerte nas bacias de rejeito. Embora o
rádio-226 dissolvido reduza-se durante este processo de precipitação, os efluentes da
usina de concentração, caso não sejam tratados, podem apresentar concentrações não
aceitáveis para uma liberação ao meio ambiente. O rádio-226 constitui-se também em um
elemento radioativo, com uma meia vida de 1.622 anos. Exige, portanto, um controle de
longo prazo. O radônio-222 é produzido pelo decaimento do rádio. Ele é um gás inerte,
de vida curta, com uma meia vida de 3,8 dias, e decai em polônio sólido radioativo,
bismuto e chumbo, que, eventualmente, poderiam se associar com partículas de poeiras,
tornando-se perigosos se inalados. A liberação para a atmosfera deve obedecer limites
máximos, podendo essa liberação ser controlada simplesmente por cobertura ou
estabilização dos rejeitos.

A maior parte dos rejeitos não é altamente radioativa e seria classificada normalmente
como rejeito de baixa atividade, embora alguns rejeitos oriundos de minérios de altos
teores possam atingir os níves de rejeitos de atividade média. O risco decorrente de
exposição direta à radiação de rejeitos de mineração/concentração é pequeno,
especialmente se o acesso à área de gerenciamento for controlado.

Os contaminantes não radioativos contidos nos rejeitos são similares àqueles contidos
nos rejeitos de mineração e beneficiamento de minérios de outros metais. Estes materiais
podem afetar a biosfera e requerem, assim, um manuseio cuidadoso para o controle de
suas emissões. Esses contaminantes podem se acumular nos tecidos de plantas e
organismos animais, podendo, assim, entrar na cadeia alimentar e afetar os pássaros e
mamíferos, inclusive o homem.

Os métodos utilizados atualmente para o acondicionamento dos rejeitos de
mineração/beneficiamento de urânio, objetivando uma diminuição dos efeitos nocivos
sobre o meio ambiente, são direcionados para a reciclagem das águas residuais,
precipitação e remoção do rádio da solução, e neutralização para precipitação dos metais
pesados. As lamas são usualmente transportadas para uma bacia de coleta onde as
partículas sólidas decantam e o efluente é tratado para a remoção dos contaminantes
antes da descarga em uma bacia de decantação. As bacias de tratamento podem conter
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revestimento de baixa permeabilidade para controle de percolação. Pode-se acrescentar
cloreto de bario aos rejeitos para precipitar o rádio-226 dissolvido como sulfato de
rádio-bário. Pode-se adicionar cal ou calcáreo ao rejeito para aumentar o seu pH, isto é,
diminuir a sua acidez.

As práticas de gerenciamento de longo prazo devem levar em conta o clima e a
geografia da região e o seu potencial para tremores de terra e enchentes. Assim, no clima
úmido e temperado da mina de "Elliot Lake" no Canadá, pode-se descarregar grandes
volumes de efluentes sem maiores problemas. Em contraste, nas minas de regiões
quentes e desérticas da Namíbia e em algumas minas da parte central dos Estados
Unidos, as partículas carregadas pelo vento constituem-se no maior problema de
gerenciamento.

Existem várias opções de gerenciamento praticadas no momento: armazenamento de
superfície, enterramento de pequena e grande profundidade e deposição em água. O
armazenamento de superfície é realizado após os rejeitos serem cobertos e estabilizados.
No enterramento de baixa profundidade, os rejeitos são depositados em uma depressão
natural ou artificial e cobertos com uma camada de até três metros de terra para redução
da erosão e limitar a liberação de radônio. Quando se usa os rejeitos para o enchimento
da mina original ou quando coloca-se os mesmos nos poços de uma outra mina, têm-se o
chamado enterramento de alta profundidade. Finalmente, os rejeitos podem ser
depositados em águas profundas para se evitar oxidação e a eliminação de radônio na
atmosfera, por exemplo, no fundo de lagos.

Quando o urânio é minerado como subproduto, os processos são essencialmente os
mesmos, mas o minério é usualmente de menor teor e, assim, os problemas intrínsecos
decorrentes do urânio são bem menores.

O descomissionamento e a recuperação de minas de urânio está se constituindo no
momento em um problema complementar. No passado, era usual fechar uma mina sem
se tomar maiores medidas de modo a assegurar que o material remanescente e a
infraestrutura não causassem nenhum perigo ao público em geral e ao meio ambiente. No
momento, os planos de recuperação total fazem parte do processo de desenvolvimento
de uma mina. Em acréscimo às práticas de engenharia geralmente aceitas, incluindo a
demolição de edifícios e o fechamento estanque de poços, deve-se tomar medidas para a
estabilização dos rejeitos de superfície e para o controle da percolação, de maneira a se
controlar as liberações de rádio e radônio para o meio ambiente.

6.2 Conversão, enriquecimento e fabricação de combustível

Após obtido o concentrado de urânio ("yellow cake")? o próximo estágio no ciclo do
combustível é a sua conversão em outra forma, sejam óxidos, metal puro ou
hexafluoreto de urânio, conforme o caso. O urânio natural, que contém somente 0,7% de
urânio físsil em sua composição, pode ser utilizado como combustível em reatores
moderados a água pesada ou grafita. No caso dos reatores moderados e refrigerados a
água pesada, o urânio natural é utilizado na forma de oxido. No caso dos reatores
moderados a grafita e refrigerados a gás, hoje ainda empregados somente no Reino
Unido, o urânio natural é utilizado na forma metálica. No caso da maior parte dos
reatores de potência empregados atualmente utiliza-se o urânio enriquecido, isto é, um
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combustível cujo teor de urânio-235 é superior à composição natural. Enriquecimentos
da ordem de 3 a 4% são os mais usuais. Uma etapa necessária e anterior à do
enriquecimento isotópico em urânio-235, é a conversão do concentrado de urânio no
composto hexafluoreto de urânio, que, a temperaturas superiores a 60° C se transforma
em um gás. O processo de enriquecimento de urânio, por difusão ou centrifugação
gasosa, utiliza este composto de urânio em sua forma gasosa para aumentar o teor de
urânio-235 até os níveis desejados. Uma vez obtido o urânio enriquecido no seu isótopo
urânio-235 (físsil), ainda como hexafluoreto, é necessária a sua conversão em pó de
dióxido de urânio (enriquecido).

Durante a fabricação do combustível de reatores a água leve ou pesada, prepara-se
com o pó de dióxido de urânio (enriquecido ou natural) pequenas pastilhas ciündricas
que são encapsuladas em varetas de ligas de zircônio ou de aço inoxidável. Essas varetas
são então montadas em uma estrutura denominada de elemento combustível. Se o
combustível utilizado no reator for posteriormente reprocessado, o plutônio e urânio
recuperados podem ser reciclados e pode-se produzir elementos combustíveis com uma
mistura de dióxidos de urânio e plutônio (óxidos mistos-MOx).

O rejeito decorrente do processo de enriquecimento isotópico é a grande quantidade de
urânio empobrecido, isto é, com teor de urânio-235 inferior à do urânio natural, que
corresponde a cerca de 80 a 85% em peso do urânio natural que entrou na usina de
enriquecimento para produzir uma certa quantidade de urânio enriquecido. O urânio
empobrecido contém tipicamente entre 0,25 a 0,35% em peso de urânio-235 físsil. Este
teor é determinado puramente por razões econômicas, isto é pelos custos do urânio
natural e dos serviços de enriquecimento. Todas as empresas comerciais de
enriquecimento de urânio mantém esse urânio empobrecido armazenado
temporariamente, para possível re-utilização futura por meio de tecnologias de
enriquecimento mais avançadas, que vierem a ser desenvolvidas. Esse material pode
também ser utilizado nos reatores super-regeneradores rápidos ('breeders").

O urânio empobrecido apresenta pequena periculosidade. Os seus eventuais perigos
decorrem mais dos efeitos químicos do que dos efeitos de radiação. Entretanto com o
tempo, o urânio empobrecido, de maneira semelhante ao que ocorre com o urânio
natural, decai em produtos ativos que são mais perigosos, o rádio-226 e o radônio-222.
Necessita-se, portanto, de um gerenciamento de longo prazo através de um
armazenamento completamente confinado em recipientes especiais de aço. Existe uma
experiência acumulada de cerca de 40 anos com esse tipo de estocagem segura.

6.3 Operação das usinas nucleoelétricas

A operação das usinas nucleoelétricas gera combustível irradiado que, descarregado dos
reatores, e se não for reprocessado, constitui-se, a rigor, em rejeito de alta atividade.
São gerados também rejeitos de baixa e média atividades. Os rejeitos mais radioativos
decorrentes da operação da usina são os filtros e as resinas de troca iônica dos sistemas
de purificação da água do reator. Algumas ferramentas utilizadas, peças substituídas,
roupas de proteção e aparas são também consideradas rejeitos operacionais. A
radioatividade dos rejeitos operacionais deve-se principalmente a radionuclídeos de vida
curta tais como o cobalto-60 e o césio-137, que decaem a níveis seguros após 200 a 300
anos.
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A maior parte dos rejeitos operacionais é de baixo nível de radioatividade. As resinas de
nível médio são normalmente secadas e armazenadas. Elas podem ser imobilizadas em
concreto, cimento ou betume. Os rejeitos de nível baixo são usualmente compactados,
utilizando-se compactadores de alta pressão ou, então, incinerados com subsequente
compactação das cinzas.

6.4 Gerenciamento do combustível usado

Existem duas opções básicas para o gerenciamento do combustível usado, que são a sua
deposição direta e o reprocessamento. Cada uma das opções dá lugar a diferentes
resíduos radioativos. O combustível usado, quando diretamente descartado, é um rejeito
sólido de longa vida e alta atividade. O conjunto total do elemento combustível é
considerado rejeito. Ele deve ser estocado até que a sua radioatividade e calor sejam
reduzidos de tal maneira a simplificar o manuseio posterior, antes de ser acondicionado
e descartado. Este armazenamento e as operações subsequentes de acondicionamento
geram rejeitos de baixa e média atividades, que devem também ser gerenciados
adequadamente.

Caso seja realizado o reprocessamento do combustível usado, os elementos combustíveis
são inicialmente armazenados por um período de cinco a dez anos nas próprias piscinas
das usinas nucleoelétricas, ou nas usinas de reprocessamento. Durante o
reprocessamento, separa-se o urânio e o plutônio, combustíveis que podem ser re-
utilizados. Durante os diferentes processos são gerados rejeitos de média e alta
atividades que são:

D Rejeitos líquidos de vidas longas e de alta atividade. Tratam-se, principalmente,
de soluções de produtos de fissão e actinídeos;

• Rejeitos líquidos de vidas longas e média atividade originados nos vários
processos de separação;

• Rejeitos sólidos de média atividade, como varetas de revestimento de
combustível, etc.

• Uma variedade de rejeitos de baixa atividade.

Os rejeitos líquidos de alta atividade são armazenados por alguns anos em tanques
refrigerados e, posteriormente, são solidificados por um processo de vitrificação. Estes
rejeitos vitrifícados são colocados em recipientes de aço e armazenados por 30 a 50
anos, em câmaras com ar condicionado para a redução de calor. A França foi o país
pioneiro em colocar em operação uma instalação de vitrificação de rejeitos nucleares.
Baseada na experiência de uma instalação protótipo (PIVER), em 1978 foi inaugurada
uma instalação industrial em Marcoule, capaz de tratrar 200 containers por ano. Existem
na Europa cinco instalações para a vitrificação de rejeitos na França, Bégica e Reino
Unido, com uma experiência operacional de mais de 16 anos e com capacidade atual de
tratamento de 2.500 recipientes de vidro por ano. Existem concepções para a deposição
geológica final, inclusive com avaliações de segurança.

Os rejeitos líquidos de baixa e média atividades são enviados a uma estação de
tratamento onde são armazenados em diferentes tanques, dependendo de sua natureza.
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Dois tipos de tratamento podem ser utilizados para a descontaminação, que são a
precipitação química e a evaporação. As lamas, flocos e concentrados de evaporação são
solidificados por incorporação em cimento, resinas ou betume.

Os rejeitos são então finalmente descartados ou, mais usualmente, estocados
interinamente, aguardando a deposição final em um repositório.

Os rejeitos sólidos do reprocessamento, como varetas de revestimento, são encapsulados
em cimento ou betume antes da deposição final.

6.5 Descomissionamento das instalações nucleares

A maior parte dos rejeitos originados pelos processos de descomissionamento e
desmonte de usinas que atingiram o final de suas vidas úteis é constituída de rejeitos de
vida curta e de baixa atividade. Uma grande parte pode ser descontaminada e tratada
como rejeito industrial normal, exigindo técnicas de gerenciamento e deposição muito
mais simples. O restante dos rejeitos de vida curta e baixa atividade é semelhante aos
rejeitos operacionais e, portanto, estes rejeitos terão o mesmo tratamento, sendo
descartados nos mesmos repositórios.

Somente uma pequena parte dos rejeitos provenientes de partes internas do reator possui
atividade relativamente alta. A deposição final desses rejeitos pode ser realizada nos
mesmos repositórios para rejeitos operacionais de atividade média, com barreiras
técnicas apropriadas, ou como rejeitos de alta atividade. Alguns serão encapsulados e
descartados da mesma maneira como no caso da deposição direta dos combustíveis
usados.

Maiores detalhes do descomissionamento de usinas nucleoelétricas estão descritos no
Anexo-II.

6.6 Transporte dos rejeitos

É necessário transportar os rejeitos criados em todas as etapas do ciclo de combustível
até o seu destino final de deposição. O rejeito é transportado em forma sólida, o que
apresenta menores problemas que o transporte de líquidos. O transporte de rejeitos
radioativos obedece a critérios estritos. Todos os países utilizam uma classificação de
acondicionamento de rejeitos radioativos baseada em recomendações da Agência
Internacional de Energia Atômica. O combustível usado e descarregado de reatores vem
sendo transportado rotineiramente por rodovia, ferrovia e por navio por vários decênios
em recipientes pesados, usualmente feitos de aço e com uma camada absorvedora de
neutrons e aletas externas de refrigeração. Esses recipientes obedecem a normas
internacionais e nacionais, sendo a sua integridade física rigorosamente testada. Durante
toda a história da energia nuclear para fins pacíficos nunca houve um acidente decorrente
do transporte de rejeitos com liberação de radioatividade e que tenha colocado o público
em perigo.
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7. Rejeitos das aplicações médicas, industriais e de pesquisa e desenvolvimento

O uso de radioisótopos nos centros de pesquisas, universidades, companhias industriais,
na agricultura e medicina, resulta em um volume relativamente alto de substâncias
compressíveis ou combustíveis como plástico, papel e roupas de proteção, bem como de
objetos e partes metálicas ou vidro estraçalhado junto com equipamento gasto ou
danificado, componentes metálicos, filtros de ar, detritos e rejeitos diversos. Portanto,
este tipo de rejeito é caracterizado particularmente por uma composição extremamente
heterogênea , com um largo espectro de materiais, contaminantes e atividades
especificas. Adicionalmente, também são produzidos rejeitos heterogêneos a partir de
fontes que não envolvem diretamente radioisótopos, como, por exemplo, aqueles
derivados de aceleradores de partículas.

Os rejeitos radioativos oriundos de aplicações medicinais, industriais e pesquisa são
estocados como rejeitos primários ou processados e acondicionados de acordo com suas
propriedades. Utiliza-se no processo de imobilização principalmente cimento e concreto .
Para o acondicionamento final utiliza-se principalmente tambores.

Esses rejeitos se constituem em uma pequena proporção do total de rejeitos radioativos.
Na antiga República Federal da Alemanha, por exemplo, eles constituem cerca de 3% do
total, e os rejeitos oriundos de aplicações medicinais são uma pequena parte destes 3%.
Os radionuclídeos importantes envolvidos nestes rejeitos são o trício, cobalto-60,
carbono-14, amerício-241, césio-137 e iodo-121. Estes rejeitos podem ser classificados
como rejeitos radioativos que geram quantidades de calor desprezíveis. Entretanto, há
um grande número de estabelecimentos que produzem este tipo de rejeito e para a
maioria deles lidar com radioatividade não é o assunto principal de suas atividades,
existindo, portanto, algum potencial de dificuldades. Neste aspecto, é de fundamental
importância um controle regulatório efetivo.

8. Gerenciamento e deposição dos rejeitos radioativos. Concepções e requisitos

O rejeitos de baixa atividade (LLW), que representam a maior parte em volume de todos
os rejeitos radioativos, apresentam, por sua baixa radioatividade, um potencial muito
pequeno de perigo e podem ser descartados com segurança em trincheiras próximo à
superfície. Contudo, devido a políticas nacionais específicas, em alguns casos este tipo
de rejeito é também descartado em repositórios geológicos de grande profundidade.

Mais complexos são os rejeitos que contém altas concentrações de radionuclídeos com
meias vidas longas (rejeitos de média e alta atividades -ILW e HLW). Os rejeitos de alta
atividade (elementos combustíveis usados ou rejeitos vitrificados do reprocessamento),
com volumes extremamente baixos, requerem tratamento e gerenciamento especiais,
devido, além da radioatividade alta, à produção de calor. Aqueles rejeitos contendo
concentrações de elementos transurânicos (TRU) são classificados separadamente4.

4 TRU, elementos transurânicos, são elementos que possuem núcleos maiores que o urânio e que,
portanto, são instáveis.
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Para assegurar que não haja liberação significativa para o meio ambiente por um período
de centenas de milhares de anos, utiliza-se a concepção das barreiras múltiplas. Isto
significa uma imobilização do rejeito em uma matriz apropriada e estanque dentro de um
recipiente de contenção resistente à corrosão. O recipiente de contenção é envolto por
uma camada de material praticamente impermeável, por exemplo argila plástica, situado
em um repositório de rocha de baixa permeabilidade em profundidade de centenas de
metros. A matriz, o recipiente de contenção, o envoltório de material impermeável e o
repositório de rocha de baixa permeabilidade constituem-se nas diversas barreiras, ou
barreiras múltiplas.

Devido ao decaimento mais rápido de radionuclídeos de vida curta, a radioatividade e a
produção de calor dos rejeitos de alta atividade diminuem consideravelmente durante
poucos decênios. Com o objetivo de minimizar as dificuldades de manuseio e a
temperatura máxima a ser atingida nos repositórios, a maior parte das concepções
considera uma estocagem intermediária de superfície dos rejeitos HLW antes da sua
deposição final e, portanto, não há uma urgência na implementação de repositórios
definitivos desde já. Entretanto, devido à necessidade de seleção de sítios apropriados, é
oportuno o início desde agora de todos os processos necessários à escolha e
caracterização dos locais potenciais. Esse processo está em andamento em muitos países
visando o comissionamento de sítios já nos primeiros decênios do próximo século.

Muitos tipos de rochas têm sido considerados para um repositório de rejeitos HLW, por
exemplo sal, anidrita, granito e argila. O mecanismo mais importante que poderia abalar
a integridade de um repositório envolve a corrosão das barreiras e o transporte de
radionuclídeos pelas águas subterrâneas. Portanto, a seleção do local objetiva
especificamente assegurar que os fluxos das águas subterrâneas através do repositório
sejam muito baixos e que o ambiente químico seja favorável. Os processos geológicos e
as mudanças na maior parte das formações são muito lentos em relação ao período de
tempo durante o qual os rejeitos necessitam ser isolados.

As propriedades das rochas hospedeiras potenciais são investigadas tanto a partir da
superfície como, em muitos casos, a partir de laboratórios subterrâneos. A Tabela-I
mostra uma lista de laboratórios subterrâneos atualmente em operação. Esses
laboratórios subterrâneos permitem o desenvolvimento e a aplicação de um amplo
espectro de técnicas hidrogeológicas, geofísicas e geoquímicas para a caracterização de
rochas e também a oportunidade de testar modelos de processos envolvidos na evolução
do repositório.

Os modelos matemáticos são componentes básicos para a avaliação da segurança das
opções de deposição dos rejeitos. Um conjunto de modelos é utilizado para descrever a
possível degradação a longo prazo das diferentes barreiras e eventuais liberações de
radionuclídeos nas águas subterrâneas e o seu transporte para a biosfera. Muitas análises
de desempenho deste conjunto de barreiras de proteção foram realizadas até o momento5

e muitas estão sendo realizadas ou planejadas. Vários programas de diversos países,
com financiamentos substanciais, suportam os modelos de análise de desempenho e os

5 Pode-se citar como exemplos, a análise realizada para o deposição de elementos combustíveis
usados em rocha cristalina na Suécia (KBS-3), a análise do projeto suiço Gewâhr para
deposição de rejeitos HLW em uma base cristalina com sedimentos de cobertura, o estudo
PAGIS realizado pela CEC de opções com argila, rocha cristalina e em sal, entre outros.
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seus bancos de dados associados. Diversos projetos internacionais estão em andamento
para testes e validação dos diversos modelos.

Finalmente, e muito importante, os modelos podem ser testados por comparação com
processos análogos que ocorreram expontâneamente na natureza. Um exemplo é o
movimento de elementos radioativos a partir dos reatores nucleares naturais que
ocorreram expontâneamente nos depósitos de minério de urânio de alto teor de Oklo, no
Gabão, que tiveram seu início há cerca de 2 milhões de anos. A maneira com que os
radionuclídeos se deslocaram, coincide com as estimativas feitas pelos modelos de
análise de segurança dos diversos repositórios. Um outro exemplo é o do depósito de
urânio de 1,3 bilhões de anos próximo a "Cigar Lake" no Canadá. Este depósito,
extremamente rico em urânio, situa-se a uma profundidade de 430 m e está envolvido
por uma camada de argila com espessura de 5 a 30 cm que isolou efetivamente o
depósito. Este depósito é muito similar a diversos projetos de repositórios para a
deposição final de combustível usado.

Todos os estudos realizados até o presente demonstraram que a deposição geológica de
rejeitos nucleares é viável e pode ser realizada com extrema segurança. Os rejeitos
podem ser mantidos completamente isolados do meio ambiente por centenas de milhares
de anos, sendo que após este período de tempo qualquer liberação improvável teria
efeito desprezível comparado com a exposição à radiação existente na natureza. A
grande profundidade envolvida assegura a proteção física contra catástrofes (explosões,
enchentes, etc.) e terrorismo.

9. Custos do gerenciamento dos rejeitos

As estimativas dos custos envolvidos sempre fizeram parte dos estudos de deposição de
rejeitos radioativos oriundos das aplicações pacíficas da energia nuclear. Estes custos
representam um pequena parcela dos custos totais da produção de energia elétrica,
mesmo no caso de se adotarem as soluções mais caras. Os custos do gerenciamento dos
rejeitos nucleares consistem basicamente de:

• tratamento do combustível usado e descarregado dos reatores e dos rejeitos
radioativos (reprocessamento, imobilização e encapsulamento);

• construção e operação dos repositórios de deposição final;

D descomissionamento e desmonte das usinas e instalações nucleares.

Os custos ligados ao gerenciamento dos rejeitos podem ser estimados com razoável grau
de confiança, baseados em projetos detalhados, mesmo para o caso de
descomissionamentos de usinas que serão realizados daqui a vários decênios.

A experiência existente relativamente aos custos de estruturas e sistemas existentes em
instalações de rejeitos nucleares, ou de outras instalações similares, pode ser utilizada na
estimativa de custos futuros. Para a estimativa de custos de instalações de
encapsulamento, a base de custos existente relativa a atividades similares em usinas
nucleoelétricas e instalações de depósito intermediárias é apropriada. A experiência na
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construção de repositórios de deposição final em rocha para rejeitos de baixa e média
atividades e na construção em cavernas rochosas, por exemplo, para reservatórios de
óleo, fornece uma base razoável para a avaliação do grau de confiança nas estimativas de
custos para repositórios de deposição final de combustível usado ou de rejeitos HLW.

A seguir, são indicadas algumas estimativas de custos do gerenciamento de rejeitos
nucleares.

Na Alemanha, planeja-se utilizar o repositório de Gorleben para a deposição de todos os
tipos de rejeitos, principalmente para os rejeitos de alta atividade. Os rejeitos de baixa
atividade, com baixa produção de calor, de impacto térmico desprezível na formação
rochosa hospedeira, serão colocados no repositório de Konrad. As estimativas de custos
baseadas na geração de rejeitos decorrentes da produção de 4.000 TWh6 de energia
nucleoelétrica, que exige a construção dos dois repositórios, são de 5 bilhões de Marcos
Alemães (DM), aproximadamente US$ 2,5 bilhões. A operação dos dois repositórios
requererá 170 milhões de Marcos por ano, ou aproximadamente US $ 90 milhões por
ano. Os custos de investimento e de operação destes repositórios terão uma incidência
nos custos de geração de energia elétrica de 0,002 DM/kWh ou aproximadamente 1
US$/MWh.

Na Finlândia, as estimativas de custos foram feitas baseadas no sistema completo de
gerenciamento de rejeitos produzidos pela geração de energia elétrica de 430 TWh. Os
custos, incluindo o gerenciamento do combustível utilizado (estocagem intermediária,
encapsulamento e deposição final), a deposição final dos rejeitos operacionais de baixa e
média atividades, o descomissionamento e desmonte e o gerenciamento do desmonte das
usinas nucleoelétricas, bem como os custos de todas as pesquisas envolvidas, são de 5,8
bilhões de FIM (Marcos Finlandeses), ou aproximadamente US$ 1,6 bilhões. A
incidência nos custos de geração é de 4 US$/MWh.

Na maior parte dos países as estimativas de custos de descomissionamento de um reator
a água leve (LWR) de 1000 MWe situam-se na faixa de US $ 100 a 200 milhões. A
incidência dos custos do descomissionamento e da deposição dos rejeitos do desmonte
das usinas sobre o custo de produção de energia elétrica é da ordem de US$ 0,5/MWh.

É fundamental que os recursos para o descomissionamento das usinas e para o
gerenciamento dos seus rejeitos sejam levantados através de fundos durante a operação
das usinas, uma vez que os dispêndios necessários ocorrerão muito tempo depois que as
usinas deixarem de funcionar. Este é o enfoque adotado por muitos países, ou seja, a
coleta desde já dos recursos necessários através de fundo pela via tarifaria.

10. Transmutação

Existe um consenso na comunidade científica de que a concepção atual de ciclo do
combustível permite uma proteção adequada do público e do meio ambiente. Há,
entretanto, também o interesse de se pesquisar a possibilidade de reduzir o termo fonte
do rejeito por partição dos actinídeos e dos produtos de fissão de vida longa originários
do reprocessamento do combustível irradiado bem como dos demais rejeitos de alta

6 1 TWh é igual a 1 bilhão de kWh.
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atividade, transmutando-os em nuclídeos de meias vidas mais curtas. Isto é possível
utilizando-se diferentes tipos de reatores ou aceleradores. A transmutação poderia
reduzir significativamente o período de tempo durante o qual os matérias de rejeito
necessitam barreiras para proteção do público e do meio ambiente.

A partição e transmutação (P&T), que podem ser consideradas como um complemento
potencial da concepção de ciclo do combustível fechado, não é uma nova concepção e
também não mudará drasticamente a estratégia presente de ciclo do combustível. Na
França, no Japão e na Federação Russa, P&T vem recebendo apoio político e
institucional como uma estratégia complementar possível. Estes países têm programas
de P&D de longo prazo nas areas de P&T. Entretanto, antes que esta tecnologia receba
apoio amplo, um certo número de incertezas devem ser esclarecidas, principalmente o
fator custo.

A transmutação implica no reprocessamento, que por si só tem problemas políticos,
consistindo em separar por via química os produtos de vida longa e transformá-los em
produtos de vida mais curta. Na França, o programa SPIN ("Separation-Incineration")
utiliza cerca de 4 milhões de Francos Franceses por cerca de 15 anos e engloba duas
etapas:

D PURETEX, que diz respeito a uma melhoria dos processos utilizados nas usinas
de reprocessamento de "La Hague", para separar por via química os produtos de
vida longa e diminuir os volumes resultantes.

D ACTINEX, que é o programa de transmutação e que tem por objetivo
transformar os elementos de vida longa em elementos de vida mais curta, tanto
em reatores a água pressurizada e reatores super-regeneradores rápidos
('breeders"), como o Phénix e Superphénix, como pela utilização de
aceleradores.

Estes programas ainda estão na fase de pesquisas, isto é, ainda longe da industrialização.

11. Conclusões e recomendações

Os rejeitos radioativos podem ser gerenciados de maneira segura e econômica por uma
variedade de métodos que satisfazem os mesmos princípios gerais. Há um consenso
internacional sobre estes princípios, cujos objetivos são os de assegurar que todos os
rejeitos radioativos sejam gerenciados de tal maneira que a saúde humana e o meio
ambiente sejam protegidos no presente e no futuro, sem penalizar desnecessariamente as
gerações futuras. O problema fundamental é a desconfiança do público, decorrente de
uma falha de comunicação, que tende a fazer crer que se desconheçam meios adequados
de gerenciamento dos rejeitos radioativos de maneira segura e responsável para com as
gerações presentes e futuras, desconfiança esta que não é justificável.

Existe conhecimento geral acerca dos métodos que satisfarão os objetivos a serem
atingidos bem como dos custos envolvidos. Os rejeitos de vida curta que formam o
grosso de todos os rejeitos radioativos já são gerenciados atualmente em escala
industrial. Não há necessidade urgente de instalações para a deposição final da pequena
quantidade dos rejeitos radioativos de vida longa e de alta atividade, uma vez que a
estocagem inicial, provisória e de absoluta segurança, minimiza a exposição decorrente
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do gerenciamento destes rejeitos. Entretanto, se se considera o período de tempo
necessário para implementar repositórios para deposição final, já é tempo de se iniciar
essas atividades. É importante que se ganhe a confiança do público e que os governos
suportem financeiramente estas atividades iniciais. O conhecimento tecnológico
necessário para localizar, construir, operar e custear estas instalações está desde já
disponível.

Existe uma série de fatos, geralmente de desconhecimento público, sobre os rejeitos
radioativos e seu gerenciamento, que devem ser enfatizados por todos aqueles que
trabalham no campo das aplicações pacíficas da energia nuclear. Entre eles pode-se citar:

D As quantidades envolvidas são pequenas quando comparadas a outros residuos
tóxicos;

D Os rejeitos de alto nível de atividade constituem uma quantidade extremamente
pequena em relação ao universo dos rejeitos radioativos;

• Os níveis de radioatividade podem ser medidos com precisão, permitindo um
controle excepcionalmente adequado;

D Os perigos e toxidez dos materiais radioativos decrescem com o passar do
tempo;

D A maior parte da toxidez dos materiais radioativos reduz-se substancialmente
dentro de um período de tempo relativamente curto;

D O conhecimento científico disponível sobre o efeito das radiações nas pessoas é
muito grande;

D Existem meios seguros e comprovados de estocagem temporária para todos os
tipos de rejeitos;

[J Existem instalações para a deposição final dos rejeitos de vida curta;

• Existe uma experiência importante no que diz respeito à vitrificação dos rejeitos
de alta atividade oriundos do reprocessamento do combustível irradiado;

D Existe o conhecimento científico para a deposição final segura dos rejeitos de
alta atividade;

D Há uma troca intensa de informações, a nível internaciconal, sobre as diversas
técnicas disponíveis;

D O reflexo dos custos do gerenciamento dos rejeitos sobre o custo de geração
nucleoelétrica é muito pequeno.
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Há grandes possibildades futuras de se diminuir ainda mais os impactos dos
rejeitos de alta atividade, através dos processos de transmutação que estão sendo
pesquisados em diversos países.
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Tabela-I
Principais Laboratórios Subterrâneos de Pesquisa

Formação Rochosa

Salina

Rocha Cristalina

Rocha argilosa

de base
domo
domo
debase
domo

granito
granito
granito
granito
granito
granito
granito
granito
granito
granito
basalto

argila plástica
argila-mármore

Nome do Laboratório

Salt Vault (Kansas)
Avery Island(Lous.)
Asse
WIPP (New Mexico)
Hope

Stripa
Grimsel
Edgar Mine (Col.)
Mina de Tono
URL
Climax Mine (Nev.)
Fanay Augures
Mina de Akenobe
Lab. Rocha Dura
NSTF (Wash.)
G-tunnel (Nevada)

Mol
Pasquasia

País

EUA
EUA
Alemanha
EUA
Alemanha

Suécia
Suiça
EUA
Japão
EUA
EUA
França
Japão
Suécia
EUA
EUA

Bélgica
Itália
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Anexo-I

A experiência dos diversos países

1.1 Rejeitos de baixa e média atividades

Existe, como indica a Tabela-I-I, uma grande experiência em vários países utilizando
diversas opções de deposição de rejeitos de baixa (LLW) e média (ILW) atividades. Esta
experiência inclui as fases de localização, projeto, licenciamento, construção, operação e
fechamento de instalações de deposição de rejeitos destas categorias.

As principais opções adotadas incluem as instalações próximas à superfície, as cavidades
de minas e o repositório geológico. A opção escolhida por cada país depende de um
grande número de fatores, incluindo as características do sítio, a estratégia nacional e
condições sócio-econômicas. Exemplos de instalações próximas à superfície são
"Barnwell" nos Estados Unidos e "Vaalputs" na Africa do Sul que se beneficiam da
existência de camadas de argila de baixa permeabilidade e/ou baixa precipitação. Um
grande número de instalações próximas à superfície utiliza estruturas de engenharia
como domos de concreto, sistemas de drenagem e coberturas adaptadas às condições do
sítio, para satisfazer os requisitos de segurança. Exemplos destas instalações são
"L'Aube" na França, "El Cabril" na Espanha, 'Rokkasho"no Japão, "Tarapur"na India e
Abadia de Goiás no Brasil. Como exemplo de cavernas em rocha, construídas a uma
profundidade entre 50 a 100 m, tem-se "SFR" na Suécia e "Olkiluoto"na Finlândia.
Esta concepção em particular inclui uma barreira natural, isto é,a rocha hospedeira, bem
como barreiras constituídas de estruturas de engenharia. Finalmente um exemplo de
repositório geológico é a instalação de Morsleben na Alemanha.

Uma análise da experiência operativa indica as tendências gerais. Inicialmente, as
atividades de localização levam à escolha de um sítio adequado, não o melhor. Durante o
processo de seleção é necessário levar em consideração os fatores sócio-econômicos .
Em segundo lugar, o projeto deve incluir barreiras múltiplas que podem ser domos de
concreto, aterros, drenagens, coberturas, zonas intermediárias ( "buffers"). Os projetos
também incluem sistemas operacionais confiáveis e seguros, abrigos e sistema de
acompanhamento sistemático dos rejeitos. Durante a fase operacional da-se ênfase aos
métodos de aceitação dos rejeitos por inspeção nos dois extremos, tanto do lado do
produtor como do receptor dos rejeitos.

Muitos países com repositórios para rejeitos LLW e ILW já em operação estão
melhorando a performance de suas instalações para satisfazerem novas regulamentações
ou a concepção de defesa em profundidade, que exige a existência de vários níveis de
proteção, inclusive barreiras múltiplas, para isolar o rejeito, limitar as liberações de
materiais radioativos e assegurar que eventuais falhas ou conjunto de falhas, que possam
levar a conseqüências radiológicas graves, sejam de probabilidade muito baixa. Uma
melhoria muito utilizada é a utilização de barreiras adicionais baseadas em estruturas de
engenharia. Um exemplo é o do repositório de "Puspokszilagy" na Hungria, que aceitava
até recentemente também rejeitos não acondicionados. A partir de 1997 só serão aceitos
rejeitos acondicionandos em tambores de aço de 200 litros. No Reino Unido, o
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repositório de "Driggs" incorporou paredes de isolamento para limitar o fluxo de água,
para fora e para dentro, nas trincheiras existentes para deposição.

Outras ações semelhantes também foram realizadas. Por exemplo, na Noruega, todos os
rejeitos acondicionados, contendo radionuclídeos de vida longa, foram recuperados de
uma antiga instalação próxima à superfície e foram estocados temporariamente em um
depósito de superfície aguardando a eventual deposição em repositório em caverna
rochosa a ser construído em "Himdalen". Antes de 1970, quando a legislação assim o
permitia, o DOE ("Department of Energy") dos Estados Unidos utilizava aterramento
de vários tipos de rejeitos próximo à superfície. Como resultado, grande parte do rejeito
enterrado nos complexos do DOE deverá ser descartada de maneira mais segura. O
programa de deposição inclui desenvolvimento de tecnologias para caracterização de
sítio, recuperação, caracterização dos rejeitos, tratamento e acondicionamento e
estabilização dos sítios.

1.2 Rejeitos de alta atividade

Vários países desenvolveram concepções de repositórios para deposição de rejeitos de
alta atividade (HLW). As concepções existentes no momento estão indicadas na Tabela-
I-II. As datas iniciais para o funcionamento dos diversos repositórios variam entre 2010
e 2040, indicando os diversos estágios de desenvolvimento dos vários programas
existentes.

A fase de seleção e caracterização de locais para repositórios de deposição de rejeitos
HLW continua a ser o ponto principal dos diversos programas existentes.
Especificamente a importância crescente de experiência "in situ" reflete-se na existência
de planos de um grande número de instalações de pesquisas subterrâneas, cujo principal
objetivo é avaliar o desempenho da barreira geológica, isto é a rocha hospedeira. A
seguir apresenta-se um resumo das diversas atividades na área de pesquisa subterrânea.

Canadá.

No Canadá tem-se um laboratório de pesquisas subterrâneas em operação desde 1989.
Este laboratório está localizado em rocha de batólito de granito a 125 km a nordeste de
Winnipeg. Um segundo laboratório está planejado para ser instalado no sítio potencial do
repositório final, quando este for escolhido.

Bélgica

A formação rochosa hospedeira potencial para o repositório geológico na Bégica inclui a
utilização de uma camada espessa de argila oligocena. Estão sendo realizadas
experiências no laboratório de pesquisas suberrâneas de HADES ("High Activity
Disposal Experiment") desde o início do decênio de 1980. Foram realizados testes de
migração de radionuclídeos, vazões e fluxos de água e gás, efeitos da radiação sobre a
argila, fechamento, aterramento e estanqueidade de galerias e poços, entre outros
estudos amplamente divulgados. Os estudos atuais e futuros estão concentrados em
projetos de demonstração. O programa RESEAL, a ser desenvolvido no período 1996 a
1999, objetiva o estudo do desempenho de tamponamentos compostos de concreto e
argila e de aterramento de argila. Um segundo projeto, o PRACLAY, que deve durar
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cerca de dez anos, inclui o estudo das condições térmicas em uma galeria para deposição
de rejeito HLW vitrificado.

Finlândia

Em 18 de maio de 1995, duas empresas de energia elétrica da Finlândia, a TVO e a IVO,
assinaram um acordo de cooperação para a deposição dos rejeitos das usinas de
Olkiluoto e Loviisa, em um repositório rochoso comum. Esta cooperação originou uma
companhia conjunta, a Posiva, que iniciou a operação no início de 1996. A nova
companhia assumiu o programa de deposição da TVO, que iniciou-se no início do
decênio de 1980, concentrado unicamente na deposição do combustível usado e
descarregado da usina de Olkiluoto. De agora em diante, será também incluído o
combustível descarregado da usina de Loviisa que até 1996 era enviado para ser
reprocessado na Rússia, envio este que foi proibido por lei. Um repositório comum está
estimado em cerca de 3 bilhões de Marcos Finlandeses. Dois repositórios separados
custariam 5 bihões de Marcos Finlandeses.

França

De acordo com legislação de dezembro de 1991 sobre rejeitos de alta atividade, uma das
missões da ANDRA ("L'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs") é
a de estudar as opções de deposição geológica de grande profundidade para rejeitos
HLW e rejeitos de vidas longas. Para cumprir esta missão serão construídos laboratórios
de pesquisas. Foram identificados sítios potenciais nos departamentos de "Haute Marne",
"Meuse", "Gard" e "Vienne". Pesquisas geológicas, geofísicas e geoquímicas detalhadas
estão sendo realizadas para a decisão do sítio de deposição final.

Suécia

Na Suécia, a Companhia Sueca de Combustível Nuclear e de Gerenciamento de Rejeitos
(SKB), construiu o Laboratório de Rocha Dura (HRL) em Àspo próximo à cidade de
Simpevard. O objetivo principal do HRL é realizar P&D em um ambiente de rocha
subterrâneo de maneira realística em profundidades previstas para um repositório
geológico para deposição final. As atividades do HRL foram divididas em três fases. Na
primeira fase que cobriu o período de 1986 a 1990, foram realizadas pesquisas sobre as
condições naturais da rocha base bem como para prever as alterações que ocorreriam
durante a fase de construção. Durante a segunda fase, a fase de construção, que cobriu o
período de 1990 a 1995, o objetivo principal foi validar os modelos de previsão, estudar
os meios de construção e aumentar o banco de dados sobre a rocha base. A terceira fase,
que se iniciou em 1995, a fase de operação, objetiva testar e modelar o comportamento
das águas subterrâneas e o transporte de radionuclídeos, bem como outros componentes
principais de um repositório protótipo sob condições naturais e adversas. O programa
presente estender-se-á até 2003.

Suiça

Na Suiça está em operação o Laboratório de Teste de Grimsel (GTS), que é um
laboratório subterrâneo, situado abaixo do vale de Grimsel nos Alpes SUÍÇOS. O GTS
objetiva fornecer as informações relevantes para uma concepção de repositório final. Em
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cooperação com a Espanha, em 1995 iniciou-se a construção de um túnel de 90 m de
comprimento e 2,3 m de largura em Grimsel no âmbito do projeto FEBEX, financiado
pela União Européia, que utilizará aquecedores para simular rejeitos HLW vitrificados,
visando a obtenção de dados sobre efeitos térmicos.

EUA

Em constraste com as concepções de outros países, o sítio potencial de "Yucca
Mountain", em Nevada, está localizado acima da zona saturada, isto é acima do nível do
lençol freático. O programa detalhado de caracterização do sítio inclui a determinação do
histórico geológico e as condições geotécnicas do sítio. Em 1993 foram iniciados os
trabalhos de escavação de uma instalação que terá uma rede de 25 km de túneis , rampas
inclinadas e locais de testes. Em 1995 atingiu-se a rocha hospedeira potencial. Estas
atividades deverão se encerrar em 2000. Os principais objetivos deste programa de testes
englobam a obtenção de dados sobre as características geológicas principais, fora e
dentro da zona de repositório, sobre os processos de movimentos da água e gás no
sistema, sobre os efeitos causados pela construção e operação (escavação, carga térmica)
no sistema natural.
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Tabela-I-I
Situação em 1995 das atividades de deposição de rejeitos LLW e ILW nos vários paises

País Sítio Concepção |
Em processo de seleção de locais

Australia
Bélgica
Bulgária
Canadá
China
Hungria
Rep. Coréia
Romênia
Reino Unido
EUA

leste do país

Connecticut
Illinois
Massachussets
New Jersey
Pennsylvania

Estrutura próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície
-
Estrutura próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície
-
Estrutura próxima à superfície
Repositório geológico
-
-

Estrutura próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície

Sítios já selecionados
Brasil
Egito
Alemanha
México
Suiça

Abadia de Goiás
Inshas
Gorleben (a)
Laguna Verde
Wellenberg

Estrutura próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície
Cavidade de mina
Estrutura próxima à superfície
Cavidade de mina

Em licenciamento
Canadá
China

Alemanha
Noruega
Rep. Eslovaca
EUA

Chalk River
Gobi, Gansa
Beilong, Guangdong
Konrad
Himdalen
Mohovce
Ward Walley, Cal.
Boyd County,Neb
Wake County, N.C
Factin Ranch,Texas

Estrutura próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície
Cavidade de mina
Cavidade em rocha
Estrutura próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície

Em construção
Finlândia Loviisa Cavidade de Mina
(a) será utilizada principalmente para rejeitos que geram calor, i.é rejeitos HLW

(continua)
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Tabela-I-I (continuação)
Situação em 1995 das atividades de deposição de rejeitos LLW e ILW nos vários paises

País Sítio
(abertura-fechamento)

Concepção

Em operação
Bulgária
Rep.Tcheca

Finlândia
França
Alemanha
Hungria
índia

Japão
Paquistão

Polônia
Romênia
África do Sul
Espanha
Suécia
Reino Unido
EUA

Viet Nam

NoviHan
Richard (1964-)
Dukovany(1994-)
Olkiluoto (1992 -)
1'Aube
Morsleben(1981 -)
Puspokszilagy
Trombay(1954-)
Tarapur(1968-)
Rajasthan(1972-)
Kalpakkam(1972-)
Narora(1991 - )
Kakrapar (1992 - )
Rokkasho (1992 - )
Kanupp(1971 - )
Pintech
Rozan
Baita-bihor
Vaalputs (1986 )
ElCabril(1992-)
Forsmark(1988-)
Drigg(1959 - )
Barnwell, SC (1971 - )
Hanford, W. (1965 - )
Dalat

Estrutura próxima à superfície
Cavidade em rocha
Estrutura próxima à superfície
Cavidade em rocha
Estrutura próxima à superfície
Cavidade de mina
Estrutura próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície
Depósito próxima à superfície
Depósito próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície
Repositório geológico
Depósito próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície
Cavidade de mina
Estrutura próxima à superfície
Depósito próxima à superfície
Depósito próxima à superfície
Depósito próxima à superfície

Em fechamento
França La Manche (1969-1994) Estrutura próxima à superfície

Fechados
Rep. Tcheca
Noruega
EUA

Alcazar (1953-1965)
Kjeller (1970-1980)
Beatty,Nev (1962-1992)

Cavidade de mina
Estrutura próxima à superfície
Estrutura próxima à superfície
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Tabela-I-II
Algumas concepções de repositórios para rejeitos HLW

País

Bélgica

Canadá

Finlândia

França

Alemanha

Japão

Espanha

Suécia

Suiça

Reino.
Unido

EUA

Estratégia
combustível
usado

Reproces-
samento

Deposição
direta
Deposição
direta
Reproces-
samento

Reproces-
samento/

Deposição
direta
Reproces-
samento

Deposição
direta
Deposição
direta
Deposição
direta
Reproces-

samento
Deposição
direta

Forma do
rejeito

vidro de
borossilicato
combustível
usado
combustível
usado
vidro de
borossilicato
vidro de
borossilicato
combustível
usado
combustível
usado
combustível
usado
combustível
usado
combustível
usado
vidro de
borossilicato
combustível
usado

Zona
"buffer"

Argila ou
cimento

Bentonita e
areia
Bentonita

Argila

7

Argila ou
cimento

Bentonita

Bentonita

Bentonita

Bentonita
ou cimento
9

Rocha
hospederia

Argila

Granito

Granito

Granito ou
argila

Sal

Cristalina,
sedimentar
Granito,sal
ou argila

Granito

Granito ou
sedimentar
Granito

tufo
vulcânico

Inicio de
operação

2035

2025

2020

2020

2008

2030

2020

2008

2020

2040

2013

Conteção
principal

Rocha
hospedeira
7

barreira
estrutural
7

Rocha
hospedeira

7

barreira
estrutural

barreira
estrutural

barreira
estrutural
7

Rocha
hospedeira
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Anexo-II

Descomissionamento de usinas nucleoelétricas

O descomissionamento de usinas nucleoelétricas, em seu termo mais amplo, engloba, de
fato, três níveis distintos.

Nível 1. Fechamento da usina de maneira controlada.

Nesta fase, após a parada definitiva da usina, os elementos combustíveis são
descarregados objetivando uma deposição final ou o reprocessamento dos mesmos,
conforme a estratégia nacional adotada. Em seguida, todos os circuitos são esvasiados,
ficando a central na chamada fase inerte. No final desta fase, que dura aproximadamente
dois anos, cerca de 99% da radioatividade terá sido retirada do local.

Nível 2. Liberação parcial e condicional

Durante esta fase, todos os prédios auxiliares são desmontados de maneira a reduzir as
estruturas somente ao prédio do reator. Transporta-se para os centros de
armazenamento intermediários os equipamentos e materiais facilmente desmontáveis e
com baixa radioatividade. Faz-se, a seguir, um confinamento do reator para um controle
estrito. Esta fase dura cerca de cinco anos.

Nível 3. Liberação total e incondicional

Esta fase corresponde ao desmonte completo do que restou da usina e a retirada de
qualquer material ou equipamento radioativo. A maior parte das empresas de energia
elétrica, como a EDF, deixarão as instalações nesta fase por cerca de 50 anos para
permitir um decréscimo natural da radioatividade. Um prazo de espera desta natureza
apresenta uma série de vantagens do ponto de visto técnico e de segurança. O pessoal
de desmonte poderá agir em um ambiente de radioatividade baixa e o tratamento e
estocagem dos rejeitos resultantes são facilitados, bem como os impactos sobre o meio
ambiente são drasticamente reduzidos.

Tomando como exemplo o caso da França, algumas usinas da primeira geração
encontram-se no nível 2 do processo de descomissionamento (Unidades Al, A2 e A3 da
usina de Chinon, unidades Al e A2 da usina de Saint Laurent, unidade 1 da usina de
Bugey, a usina de Brennilis e a unidade A da usina de Chooz). Em relação ao grande
programa francês de usinas PWR, o descomissionamento começará em torno de 2015.

Os rejeitos do descomissionamento se caracterizam por um volume excepcionalmente
grande de materiais heterogêneos a serem tratados, incluindo, entre outros, aço,
concreto, tubulações e cabos elétricos. A maior parte dos rejeitos, entretanto, é de
atividade muito baixa, materiais estes derivados da útima fase do processo de
descomissionamento. Os rejeitos do descomissionamento de baixa e média atividades
são tratados da mesma maneira que os rejeitos operacionais das usinas nucleoelétricas.
Eles são selecionados segundo a sua natureza e acondicionados para o transporte ao
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local de estocagem. A maior parte dos rejeitos, os de atividade muito baixa, não
apresentam nenhum risco à saúde.

Usualmente o custo de descomissionamento é incorporado ao custo de geração de
energia elétrica das usinas nucleoelétricas. No caso da França, por exemplo, o custo do
descomissionamento tem uma incidência de 0,9 centésimos de Francos Franceses sobre o
custo final de geração. Em 1994, o fundo de descomissionamento do programa francês
atingia 30 bilhões de Francos Franceses.
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Anexo-III

Glossário

Rejeito nuclear: qualquer material cuja radioatividade não permite a sua deposição direta
ao meio ambiente e, para o qual, não se prevê uma utilização posterior pela
indústria nuclear.

Rejeitos de baixa atividade ("Low Level Waste-LLW): rejeitos que contém baixas
intensidades de radioatividade, com quantidades desprezíveis de radionuclídeos
de longa vida. Estes rejeitos não requerem blindagem para o seu manuseio e
transporte.

Rejeitos de média atividade ("Intermediate Level Waste-ILW): rejeitos que contém
radioatidade mais alta e portanto necessitam de blindagem. Eles compreendem
tipicamente as resinas tônicas, as lamas químicas e os revestimentos metálicos de
combustível, bem como os equipamentos contaminados e rejeitos das operações
de desmonte de instalações nucleares.

Rejeitos de alta atividade ("High Level Waste-HLW): rejeitos resultantes das
operações do reprocessamento, na maioria líquidos, que contém produtos de
fissão, ou, se não houver reprocessamento, o combustível completo descarregado
dos reatores

Deposição de rejeitos radioativos (Norma ABNT NBR 10008): armazenamento de
rejeitos radioativos em local definitivo, após uma adequada preparação destes.

Decaimento radioativo (Norma ABNT NBR 10008): decréscimo com o tempo, por
transformação espontânea nuclear, da atividade de uma substância radioativa ou
uma mistura destas substâncias.

Conversão de urânio: processo que consiste na transformação de concentrados de urânio, o
chamado "yellow cake" em hexafluoreto de urânio (UFÕ), matéria prima utilizada nas
usinas de enriquecimento isotópico de urânio, etapa essencial na produção do
combustível para os reatores a urânio enriquecido.

Enriquecimento isotópico de urânio: etapa essencial para a produção de elementos
combustíveis para reatores à água leve e urânio enriquecido, os mais utilizados no
mundo atualmente. O objetivo do processo é aumentar o teor do U-235 no urânio
natural que é de 0,72% para cerca de 3 a 4%.

Reprocessamento do combustível usado é o processo pelo qual se separa do mesmo os
elementos ainda possíveis de utilização como combustível, o urânio e o plutônio,
dos rejeitos de alta atividade, contendo os produtos de fissão. O
reprocessamento reduz significativamente o volume dos rejeitos.

Elementos transurânicos ("Transuranic- TRU") são elementos que possuem núcleos
maiores que o do urânio e que, portanto, são instáveis.
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Batólito: grande intrusão ígnea em forma de domo formada em profundidade, em geral com
extensão superior a 100 km2.

Rocha ígnea: rocha formada por esfriamento e solidificação do magma. Pode ser intrusiva
(em profundidade) ou extrusiva (na superfície)

Lençol freático: nível até onde o solo está permanentemente saturado.

P&D: Pesquisa e Desenvolvimento

P&T: partição e transmutação

BWR ("Boiling Water Reactor") Reator a urânio enriquecido e moderado e arrefecido água
leve (H2O) fervente, formando vapor que vai direto a turbina sem a necessidade de
um trocador de calor intermediário.

CANDUvejaHWR

FBR ("Fast Breeder Reactor") Reator superconversor a neutrons rápidos, capaz de produzir
uma quantidade de material físsil maior do que aquela que consome.

HWR ("Heavy Water Reactor") Reator moderado e arrefecido a água pesada (D2O),
permitindo o uso do urânio natural como combustível. Estes reatores na sua versão
PHWR ("Presurized Heavy Water Reactor"), reatores moderados a água pesada e
arrefecidos a água pesada pressurizada passando por tubos de pressão contendo
o combustível foram desenvolvidos no Canadá e por esta razão são também

denominados de CANDU (Canada, Deuterium, Uranium).

LWR ("Light Water Reactor") classificação que engloba os reactores de tecnologia
semelhante, PWR e BWR.

LWGRVejaRBMK

PHWR veja HWR

PWR ("Pressurized Water Reactor") Reator a urânio enriquecido e moderado e arrefecido
água leve (H2O) pressurizada.

RBMK ou LWGR Reator moderado a grafita e arrefecido a água leve. Esta tecnologia foi a
empregada na usina de Chernobyl.

WWER Reator a urânio enriquecido e água leve pressurizada (PWR) desenvolvido
industrialmente pela antiga União Soviética.
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