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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo abordar alguns aspectos relacionados com a
definição, características, processos em estudo, acondicionamento e destino final dos
resíduos radioativos produzidos pelas usinas de energia nuclear.
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radioativos. Estocagem dos efluentes e resíduos nucleares.
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LIXO ATÔMICO

INTRODUÇÃO

A utilização pelo homem de substâncias radiativas naturais ou produzidas
artificialmente, tem gerado uma série de problemas de contaminação que tendem a se
agravar se não forem tomadas providências imediatas, já que essa contaminação constitui
um perigo não só para aqueles que trabalham com radiações mas também para as pessoas
que vivem nos arredores das centrais nucleares e ao mundo, que apreensivo observa o
desenvolvimento das pesquisas nesse setor.

O descobrimento da radiatividade artificial e em especial a invenção da bomba
atômica e as técnicas para dominar a energia nuclear, tornaram evidentes as possibilidades
de desprendimento de produtos radiativos, forçando um estudo mais acurado e medidas
adequadas para que se consiga não só atenuar como alcançar que a radiatividade não
alcance concentrações que possam por em perigo a saúde pública. No estudo de cada
fonte de materiais radiativos é necessário apurar a capacidade de contaminação das
diversas fontes, as propriedades de cada contaminante e as transformações que podem
sofrer após a sua liberação. Conseguidos esses elementos, teremos condições de fazer uma
avaliação dos prováveis efeitos nocivos das diferentes esferas de atuação da radiatividade e
determinar os limites máximos admissíveis para a contaminação provocada pelos materiais
nucleares, bem como um sistema eficaz de política e vigilância que adote adequadas
precauções para reduzir as emanações dessas substâncias.

A exposição à radiação induz a um enfraquecimento de todo o corpo,, que o torna
extremamente suscetível ao ataque por qualquer doença, especialmente câncer, leucemia e
deformidades congênitas nas crianças. Atualmente, entretanto, há um conjunto de
evidências, lentamente acumuladas, que sugere que mesmo em níveis relativamente baixos,
a radiação pode causar danos irreparáveis. O material radiativo passa através dos
processos metabólicos do corpo, afetando radicalmente os núcleos centrais das células,
vitais para a multiplicação celular.

O uso da potência nuclear é uma parte essencial do nosso futuro desenvolvimento,
mas, devemos tomar sérias precauções para assegurar que os níveis de radiação do
ambiente não se elevem e isto significa não somente que as explosões nucleares não mais
deveriam contaminar a atmosfera, mas também, que métodos de disposição dos resíduos
letais sejam pesquisados em curto prazo.

Mesmo com todas as precauções e os padrões de segurança usados pela indústria
nuclear, sempre existe a possibilidade de escapamento de materiais radiativos e de
acidentes de maior gravidade, como por exemplo, se houver qualquer falha no suprimento
de água para a refrigeração do reator, ele poderá explodir.

Em 1970, nos U.S.A., na usina de Rocky Flats, constatou-se que durante anos,
havia escapamento de perigosos níveis de radiatividade em phitônio, que provavelmente
seja o material mais letal jamais produzido pelo homem. O phitônio emite radiações alfa
duras, que destróem as células do corpo e quando ingeridas do ar, água ou nos alimentos é
letal. Ficou constatado por estudos que o plutônio na usina podia ser encontrado a seis (6)
quilômetros de distância. É difícil atingir um grau de segurança necessária mesmo que se
adote rígidos e restritos regulamentos.

Existe uma corrente de cientistas que acreditam que não há dose de radiação que
se possa chamar de segura.



As substâncias radiativas emitem energia porque os seus átomos individuais estão a
rebentar ou, em termos mais corretos a transmutar-se em átomos mais leves, cujo peso
perdido reaparece sob a forma de energia.

Nas substâncias radiativas esta liberta-se gradualmente por sua própria iniciativa. O
modo como o faz é inexplicável. Ao fim de determinado tempo, (no caso do rádio, 1620
anos), metade dos átomos ter-se-a transmutado. Ao fim de outros 1620 anos, metade dos
átomos restantes ter-se-a transmutado também, e assim por diante. Enquanto não estiver
reduzido a um único átomo e este se transmutar, não ficará inerte. A taxa de transmutação,
exprime-se, portanto, em meia-vida. O período radiativo ou meia-vida do rádio é de 1620
anos. Este valor tem grande importância porque significa que uma substância radiativa não
se torna inofensiva, mesmo para fins práticos antes de se passarem muitas meias-vida. As
meias-vida variam de substâncias, acontecendo para umas, segundos, e outras milhares de
milhões de anos. Ignora-se também, como sabem os atemos quando a sua vez de
rebentarem. Estas substâncias tem a propriedade de tornar tudo aquilo com que entrem em
contato, também um pouco radiativo e esta radiatividade persiste depois de cortado o
contato.

Outrossim, não basta o fato de não se possuir reservas de carvão, óleo e gás
natural suficientes para atender a demanda de potência das futuras gerações e a potência
nuclear ser uma parte essencial do futuro desenvolvimento do mundo. Mesmo assim,
tornam-se evidentes medidas objetivas para assegurar que os níveis de radiação do
ambiente não se elevem, o que significa diminuição ou paralisação das explosões nucleares
como também escolha de métodos mais seguros de disposição dos resíduos letais.

DEFINIÇÃO DE RESÍDUO RADIATIVO

Os produtos radiativos são resíduos que as indústrias nucleares, os hospitais e os
laboratórios devem se desfazer ou armazenar com segurança. São resíduos radiativos os
produtos de fissão ou cisão resultantes da utilização do urânio ou do plutônio nos reatores
nucleares e que são unidades de combustíveis nucleares irradiados por ocasião do seu
reaproveitamento. No caso de fontes e de materiais radiativos muito diversificados e que
são largamente usados nos hospitais e indústrias que utilizam esses elementos, se após seu
uso esses materiais não perderem sua radiatividade por meio naturais, no caso período de
vida curto, é preciso que seja estocado.

É provável que alguns resíduos radiativos possam ser usados como geradores de
energia. Entretanto a produção exceder bastante ligeiro a demanda e para os produtos de
relativa duração de vida, as fontes usadas deverão ser estocadas durante o tempo da perda
da radiatividade.

A indústria nuclear produz grandes quantidades de resíduos radiativos, cuja
produção é rigorosamente controlada e seu controle é centralizado. Ao contrário, os
laboratórios, os hospitais e as indústrias clássicas produzem menor quantidade de resíduos
de características diferentes e muitas vezes difícil de controlar.

CARACTERÍSTICAS DOS RESÍDUOS RADIATIVOS

Muitas características dos resíduos radiativos são independentes da sua
radiatividade, como seu estado físico, gás, líquido, sólido, e sua composição química.

Os parâmetros mais significativos estão relacionados com a radiatividade, isto é, a
natureza dos produtos radiativos que podem se desintegrar de diversas formas dando lugar
a emissão, partículas e irradiações Alfa, Beta, Gama, Neutrons, seu período ou duração de
vida, curta, longa ou muito longa (de uma fração de segundos até, milhões de anos), sua
atividade em cúries (unidade da atividade radiativa de uma substância que corresponde a



3,7.100 átomos transformados por segundo, igual a apresentada por 1GR de rádio na
fonte ou em atividade específica em cúries por litro ou por metro cúbico.

Para sermos mais precisos teríamos que especificar a atividade para cada corpo
radiativo. Uma decomposição de tal tipo é necessária para realizar um cálculo preciso de
radiotoxidade da mistura. Não é de essencial importância se considerar os resíduos nos
seus aspectos globais de maneira que numa primeira aproximação os resíduos sólidos
podem ser classificados em duas grandes categorias, a) Os resíduos de alta atividade que
resultam das usinas de retratamento, que são os produtos de fissão resultantes do
funcionamento dos reatores isolados após a separação do urânio e do plutônio de barras
combustíveis irradiadas, b) Os resíduos de fraca ou meia atividade que resulta do
funcionamento diário de todas instalações nucleares. Encontramos também nesta categoria
os resíduos dos reatores e dos centros de pesquisas ou de produção. Eles contém produtos
de fissão ou de materiais fissíveis em fraca quantidade resultantes de produtos de ativação
da irradiação de diferentes materiais.

Estas duas categorias se subdividem segundo os resíduos, se contém ou não
produtos de muita longa duração de vida que são geralmente os emissores alfa. Os tipos e
a duração de sua estocagem são diferentes nos dois casos.

Dependendo do armazenamento temos quatro categorias de resíduos: a) Resíduos
muito ativos contendo material de resíduos muito ativos; b) Resíduos muito ativos; c)
Resíduos pouco ativos contendo material de longa duração; d) Resíduos pouco ativos.

Chamamos de efluentes os resíduos que são rejeitados para o meio ambiente. São
líquidos ou gasosos e como aerosol são assimilados pelos fluidos.

A indústria atômica como a dos rádios isótopos se empenham em reduzir ao
mínimo resíduos, (rejeitos) que são muitas vezes muito fracos, de sorte que o principal
problema é o da estocagem e conservação dos resíduos, mais do que sua dispersão na
água ou na atmosfera.

RESÍDUOS DE ALTA ATIVIDADE
DEFINIÇÃO

Os resíduos de alta atividade são essencialmente os produtos de fissão (P.F.)
resultante do primeiro ciclo do reprocessamento dos combustíveis irradiados, que são
isolados sob a forma líquida. As soluções contém entre outros: a) Produtos de atividade
resultantes da ação de neutrons sobre os materiais básicos; b) Transurânios, produtos da
transformação dos materiais fissíveis, urânio ou plutônico, que sob a ação dos neutrons,
podem ter seu núcleo enfraquecido. No reprocessamento, o volume de resíduos varia de
acordo com a natureza do combustível tratado, variando de 100 à 700 litros de soluções
por tonelada de combustível tratado, algumas vezes. Estes materiais são muito radiativos e
esta atividade produz calor que é necessário dissipar pela circulação de água.

No quadro abaixo podemos constatar os valores da radiatividade dos materiais e a
produção de calor:
Prazo após a saída

do reator

90 dias
160 dias

1 ano
10 anos
50 anos
100 anos

Atividade (y) em
cúries/litro de

solução
9.000
6.000
4.000
600
100
70

Atividade (a)
cúries/litro

37
25
19
5

1.5
0.65

Taxa de desprendimento de
calor em K\V/toneIada de

urânio
20
13
9

1.3
0.2

0.15



A taxa de produção de calor é proporcional a atividade expressa em curies e no
quadro acima vemos que a atividade (y), domina a atividade (a) nos primeiros cem anos.

Os resíduos de alta atividade sob a forma líquida, são geralmente nitratos em
soluções nítrica. Sua composição pode variar segundo a natureza dos elementos
combustíveis e o tipo de processo empregado.

Os materiais resultantes da fissão dos resíduos correspondentes a mais de 99,9% de
todos os produtos de fissão são voláteis que se encontram nos combustíveis irradiados
antes do reprocessamento. Nos resíduos líquidos eles representam 38 à 50% do total dos
produtos dissolvidos (em peso), os transurânios de 14 à 17% e o resto permanece inerte.

TECNOLOGIA NA CONSERVAÇÃO DOS RESÍDUOS RADIATIVOS DE ALTA
ATIVIDADE

O resíduo líquido é acondicionado em recipientes, cubas, onde é resinado com
água corrente. Na Europa, (Inglaterra, França, Alemanha), os recipientes estão juntos com
o local de produção e são construídos de aço inoxidável com paredes duplas e vigilância
constante para evitar prováveis vazamentos. O volume das cubas variam de 50 à 100
metros cúbicos. Na Europa este sistema não provocou ainda nenhum acidente. Algum
problema ocorreu em Hanford nos Estados Unidos, sem gravidade, pelo uso de aço
inferior e sem paredes duplas, técnica adotada no tempo de guerra. A estocagem de
resíduos líquidos tem uma garantia a curto prazo, podendo-se estimar a durabilidade das
cubas em torno de cinqüenta anos. É preferível estocarem estado sólido do que líquido
pelas vantagens que oferece: A curto prazo os riscos de corrosão são eliminados e o
resfriamento do material é facilitado graças a temperatura mais elevada que pode atingir o
sólido. Um resfriamento a ar durante alguns anos é suficiente.

A médio e longo prazo, o sólido é mais fácil de transportar e guardar .
Diversos estudos já foram realizados na França sobre a vantagem de estocar

resíduos sólidos, dando oportunidade da seguinte recomendação da Agência Internacional
de Energia Atômica: "Os resíduos radiativos de alta atividade devem ser solidificados o
mais depressa possível para facilitar seu acondicionamento". Este princípio é adotado na
França, único país que adota em escala industrial tal processo. Na usina de Marcoule um
processo piloto de vitrificação funciona sem problemas a mais de 5 anos, tendo sido
adotada uma escola industrial a partir de 1977.

Nos Estados Unidos parte de resíduos radiativos de origem militar foi solidificado,
mas não adotaram esse processo como definitivo.

QUANTIDADES PRODUZIDAS DE RESÍDUOS

Na França se continuar com o programa nuclear proposto, isto é, o processamento
da totalidade do combustível irradiado produzido, as quantidades previstas para o ano
2.000 de líquidos a acondicionar ser da ordem de 20.000 metros cúbicos, enquanto que
sob a forma solida não passará de 3.000 metros cúbicos. Para cada pessoa servida de
energia elétrica de origem nuclear representa 2 gramas por ano.

Para a Europa levando em conta as mesmas condições anteriores o volume de
resíduos a estocar no ano 2.000, sob a forma sólida ser de 50.000 à 70.000 metros
cúbicos.

Nos Estados Unidos as quantidades serão análogas, devendo-se acrescentar
300.000 metros cúbicos de resíduos líquidos, produzidos pelo programa nuclear militar,
cuja metade foi solidificada.



PROCESSOS EM ESTUDO PARA CONSERVAÇÃO DE RESÍDUOS
RADIOATIVOS DE ALTA ATIVIDADE

Os resíduos sólidos radiativos devem apresentar uma série de propriedades, entre
elas as seguintes:

a) Volume mínimo correspondente a uma redução máxima de volume na passagem
do estado líquido para o estado sólido, o que virá facilitar o acondicionamento;

b) Resistência máxima as influências térmicas, mecânicas, químicas ou radiativas no
local de estocagem.

A segurança do sistema de acondicionamento dos resíduos radiativos de uma
instalação nuclear, baseia-se no conceito de colocar barreiras sucessivas colocadas entre as
forças radiativas e o homem.

A primeira barreira se constitui pela forma física ou química do material. A
constituição sólida retém mais seus componentes moleculares que a líquida com maior
resistência ao ataque da água. Nota-se também que o calor produzido e a radiatividade
emitida não prejudica ou danifica o sólido.

A segunda barreira é o recipiente do material sólido.
A terceira barreira é o meio ambiente ou a distância entre o emissor e a biosfera.
A eficiência dessas barreiras não é absoluta devendo-se levar em conta a soma dos

fatores que incidem na sua separação. Não há dúvida que o fator tempo é essencial.
No quadro abaixo vemos as diferentes barreiras e seus efeitos.

Acondicioname
nto
intermediário
Acondicioname
nto final

Sob forma líquida

Sob forma sólida

Ia Barreira
recipiente
primário.
Qualidade do
material

Qualidade do
material

2a Barreira
recipiente
secundário
Recipiente

Recipiente

3a Barreira
Concreto
armado
Concreto
Armado

Formação
Geológica

Quanto
durabilidade:

a eficiência das barreiras em tempo, o quadro abaixo mostra a sua

Barreira

Forma de
resíduos

Duração

Cuba em aço
inoxidável

Líquido

30 à 60 anos

Recipiente
em aço

inoxidável
Sólido,
estocagem na
superfície ou
no solo
50 à 100 anos

Recipiente
cerâmico ou

composto
Sólidos,
estocagem na
superfície ou
no solo
Longa
duração

Formação Geológica

Areia, argila, granito

Variável necessita
estudos

Nota-se que a eficiência das barreiras Ia e 3a pode ser difícil de aquilatar (já que
exigem estudos especiais), a 2a barreira poderá ter um revestimento ou um recipiente
eventualmente composto que se prevê independente do sistema e que poderá ser bastante
resistente.

O armazenamento dos produtos sólidos coloca problemas no uso de barreiras.
Distinguimos dois tipos de estocagem, sem e com vigilância. Marcoule na França

dispõe de armazenamento na superfície do solo, poços de concreto armado com tampa de
aço. O resfriamento é feito a ar que pode ser interrompido quando a atividade do resíduo
tenha decrescido o suficiente. Este tipo de armazenamento pode durar quase



indefinidamente, centenas de anos sem risco ao exterior do local onde estão. O problema é
que exigem uma vigilância constante. Se os resíduos de longa vida não puderam ser
esperados, parece preferível evitar este método. Alguns estudos aconselham estocagem em
superestrutura, enquanto em Marcoule os poços são enterrados, obedecendo
especificações rigorosas já que o processo passou para escala industrial.

Alguns países desejam armazenar os resíduos radiativos definitivamente, isto é, sem
vigilância desde sua elaboração. No futuro possivelmente será assim, apesar de que a
escolha de um lugar definitivo para produtos de longa duração levará anos. Por esta razão
a estocagem intermediária parece constituir uma solução necessária para as práticas
realizadas ultimamente. Esta solução apresenta a vantagem de uma reversibilidade física,
isto é, a reposição dos blocos para um transporte e/ou armazenamento definitivo ou uma
transformação físico química.

Na Alemanha já se pratica o armazenamento definitivo numa usina de sal em Asse,
estando prevista a construção de uma usina de retratamento acompanhada de uma
instalação de solidificação. O local da usina e do armazenamento será escolhido antes da
concorrência para a execução da usina.

RESÍDUOS DE FRACA E MÉDIA RADIATIVA

Toda atividade ligada as substâncias radiativas produz resíduos de fraca e média
radiatividade. Das indústrias resultam resíduos e a indústria nuclear não seria uma exceção.
As operações de limpeza na usina nuclear, chamadas de operações de descontaminação,
geram resíduos líquidos e utensílios de uso comum que são mais ou menos radiativos.

O cuidado nos levantamentos da radiatividade tem demonstrado que muitas
substâncias tidas como não radiativas o são e tem necessidade de serem tratadas como
resíduos de indústria nuclear. Recentemente foi constatado que as usinas a carvão lançam
na atmosfera gases e poeiras radiativas e que deixam após a combustão resíduos (grande
quantidade) onde a radiatividade se concentra.

Os princípios adotados pela indústria nuclear no plano de efluentes e resíduos
radiativos são os seguintes: a) Lançar o mínimo de efluentes Não se pode evitar certos
resíduos mas deve-se limitar o mínimo possível das emissões radiativas. O controle da
poluição neste caso é relativamente fácil tendo em vista o pequeno volume dos efluentes.
São quantidades muito pequenas se compararmos com aquelas produzidas pelos métodos
clássicos de energia. A complexidade e o custo dos sistemas para reduzir a poluição
dependem da natureza e quantidade do material a eliminar.

Quando se trata de gás de curto período de nocividade uma estocagem temporária
pode desativá-lo e o tornar inofensivo; b) Tratamento dos líquidos por via física ou
química de maneira que seu volume seja reduzido evitando sua armazenagem como se faz
com os resíduos sólidos. As estações de tratamento rejeitam geralmente líquidos pouco
ativos e retém a maior parte da atividade nas lamas, que devem ser solidificadas; c)
Retirada dentro do possível dos materiais recuperáveis ou não de longo período, tais como
o plutônio cujo valor energético e de mercado recomenda uma recuperação mesmo que
pequena; d) Três categorias de resíduos devem ser previstas para armazenar: 1.
Armazenagem temporária de duração limitada de alguns anos (10 anos), após este tempo o
produto deixa de ser radiativo ou passa para um segundo estágio; 2. Estocagem vigiada de
longo tempo, (100 anos) que termina com o material inofensivo ou passa para o estágio de
duração quase indefinida; 3. Armazenamento de duração sem previsão (1.000 anos) sob
vigilância e cuidados especiais no meio ambiente.

O problema se apresenta com sérias apreensões sabendo-se que a fabricação de
combustível destinado a um reator a neutrons rápidos de 1000 MW fornece 350 metros
cúbicos de resíduos de atividade específica entre 0,2 e 20 Ci/metro cúbico para uma



primeira carga e a renovação anual do combustível produz em torno de 175 metros
cúbicos/ano. No caso de reatores água sob pressão e água em ebulição para 1.000 MW a
produção de resíduos sólidos é da ordem de 30 a 100 metros cúbicos/ano (menos de
8.000/Ci/ano para o primeiro e 300 metros cúbicos ano (1.000 à 3.000 Ci/ano)).

Para reatores a neutrons rápidos existem poucos dados, mas se estima não ser
superior aos reatores a água.

Efluentes líquidos de fraca e média atividade são de algum porte na ordem de
30,000 à 50.00 metros cúbicos por ano, contendo cerca de 10.000 Ci/ano em Marcoule e
200,000 à 500.000 Ci/ano em La Hague. Após tratamento as água residuais são lançadas
no rio Rhône, 450 Ci/ano e no mar, 15.000 Ci/ano, o que representa 1/3 dos valores
permitidos.

Os resíduos sólidos como lamas, materiais diversos contaminados e não
recuperáveis (acessórios usados nas usinas) é da ordem de 700 metros cúbicos por ano em
Marcoule e 900 metros cúbicos por ano em La Hague.

O tratamento preliminar dos resíduos se faz por evaporação e ou por precipitação
química. Os líquidos combustíveis podem ser queimados, usam-se filtros de grande
eficiência que retém os produtos voláteis que são considerados como resíduos. O
tratamento dos líquidos deixa rejeitos líquidos de pouca atividade e lamas relativamente
concentradas que devem ser condicionadas.

Os resíduos sólidos podem ter tratamentos diferentes como incineração (tudo
aquilo que possa se queimado) com filtros especiais e por compactação os conjuntos de
ferramentas, objetos e roupas de uso que para facilitar o armazenamento são compactados.
É importante manter os locais de trabalho limpos e o material de limpeza sofrendo
tratamentos especiais. As ferramentas e as máquinas localizadas em lugares especiais são
limpas com aparelhagens especiais industriais como água, vapor sob pressão, ultra-sons e
jato de areia.

Os resíduos e efluentes resultantes destas operações sofrem tratamentos em todos
os casos.

O acondicionamento temporário ou de maior duração obedece a três processo
utilizando o concreto armado, o betume e resinas termo endurecível, que permitam o
transporte dos resíduos de acordo com os regulamentos em vigor. O concreto armado a
primeira vista é o mais simples dos materiais obedecendo a seguinte técnica: Para
endurecer ou envolver o resíduo colocado num recipiente de concreto ou de metal; para
envolver o recipiente com uma camada de pequena espessura para servir um isolamento
contra a irradiação residual, principalmente para o caso de transporte.

Ocorre muitas vezes fissuras nos blocos de concreto na face exterior devido ao
envelhecimento, não sendo causadoras das fugas dos produtos porque são uma segunda
barreira. Representam 1% dos blocos e são sistematicamente reparadas. Se o processo
oferece grande simplicidade, é muito difundido, tem o inconveniente do peso que se reflete
no transporte.

O betume é utilizado industrialmente e em particular para acondicionar as lamas
dos evaporadores. Seu uso oferece facilidades e é mais leve que o concreto armado, apesar
de se ter mais cuidados quanto a escapamentos, e o resíduo deve estar em recipiente
apropriado, além de ser combustível, fato que em si não geram maiores problemas.

As resinas termo endurecível, processo novo, tem todas as vantagens do betume
sem apresentar os inconvenientes citados acima. É um processo mais caro e seu uso parece
interessante no acondicionamento das resinas de trocas de ions que se utilizam nas centrais
e nas usinas de purificação de água.

Cada tipo de acondicionamento depende e é adaptado a cada caso, não estando
excluída a hipótese de se usar uma combinação dos processos.



O acondicionamento temporário pode ser utilizado para transporte ou como tempo
intermediário de diminuição de radiatividade.

O transporte dos resíduos radiativos está sujeito a regulamentos rigorosos
obedecendo recomendações internacionais aceitas praticamente por todos os países que
lidam com a energia atômica. Os regulamentos são adaptados de acordo com os riscos que
os resíduos apresentam e daí resulta também o tipo de acondicionamento que pode ser
transitório ou definitivo.

Os resíduos de classe superior de risco são acondicionados em recipientes classe B,
que devem resistir sucessivamente a uma queda de 9 metros e resistir a 800°C durante
meia hora. Tais preocupações e condições rigorosas se deve a segurança do transporte
tendo em vista a possibilidade de acidente, se houver, não ter conseqüências radiativas.

Os resíduos pouco radiativos cujos riscos são menores e quase sempre riscos
químicos. É o caso dos produtos a base de urânio natural ou pouco enriquecido. São
transportados obedecendo além dos regulamentos pertinentes aos produtos químicos da
mesma categoria, aqueles que exigem uma perfeita estanqueidade do produto.

Os regulamentos atingem a todos produtos radiativos e geralmente o transporte é
feito para resíduos de fraca ou média radiatividade e com raras exceções fora do estado
sólido daí o interesse e a obrigação de transformar em sólido por diferentes métodos todos
os produtos de fraca ou média atividade.

Vimos que o armazenamento dos resíduos de fraca e média radiatividade pode ser
temporário ou definitivo. A maior parte das usinas nucleares possuem lugares próprios
para estocar seus resíduos nucleares. Seja para esperar o transporte a um lugar definitivo,
para esperar o decréscimo da radiatividade do resíduos de curta duração de vida e que seja
conveniente o transporte após esta diminuição ou quase desaparecimento da radiatividade,
como acontece com certas forças radiativas após o uso, como o cobalto por exemplo.

Após uma estocagem temporária eventual o resíduo deixa de ser radiativo,
tornando-se um resíduo inócuo e recuperável ou após acondicionamento parte para um
lugar de estocagem definitiva.

Existe na França perto de La Hague um local de armazenamento definitivo com
uma superfície de 12 hectares, autorizado por decreto que define as instalações nucleares e
condições de segurança e trabalho. De acordo com o tipo de recipiente e natureza do
resíduo, a estocagem é feita em trincheiras de concreto armado com uma camada de
cimento e revestida com betume ou então numa área previamente escolhida e recoberta de
argila.

As condições para recebimento dos resíduos radiativos e estocagem são
examinadas por uma comissão técnica presidida por um engenheiro do Comissariado de
Energia Atômica da França. O controle das operações e do meio ambiente,
supervisionado pelo Serviço de Proteção contra as Irradiações do Centro de La Hague.

A colocação de resíduos atômicos nas fossas mais profundas do Oceano Atlântico
tem sido prática desde 1967. A França não usa este processo desde 1969 por razões
econômicas. A segurança deste tipo de destino tem sido estudada por um grupo de
especialistas internacionais com assessoramento da Agência Internacional de Energia
Atômica. O controle das vizinhanças do local não revelou nenhum traço de radiatividade
provenientes dos resíduos lançados ao mar.

Os resíduos de fraca atividade e de longa duração de vida devem ser estocados em
condições especiais por ser o mesmo problema dos resíduos de alta atividade contendo
produtos de longa duração de vida por deverem ser vigiados constantemente.

Os lugares escolhidos, são de formações geológicas tais como as minas de sal que
já não são exploradas na Alemanha.

Para o futuro um segundo local definitivo de tamanho menor para os resíduos de
fraca e média atividade e duração de vida curta ou média será necessário e suficiente até o



final do século. De outro lado o estudo para o destino dos resíduos de longa vida abrange
uma ampliação maior em nível internacional. Deve-se chamar a atenção para esforços e
tentativas consideráveis que estão sendo realizadas para que os produtos de longa duração
de vida sejam extraídos dos resíduos para reduzir a radiatividade e evitar a estocagem
geológica. Esta política já tem dado bons resultados.

PROBLEMAS NO FUTURO DOS RESÍDUOS RADIATIVOS
Os problemas que poderão surgir serão sanados com o aperfeiçoamento dos

processos de solidificação e estudos sobre a propriedade dos produtos e sua armazenagem
definitiva eventualmente sem vigilância.

Se os estudos que estão sendo feitos continuarem no mesmo ritmo é provável que
uma avaliação conjunta dos processo poderá ser terminada nos próximos dez anos. Esta
avaliação não é entretanto independente dos processos de armazenamento que estão em
andamento e que deverão ser usados ainda.

Vimos que os corpos radiativos tem períodos variáveis. O problema do
armazenamento a longo tempo dos resíduos de alta atividade está sujeito a uma série de
condições.

A maior parte dos corpos radiativos tem períodos curtos, em média até 30 anos.
Sua estocagem deve ser feita durante 10 à 15 anos, não sendo excluída a possibilidade de
vigilância, já que será fácil de exercer um controle visto que a energia atômica de fissão ou
mesmo de fusão já estará operando.

Uma parte dos produtos, essencialmente os transurânios, tem períodos muito
longos, centenas ou milhões de anos. Surge um problema e uma pergunta: O emprego da
energia atômica certamente necessária a nossa época, sobrecarregará as gerações futuras
de uma quantidade de resíduos radiativos intoleráveis? Surge então uma série de questões
de natureza filosófica, tias como: O nível radiativo, ou talvez radiotóxico de nosso planeta
tem crescido muito e de maneira durável, após a utilização sem dúvida temporária da
energia nuclear? Se esta resposta é ou não afirmativa, será possível deixar sem vigilância
os resíduos ativos e de longa duração?

Não há dúvida que se possa pensar que o problema dos resíduos radiativos esteja
razoavelmente resolvido e não se deve pensar como um "fato negativo" para a energia
nuclear. Com efeito, a segurança da estocagem dos resíduos líquidos a curto prazo
(algumas dezenas de anos) está muito bem assegurada; a confiabilidade e a segurança da
estocagem dos resíduos sólidos a médio prazo (algumas centenas de anos) são válidas por
que se tratam de armazenagens vigiadas (como em Marcoule) ou de não vigiadas (como
nas minas de sal na Alemanha.

Os relatórios e estudos das estocagens definitivas incluem a possibilidade de isolar
e transmutar os produtos de longa vida, o que permite sem pressa preparar o futuro.

Atualmente a radiatividade preocupa. São certas as medidas de precaução que se
impõem, mas não devemos esquecer que em matéria de poluição a radiotoxidez decresce
com o tempo o que não acontece com a toxidez química.

É preciso igualmente lembrar que se a duração da vida de um elemento radiativo é
longa, significa que a atividade específica é fraca. Se a duração de vida é infinita quer dizer
que se tem um produto químico clássico não radiativo.

O resíduo radiativo não é um produto indesejável. Devemos chamar atenção que a
terra é radiativa, nosso corpo também e por conseqüência tudo é causa de preocupação.
Uma radiatividade razoável é aceitável. A indústria nuclear se preocupa em respeitar esta
condição melhor muitas vezes que a própria natureza.

Entretanto é fundamental para que a situação permaneça em bom nível que os
estudos e o rigor dos procedimentos sejam mantidos.



O acondicionamento, o tratamento e o destino final dos resíduos pouco ativos
seguem a técnica e segurança rotineiras. Os estudos hoje estão dirigidos para a reciclagem
dos produtos de longa duração de vida e sobre os diversos e diferentes métodos de
preparação dos residuos. O problema dos resíduos de fraca atividade estão sobretudo
ligados a sua grande variedade que impõem métodos de tratamento e acondicionamento
especiais e com estudos mais precisos. Com relação aos resíduos atômicos, as operações e
medidas devem ser reversíveis se existir a menor dúvida quanto a sua garantia e segurança.
Vale também em particular para a guarda definitiva dos produtos de longo período ou
quando se dispõe de um prazo muito longo.

Com relação aos efluentes, no momento muito limitados não oferecem grandes
problemas. Entretanto no futuro será preciso se resguardar dos efluentes gasosos de vida
média de duração, em torno de 10 anos, que são o Krypton 85 e o Trítio que aparece
como gás ou sob a forma líquida. No momento, nenhum destes dois elementos dão doses
de radiação apreciável para a população. Em 30 ou 40 anos estas doses serão mensuráveis
sem serem perigosas, mas continuarão a crescer se o desenvolvimento do programa
nuclear persistir. Antes de isso ocorrer o Krypton 85 estar presente nas usinas no gás do ar
onde ele se encontra concentrado, Estudos de extração do Krypton e do Trítio estão em
curso e com resultados promissores a partir de 1985-1990 num plano internacional, já que
as emanações se expandem na atmosfera no globo terrestre e não se caracteriza como um
problema local.

Para o Trítio que aparece nos efluentes líquidos, os problemas serão locais,
enquanto que nos oceanos que representam uma imensa possibilidade de retenção, o
problema global não aparecerá que tardiamente e para as cidades a beira do mar o
problema poderá ser resolvido por ser local. A estocagem do Krypton e do Trítio serão de
armazenamento de curta duração.

Nos riscos que poderão ocorrer com os efluentes e resíduos radiativos devemos
examinar os risco em funcionamento normal, isto é, a possibilidade de uma difusão local
ou geral no meio ambiente e o risco em caso de acidente.

Não mencionamos no decorrer do trabalho o problema de acidente em diferentes
situações. Seria necessário um trabalho a parte. Essencialmente no caso nuclear, o risco de
acidente é no reator com difusão no meio ambiente de uma parte dos produtos de fissão,
que normalmente estão contidos no interior dos combustíveis nucleares e que pode afetar
as populações. Esta próxima possibilidade tem sido objeto de avaliações sérias e
detalhadas por um grupo de Massachusetts Institute of Technology dirigido pelo Prof
Rasmusseu, que tenta avaliar as probabilidades de acidentes graves nos reatores nucleares
e por cada tipo de acidente os danos resultantes. A metodologia se aproxima da usada pela
NASA quando dos vôos espaciais que é um modelo que pode-se estender ao estudo dos
riscos de toda atividade humana e notadamente no assunto que tratamos, resíduos
radiativos. Um ponto comum entre os estudos de acidentes e riscos no funcionamento
normal das instalações reside precisamente na definição e estudo da radiotoxidez dos
produtos radiativos como as normas e regulamentos em vigor.

A estocagem dos resíduos sólidos se faz em duas fases possíveis: Estocagem na
superfície vigiada e estocagem inacessível não vigiada. Estes tipos podem ser reversíveis
ou não e de duração variável. Estes elementos devem ser tomados em conta no estudo da
evolução dos tipos de armazenamento. O problema é minimizar a passagem dos rádios
elementos da estocagem para o homem, que em teoria podemos comparar com o
lançamento de efluentes radiativos no meio ambiente. A diferença principal é no fato que o
efluente é por princípio rejeito, e os resíduos sólidos ao contrário estão acondicionados de
maneira que no último caso, o escapamento se existe é mais difícil de calcular.

Não há dúvida que uma parte dos problemas ligados aos resíduos provém da
decisão tomada pelos responsáveis da indústria nuclear, de evitar ao máximo os resíduos e



de conservar por longos períodos os resíduos sólidos ou solidificados
convenientemente acondicionados. Podemos dizer que esta inquietação a respeito da
ecologia se volta psicologicamente contra os responsáveis çor esta política, ser mais
cômodo atirar fora o resíduo radiativo que o conservar. É lógico que não poderá
rejeitar os resíduos mais ativos e podemos frisar que: 1. Dos produtos radiativos de
atividade importante, dispersos no ar e na água pouco efeito fizeram sobre a biosfera
e o homem. É o caso, por exemplo dos produtos de fissão emitidos pelas experiências
aéreas cujas doses foram insignificantes para o plutônio liberado nestas experiências
realizadas entre 1955 e 1962. 2. Que os produtos de muita alta atividade resultantes
do funcionamento dos reatores naturais de Gabon (em Oklo) a cerca de 3 milhões de
anos permanecem no mesmo lugar na sua maioria. Eles são os mesmos produtos de
fissão que resultaram das explosões nucleares subterrâneas que aconteceram em
diversos países. Estes produtos permanecem como foi verificado. Pode-se dizer que o
meio ambiente constituído pelas rochas de nossa superfície terrestre oferece uma
capacidade de retenção considerável para os produtos diversos, mesmo no caso em
que a consistência do terreno não atenda os requisitos necessários, trata-se de um
fenômeno muito conhecido. Muitos terrenos especialmente de argila fixam em forma
de energia certas categorias de ions e não os libertam no meio ambiente, senão em
pequenas quantidades e a um ritmo extremamente lento.

A produção do homem e do meio ambiente está baseada nos seguintes
princípios: Entre o homem e o radiativos deve intervir barreiras sucessivas. É o
princípio adotado uniformemente em toda indústria nuclear, notadamente num reator.
Estas barreiras tem sido eficazes e podem evoluir no tempo, por exemplo um
recipiente metálico pode se corroer. Os materiais a se conservar evoluem no tempo,
em todos os casos para uma diminuição da radiotoxidez de maneira que o material
cessa de ser inconveniente no decorrer de algum tempo, terminando a ação das
barreiras.

O estudo de segurança se dirige mais para a estocagem da primeira categoria,
isto é, de superfície, para avaliar cada barreira e finalmente se é admissível que certos
produtos podem se fixar no solo adaptando um estudo ecológico que vise atender ao
homem.

O problema dos efluentes e dos resíduos nucleares é um problema mal
resolvido e que ameaça criar uma grave sujeição para o futuro e para nossos
sucessores. É preciso e importante notar que as soluções atuais para o futuro e para
nossos sucessores. É preciso e importante notar que as soluções atuais são certas e
que estão em andamento novos processos que são válidos para os próximos anos.
Soluções para longo prazo estão em estudos e mesmo em caracter urgente não podem
ser adotadas ainda. É preciso usar o que nos oferece a técnica para desenvolver os
estudos e em particular as experiências de estocagem seguindo os planos e as
experiências que podem ser reversíveis.

Não podemos deixar de pensar que a utilização industrial da energia nuclear
não apresenta atualmente e no futuro riscos que podem ocorrer. A herança a
transmitir a nossos descendentes pode ser mais otimista. O conjunto de dificuldades
será limitado as condições necessárias em especial as escolhas de lugares para
estocagem sejam sensatas e tomadas em tempo útil.

Todos devem ser informados. É necessário, é preciso que se exija precauções,
cuidados e controle dos meios postos a disposição. Entretanto seria penoso para a
sociedade que sua intervenção se traduzisse por uma obstrução sistemática.
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