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RESUMO

A solução do problema do descarte dos rejeitos
de alta radioatividade é um dos problemas mais sérios para a in-
dústria nuclear, em nossos dias.

Para assegurar que os rejeitos nucleares nunca al_
cangarão a biosfera, os pesquisadores de vários laboratórios es-
tão trabalhando num conceito de barreiras múltiplas, destinado a
evitar que as águas subterrâneas e a corrosão comprometam o confi
namento dos rejeitos. Em primeiro lugar, os rejeitos do reproces;
samento são solidificados e fundidos em cilindros de vidro, cerâ-
mica ou rocha sintética, dentro de moldes de aço inoxidável, que
podem ser incorporados em blocos de concreto. Estes blocos devem
ser isolados da biosfera por, pelo menos, 10.000 anos.

Isolar blocos em depósitos subterrâneos, parece
ser o melhoi compromisso entre segurança e viabilidade prática,
pois esta ê a única tecnologia já dominada e disponível no futuro
próximo.

Com o objetivo de retardar a migração de radionu-
clídeos, sugere-se que o depósito dos blocos seja circundado por
uma envoltória de argila, que constituiria mais uma barreira en-
tre os rejeitos e a biosfera. Como é sabido, a argila aumenta a
troca iõnica, processo que retarda o movimento dos produtos de
fissão no subsolo.

Existe tecnologia para escavar poços, abrir cavi-
dades, avaliar condições geológicas e hidrológicas, etc, nas ain-
da há muitas questões a serem esclarecidas, tais como a estabili-
dade, sob radiação, a prazos muito longos, dos rejeitos e seus a-
condicionamentos; as interações entre os rejeitos e a formação
geológica, e os efeitos a longo prazo do fluxo de calor sobre a
estrutura das rochas.

Por conseguinte, é necessário que se iniciem as
investigações para selecionar locais potencialmente adequados pa-
ra a construção de cavernas, destinadas ao descarte de rejeitos;
a fim de que se possa iniciar logo alguns projetos de demonstra-
ção; pois, atualmente, milhares de toneladas ãe combustível irra-
diado,, retirado de reatores comerciais em diversos países, aguar-
dam uma solução segura para o problema do descarte.

Para projetar uma instalação subterrânea de des-
carte é necessário avaliar o impacto do calor gerado pelos rejei-
tos de alto nível, sobre a rocha circundante. Para isso, deve-se
conhecer a evolução das temperaturas nesse meio. Va última sec-
ção desta monografia, desenvolve-se um método para determinar o
campo de transiente temperaturas, em torno de uma instalação des-
se tipo.



ABSTRACT

Resolving the high-level waste disposal question
is one of the most serious problems facing the nuclear industry
today.

To guarantee that nuclear waste never reaches
the biosphere, researchers in several laboratories are devising
a multiple-barriers concept, to prevent groundwater and c^rosion
from disturbing the waste disposal site. First, the waste is
fused with glass, ceramic or synthetic rock into large cylindri-
cal blocks sealed in stainless-stell canisters, which can be em-
bodied in concrete blocks. Then the blocks are to be isolated
for at least 10.000 years.

To isolate the blocks by storing them in geolo-
gic formations seems t^ be the best compromise between safety
and feasibility, as this is the only technology which will be
available for the next several decades.

In order to retard the migration of radionuclides,
it is suggested that the store be surrounded by a clay envelope,
which acts like another barrier between waste and biosphere. In
fact, clay enhances sorption, or ion exchange, a process by which
fission products are slowed in their movement in the subsurface,
because the ions are trapped in the medium.

The technology is available to drill holes, cons-
truct cavities, evaluate geological and hydrological conditions,
etc., but there are still many questions to be answered, such as
the very long-term stability of waste forms and its packaging
under radiation; interations between waste and the geologic for-
mation, and the long-term effects of heat flux on the geologic
structures.

Therefore, it is imperative that the necessary
investigations move ahead, to select potential disposal sites in
geologic formations, in order to start demonstration projects at
these sites without further delay, because today there are all-
ready thousands of tons of spent fuel from commercial reactors
in several countries waiting for safe disposal.

To design an underground disposal facility, it
is necessary to evaluate the impact of the heat generated by the
high-level waste on the surrounding rock. The last section of
this monograph presents a methodology for determining the tempe-
rature field arround such a facility.
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ca
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a Difusividade térmica (também designa o coeficiente

linear de expansão térmica)

k Condutividade térmica

p Densidade

c Capacidade térmica

E Módulo de Young

v Coeficiente de Poisson



CAPITULO I i .

SECÇÃO I.I

INTRODUÇÃO

A geração âe energia elétrica em usinas nuclea-

res tem como contrapartida inevitável o problema do chamado "li-

xo" radioativo.

Com efeito, qualquer fissão provocada por interâ

ção de neutrons com elementos pesados origina, como subprodutos,

elementos mais leves, em geral altamente radioativos, com meias-

vidas variando de frações de segundos a milhares de anos. Como

não se conhece nenhum processo econômico para transmutar esses

produtos de fissão em elementos estáveis, o uso da energia nu-

clear pressupõe o problema da manipulação, transporte, armazena-

gem, tratamento e descarte final de materiais potencialmente mui

to perigoso para o meio ambiente e a coletividade. Esses mate-

riais são os rejeitos, ou "lixo" radioativo.

0 descarte de rejeitos radioativos tem sido mui-

to debatido ao nível técnico e em público, nos países industria-

lizados que possuem centrais nucleoelétricas em operação.

No Brasil, que está iniciando seu programa nu-

clear, tanto as autoridades governamentais do setor nuclear, co-

mo os técnicos e o público em geral; têm suas atenções mais vol-

tadas para a construção das usinas de geração nucleoelétrica pro

priamente ditas, e para algumas etapas da fase inicial do ciclo

do combustível, ficando as etapas finais, que constituem o cham£

do "fechamento" do ciclo do combustível, relegadas a uma posição

secundária.
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Contudo, para que um programa nuclear seja bem

sucedido, é necessário que seus planejadores compreendam a natu-

reza integrada de todas as etapas do ciclo do combustível, e a

necessidade de se desenvolver tecnologia e capacidade industrial,

simultaneamente, para todas elas.

0 presente trabalho está voltado par : a fase fi-

nal do ciclo. Seu objetivo é analisar o problema dos rejeitos

radioativos de centrais nucleoelétricas a água leve, sugerindo u

ma alternativa de solução para o descarte final dos rejeitos de

alta atividade, resultantes da irradiação dos elementos combustí

veis; sem entrar no mérito da discussão sobre o emprego da fis-

são nuclear como fonte de energia primária, para a geração de

eletricidade.
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SECÇÃO 1.2

COLOCAÇÃO DO PROBLEMA

Embora registre-se radioatividade em todas as fa

ses do ciclo do combustível nuclear — da mineração e preparo do

minério de Urânio, até a fabricação das pastilhas e dos elemen-

tos combustíveis — é na operação do reator, particularmente na

irradiação dos elementos combustíveis, que se formam produtos de

alta atividade e longa meia-vida. Por isso, a partir daí, os es_

tágios subsequentes do ciclo exigem medidas especiais relativas

ao manuseio, transporte, armazenagem intermediária e descarte f_i

nal dos materiais irradiados.

A radioatividade no combustível utilizado provem

de diversos isótopos radioativos produzidos no processo de fis-

são. A alta atividade do combustível irradiado decresce rapida-

mente logo após a retirada do reator, sendo reduzida de uma or-

dem de grandeza, durante os primeiros 10 anos. Depois, a ativi-

dade cai muito ir>ais lentamente, necessitando mair de 100 anos na

ra ser reduzida outra vez, de uma ordem de grandeza. [1 e 19]

Pelo fato de apresentarem, inicialmente, alta ra_

dioatividade, os rejeitos devem ser manuseados e armazenados se-

gundo normas muito rigorosas, no período imediato à retirada do

reator. Nesse período, o combustível irradiado deve ser coloca-

do em armazenagem provisória no próprio sítio da usina, a fim de

que transcorra um tempo suficiente para seu decaimento radioati-

vo e esfriamento, antes do embarque desse material para a insta-

lação de reprocessamento ou para o descarte definitivo. A insta
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lação de armazenagem intermediária ou provisória deve ser dimen

sionada com uma certa capacidade de reserva, que assegure uma con

veniente flexibilidade e compatibilidade entre as operações de

recarga do reator e transporte dos combustíveis usados.

Depois dessa armazenagem intermediária, o combus

tível é transportado, seja para uma instalação de armazenagem in-

dependente, fora do sitio, seja para a instalação de armazenagem

da unidade seguinte do ciclo do combustível. Naturalmente,o com

bustível utilizado também pode ser retido no sítio, por um perío

do mais longo.

A etapa seguinte do ciclo do combustível é, gene

ricamente, denominada "tratamento". Sua importância decorre da

presença, no combustível irradiado, de produtos de fissão e act_i

nídeos. De um lado, alguns desses materiais podem ser isolados

e aproveitados, seja novamente como combustível (U, Pu), seja pa

ra fins industriais e biomédicos (alguns outros isótopos produz^

dos). Por outro lado, em virtude do calor e da radiatividade e-

mitida por esses elementos, o combustível usado deve ser tratado,

para poder ser finalmente descartado em condições seguras.

Assim, o tratamento dos combustíveis irradiados

pode seguir por dois caminhos ou rotas distintas, em função do

valor econômico que se lhes atribua. [2]

Na primeira dessas rotas não se atribue valor e-

conômico ao combustível irradiado, que é incorporado ou revesti-

do em material adequado, e descartado em caráter definitivo, sem

a remoção do Urânio remanescente, do Plutõnio, e de alguns radioisó-

topos ali contidos, como está esquematizado na figura 1.
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ClfEKTO

Figura 1 - Ciclo do combustível, sem reprocessamento.

Na segunda rota atribue-se valor econômico aos com

bustiveis irradiados que, para serem aproveitados, são reprocessa

dos, isto é, decompostos por meio de processos químicos, em seus

elementos constituintes, como o Urânio remanescente eo Plutõnio,

além de determinados radioisótopos produzidos durante a irradia-

ção e, naturalmente, rejeitos metálicos provenientes dos revesti

mentos das varetas e estruturas dos elementos combustíveis que,

juntamente com os radioisótopos não aproveitáveis, devem ser de£

carLados definitivamente, como ilustra a figura 2.
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Figura 2' - Ciclo do combustível com reprocessamento.

0 objetivo do presente trabalho é equacionar uma

alternativa de solução para o problema do descarte dos rejeitos

do reprocessamento, analisando-a sob o ponto de vista do impacto

térmico no meio circundante. Nas secçôss seguintes, as armazenagens

intermediárias serão denominadas, simplesmente, armazenagens e a

estocagem final ou descarte defirdtivo será designado por descarte.
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SECÇÃO 1.3

IMPLICAÇÕES POLÍTICAS E ECONÔMICAS

A partir de 1948 há reatores nucleares operando

comercialmente para a produção de eletricidade. Muito embora,

desde aquela época, já se tivesse desenvolvido um considerável a

cervo de conhecimentos sobre os reatores em si, o mesmo não se

pode dizer no tocante ao ciclo completo do combustível nuclear.

Na verdade, o principal interesse profissional,

no campo da energia nuclear, concentrava-se apenas em algumas fa

ses do ciclo do combustível e no reator, propriamente dito. Era

ai que se localizava o interesse comercial e se situavam as me-

lhores oportunidades de emprego. Por isso, foi para aí que se

encaminharam os jovens engenheiros, físicos, químicos e outros

profissionais, que desejavam seguir carreira no setor de energia

nuclear.

Químicos e engenheiros químicos não se interessa

vam, por exemplo, pelo problema dos rejeitos. Afinal, lidar com

"lixo" não tem nenham charme, e ninguém vislumbrava uma carreira

profissional promissora nessa área.

A conscientização geral sobre o interesse de se

considerar o ciclo do combustível como um todo, e atribuir igual

importância a cada uma de suas etapas, data da década de 70. Em

maio de 1977 a delegação norte-americana â conferência de cúpula

das sete principais nações industrializadas, realizada em Lon-

dres, apresentou a proposta de se criar um programa de Avaliação

Internacional do Ciclo do Combustível Nuclear {International Nu-
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clear Fuel Cycle Evaluation - INFCE).

Os trabalhos do programa começaram no final da-

quele mesmo ano, inicialmente apenas no âmbito do grupo dos se-

te. Posteriormente, a participação foi aberta a outros países,

inclusive do Terceiro Mundo.

Dos trabalhos do INFCE saiu bastante esvaziado o

projeto original norte-americano, de obter um ciclo de combustí-

vel economicamente viável, porém hermético ã difusão de tecnolo-

gias "sensíveis", que favorecessem a proliferação de armas nu-

cleares -

É curioso observar que a oposição mais forte ao

projeto norte-americano, partiu de seus próprios aliados da OCDE* .

Na VIII Reunião Plenária da Comissão Trilateral, que teve lugar

em Bonn pouco depois do lançamento do INFCE, os europeus e os jâ

poneses manifestaram sua preocupação de que o retardamento, pro-

posto pelos norte-americanos, para o desenvolvimento do ciclo ürã

nio/Plutõnio, piidesse prejudicar o avanço tecnológico obtido pe-

la Europa, nas fases finais do ciclo do combustível. [3 e 4]

Na ocasião, o então Diretor do Comissariado de E

nergia Atômica da França, André Giraud, declarou explicitamente

que "uma política de não proliferação, para ser eficaz, deve ser

realista e não pode basear-se no controle exclusivo, dos países

industrializados, sobre o urânio, a tecnologia e os meios finan-

ceiros" , acrescentando que "não seria realista imaginar que os

investimentos já realizados por alguns países no desenvolvimento

do ciclo do combustível, pudessem ser abandonados, sem que para

isso houvesse razões de monta, segundo o consenso geral. Ainda

mais irrealista seria imaginar que os países interessados pudes-

i*) OCDE: Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
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sem por em risco seus interesses vitais ou, mesmo, sua dignidade

nacional e sua soberania.".

Coerente com essas idéias. Giraud foi o grande ar

quiteto do complexo industrial-nuclear francês na forma como ho-

je o conhecemos, tendo contribuído decisivamente para a criação

da FRAMATOME — empresa que tornou a França independente na área

da fabricação dos componentes mecânicos do circuito primário de

seus reatores — e da COGEMA (Compagnie Génèrale des Matiéres Nu

cléaires), que é a única empresa do inundo, verticalmente integra

da no tocante a todas as fases do ciclo do combustível nuclear.

Uma explicação para o êxito da política nuclear

francesa, defendida por Giraud, reside no fato de ter ele compre

endido a natureza solidária de todas as etapas do ciclo do com-

bustível e a necessidade de caminhar de modo integrado em todas

elas. [4, 5, 6 e 7]

Outra explicação,que complementa a anterior, re-

laciona-se a uma reação a política dos EUA, preponderante na dé-

cada de 50, de manter sob seu controle o desenvolvimento da nu-

cleocletricidade a nível mundial, através do monopólio sobre a e

tapa do enriquecimento.

Este monopólio foi rompido no final da década de

60, quando a URSS começou a oferecer serviços de enriquecimento

de Urânio a países da OCDE. Enquanto isso, a França, independen

temente, promoveu a criação da EURODIF, utilizando a mesma tecno

logia (difusão gasosa) adotada nos EUA e na URSS; e a Grã-Breta-

nha, em associação com a República Federal da Alemanha e a Holan

da — lançou a URENCO, que utiliza a técnica da ultracentrifuga-

ção.
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Embora nas etapas iniciais do ciclo do combustí-

vel, até o enriquecimento, os norte-americanos estivessem tão ou

mais avançados que os europeus, não era assim no que diz respei-

to às etapas finais, isto é, o reprocessamento e o tratamento dos

rejeitos.

É bem verdade que os EUA tinham desenvolvido uma

considerável experiência no tocante ao reprocessamento de Urânio

irradiado, para fins militares. Entretanto, como se sabe, nos

reatores plutonógenos da indústria armamentista, a carga, que é

de Urânio metálico, é pouco irradiada, com o objetivo üe forne

cer, como produto da transmutação do Urãnio-238, \.ma mistura irais

rica em Plutônio-239, mais apropriada para a fabricação de bom-

bas de fissão. Ao contrário, quando se trata de reprocessar a

carga dos modernos reitores de potência, vemo-nos diante

de um problema tecnologicamente muito mais complicado, primeiro

por que o combustível é constituído de oxido de Urânio sinteriz^

do, revestido por tubos de aço ou zircalloy; depois, por que as

taxas de irradiação são muito mais elevadas (cerca de 33.000 MWd/

t) — de modo que o processo de decomposição química e separação

dos componentes da mistura é muito mais complexo e exige sofisti_

cadas técnicas de telemanuseío e proteção radiológica, além do

que a qualidade do material obtido é inferior, pois, com as al-

tas taxas de irradiação, produzem-se quantidades maiores do isó-

topo Plutônio-240, que não é físsil, sendo, portanto, inadequado

para a fabricação de bombas. A figura 3 ilustra a acumulação dos

diversos isótopos de Plutônio, em função da taxa de irradiação,

num reator moderado a água leve, tipo PWR. [9 e 10]
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Fig. 3 - Acumulação de Plu
tõnio num PWR mo-
derado a água le-
ve, em função da
taxa de irradia-
ção.

A indústria civil de reprocessamento nos EUA têm

experimentado uma série de insucessos. A Nuclear Fuel Services

obteve em 1966, autorização para operar a primeira usina de re-

processamento do mundo, tendo investido c-;rca de 30 milhões de

dólares era sua construção, em West Walley, perto de N. York. Sua

capacidade foi prevista para 300 toneladas de combustíveis irra-

diados por ano. Entretanto, em toda sua vida útil, que se exten

deu até 1972, só reprocessou 630 toneladas de carga, 60% das

quais provenientes de reatores do governo. A usina foi fechada

por causa de problemas não resolvidos, de poluição ambiental.

Depois veio a usina da General Electric, locali-

zada em Morris, 111. Construída com um investimento de 64 mi-

lhões de dólares, foi completamente abandonada em 1974 devido a

erros conceituais de projeto.

Finalmente houve a usina de Barnwell, na Caroli-

na do Sul, construída em "joint-venture" pela Allied Corporation,

a Gulf e a Shell holandesa. Após investimentos de 360 milhões
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de dólares, sobreveio, em 1977, o embargo imposto pelo Governo

Carter, ao reprocessamento em território norte-americano. Com is_

so, a instalação tem sido usada apenas como centro de pesquisas

e calcula-se que, para rerminá-la, deverão ser investidos cerca

de 700 milhões de dólares, para dotá-la de tanques de armazena-

gem de rejeitos e instalação para solidificação e conversão de

nitrato em oxido de Plutônio, adequado ã fabricação de combustí-

veis de õxidos mistos.

Verifica-se, agora, que o Governo Reagan está de

ciiido a ativar a usina de Barnwell e o reator rápido reprodutor

de Clinch River (que também havia sido paralizado no Governo an-

terior) , com o objetivo de fechar o ciclo do combustível nuclear

e dar condições ã indústria norte-americana de se desenvolver tec-

nologicamente e comercialmente nas etapas finais desse ciclo.

Entretanto, coerente com sua filosofia de minimi

zar a participação do Estado nos setores diretamente produtivos

da economia, o Governo norte-americano nega-se a participar do

projeto, enquanto as empresas que fazem parte da "joint-venture"

insistem em obter recursos públicos não apenas para se ressarci.

rem do investimento já feito, mas também para concluí-lo; fican-

do, depois, com sua responsabilidade limitada ã operação da usi-

na.

Diante do impasse, examina-se a possibilidade de

transferir o empreendimento para outro grupo privado, já tendo

sido feitos estudos preliminares, nesse sentido, entre outros,

pela Bachtel e por grupos alemães.

Em contraste com os problemas enfrentados pelos

norte-americanos, a questão tem evoluído de maneira mais fácil na
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França e na Grã-Bretanha — eirbora neste país, que foi o pionei-

ro mundial da indústria nuclear, com seus reatores da linha gra-

fite-gás, tenham surgindo também muitos contratempos de caráter

político, decorrentes das orientações pendulares imprimidas ã e-

conomia britânica, segundo a alternância, no poder, de Conserva-

dores e Traoalhistas.

Coro efeito, grupos industriais ligados a interes^

ses multinacionais, influentes nos meios conservadores, procuram

impor ao país os reatores a água leve, de concepção norte-ameri-

cana e, com isso, retardam os esforços dos grupos nacionais, li-

gados ao partido Trabalhista, que defendem o aperfeiçoamento dos

reatores grafite-gás, de concepção britânica. [4, 6, 8 e 11]

Estas oscilações impediram que a Grã-Bretanha a-

companhasse a França que, logo âs primeiras pressões norte-ameri

canas, abandonou sua linha grafite-gás e assinou um contrato de

licença com a Westinghouse, para a construção, no país, de reato

res PWR. Durante a vigência do contrato, os franceses consegui-

ram absorver o know-how relevante envolvido na questão e, ago

ra, terminado o contrato de licença, têm sob seu integral con-

trole todas as fases da indústria nuclear do país.

Mas apesar das alternâncias enfrentadas pela in-

dústria nuclear britânica, particularmente em relação ao tipo de

reator, na verdade, ainda assim, as demais etapas do ciclo do

combustível desenvolveram-se razoavelmente bem.

De fato, a British Nuclear Fuels Ltd. (BNFL) é a

única empresa, da área do ciclo de combustível, fora da órbita de

influência da União Soviética, que pode ser comparada â COGEMA

francesa, com a diferença de que não tem controle próprio sobre
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a fase da mineração, uma vez que a Grã-Bretanha não detém reser-

vas de Urânio economicamente significativas, tendo que recorrer

a explorações no exterior, feitas pela transnacional Rio Tinto -

Zinc (RTZ).

Em 1971 foi criada a United Reprocessors, como

resultado de uma associação da COGEMA com a BNFL e um grupo ale-

mão, que iniciou estudos voltados para a implantação de uma capa

cidade de reprocessamento compatível coin a demanda originada pe-

los reatores instalados ou em construção na Europa Ocidental. Foi

considerada a adaptação e ampliação de usinas já existentes na

França e na Grã-Bretanha, que reprocessavam combustível metálico

procedente de reatores plutonógenos militares e de reatores ci-

vis de pesquisa; e, também, a construção de novas unidades.

Desse esforço conjunto resultaram as usinas de

Sellafield (antiga Windscale), na Cumbria, e a do Cap La Hague,

na Normandia, ambas pertencentes â United Reprocessors, sendo que

a de La Hague já tinha reprocessado, até 1981, cerca de 500 tone

ladas de combustíveis irradiados procedentes de reatores euro-

peus e japoneses, utilizando, para isso, a concepção denominada

pelos ingleses de Thermal Oxide Reprocessing Plant - THORP. Ain

da no âmbito da United Reprocessors, está planejada uma usina na

Alemanha, em Gorleben, cuja implantação tem sido retardada por

força de sucessivos impedimentos colocados pela legislação local.

Paralelamente a esses desenvolvimentos relativos

â etapa do reprocessamento e, em parte, impulsionados pelos mes-

mos, grandes esforços têm sido concentrados na procura de solu-

ções para o descarte dos rejeitos de alta atividade; já tendo si

do concebidas, estudadas e propostas algumas alternativas, embo-
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ra ainda não se possa afirmar que qualquer delas seja plenamente

satisfatória.

Ao mesmo tempo em que ocorre tudo isso, um grupo

de países industrializados; do qual participam, entre outros, a

URSS a algumas potências sem armas nucleares, como a Alemanha e

o Japão; tomou a iniciativa de organizar o London Suppliers Group,

que vem estabelecendo várias restrições ao comércio internacio-

nal de materiais e equipamentos nucleares.

Durante os trabalhos do INFCE, foi lembrado um

dispositivo estatutário da Agência Internacional de Energia Atô-

mica- AI EA, com base no qual criou-se um grupo de estudos para e-

laborar diretrizes e princípios para o Armazenamento Internacio-

nal do Plutõnio. As conclusões do grupo foram submetidas à AIEA

no segundo semestre de 1982 mas, ao que parece, ainda não se che

gou a um consenso quanto às mesmas. Alguns países, como a Alemã

nha, a índia e a Iugoslávia, não concordam com um eventual con-

trole internacional sobre seu Plutõnio. Por outro lado, durante

o Governo Carter, a posição norte-americana baseava-se na pre-

missa de que não haveria reprocessamento; e que o Plutõnio e o U

rânio remanescente, contidos nas varetas combustíveis irradia-

dos, não teriam nenhum valor econômico. Assim, os EUA ofereciam

seu território para o descarte do combustível irradiado em reato

res de outros países, nada cobrando por este serviço mas, em con

trapartida, nada pagando pelo material descartado. [4 e 6]

Já o Governo Reagan, com o objetivo de atrair in

vestimentos privados para a indústria do reprocessamento, fixou

preços para o Plutõnio (cerca de 20 a 30 dólares por grama). Pro

curam, assim, os norte-americanos, reconquistar o terreno perdi-



16.

do, com o objetivo de fechar o ciclo do combustível nuclear. Mas,

enquanto isso não acontece, cerca de 70 toneladas de Plutõnio,

contidas em varetas irradiadas em reatores norte-americanos, a-

guardam seu destino: o reaproveitamento econômico, nos combustí-

veis a óxidos mistos, ou o descarte, em instalações que ainda es_

tão por ser projetadas e construídas. [4, 6 e 11]

A decisão final dependerá, em grande parte, de

um confronto de natureza econômica, ou seja: o custo do reproce£

samento e o valor do Plutõnio têm que ser estudados em conjunto

com o custo do descarte definitivo dos combustíveis sem reproces

samento e, no estudo, devem ser levados em consideração aspectos

tais como o das reservas de materiais flsseis e férteis, o papel

que o Plutõnio desempenharia na ampliação dessas reservas e, ain

da, os problemas logísticos e ecológicos que seriam acarretados

para as futuras gerações, pelo descarte dos combustíveis, sem o

reprocessamento. 112, 13 e 14]

Como se vê, a análise do problema do descarte é

extremamente complexa, passando forçosamente pelo estudo de as-

pectos de caráter político, econômico, social, ético e técnico.

No presente trabalho serão aoordados, nos capltu

los seguintes, apenas as questões de natureza técnica, fazendo-

se abstração das demais.

Afinal, mesmo que não se construam mais centrais

nucleoelêtricas, é necessário encontrar uma solução técnica para

o problema dos te jeitos; pois apenas das centrais já construídas/

retiraram-se, até hoje, milhares de toneladas de combustíveis ir

radiados, que não podem ficar, indefinidamente â flor da terra,

em instalações cuja segurança a longo prazo é altamente discutí-

vel.
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SECÇÃO II.1

O CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR

O ciclo do combustível nuclear é a seqüência de

operações a que é submetido o combustível, em suas várias formas,

desde a extração do minério até o descarte dos rejeitos.

Os materiais básicos para a geração de energia

nucleoelétrica são o Urânio e o Tório, sendo que, até agora, ape

nas o primeiro foi utilizado em reatores comerciais.

A não ser pelo fato de que no ciclo do Tório, em

vez do enriquecimento, adiciona-se material físsil ao referido ele

niento, que é fértil — os dois ciclo? assemelham-se err. linhas gerais.

O ciclo do Urânio compreende as seguintes eta-

pas:

• Mineração, ou extração do minério de Urânio.

• Beneficiamento, ou seja, concentração e purificação do miné-

rio.

• Conversão do concentrado (U, 0g) em hexafluoreto de Urânio (UFg).

• Enriquecimento.

• Conversão do hexafluoreto de Urânio enriquecido, em dióxido de

Urânio (U02).

• Fabricação dos elementos combustíveis.

• Operação do reator: irradiação dos elementos combustíveis.

• Tratamento dos combustíveis irradiados.

As seis primeiras etapas são, habitualmente, de

signadas por fase inicial do ciclo do combustível. Nesta fase,

não há problemas relevantes, no tocante ao descarte dos rejeitos.
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A seguir vêm as etapas da irradiação e da armaze

nagem dos elementos irradiados na própria usina, que constituem

a fase intermediária do ciclo do combustível.

A fase final do ciclo, também denominada "fecha-

mento do ciclo do combustível", é o tratamento, que pode seguir

por duas rotas distintas:

13 Rota: Revestimento ou incorporação dos combustíveis irradia-

dos em blocos de material adequado e descarte desses

blocos.

2§ Rota: Reprocessamento dos combustíveis irradiados e recupera-

ção do urânio remanescente e do Plutõnio aí contidos.

Solidificação e descarte dos rejeitos. Nesta rota, po-

de-se armazenar o Plutõnio ou então reciclá-lo, junta-

mente com o Urânio, para a fabricação de combustíveis

a õxidos mistos

As figuras a seguir ilustram os ciclos de combus

tível sem reprocessamento (fig. 4), com reprocessamento e reci-

clagem do urânio, mas sem reciclagem do Plutõnio (fig. 5) e com

reprocessamento e reciclagem do Urânio e do Plutõnio (fig. 6). Es_

te último é denominado ciclo completo do Urânio.
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TK1CA,

Fig. h - Ciclo sem Reprocessamento
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WfUía.

Fig. 5 - Ciclo com Reprocessatnento e Reciclagem do

Urânio, más sem Reciclagem do Plutônio
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Fig. 6 - Ciclo cora Reprocessamento e Reciclagem

do Urânio e do PlutÔnio
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SECÇÃO II.2

CARACTERIZAÇÃO DOS REJEITOS RADIOATIVOS E FILOSOFIAS DE TRATAMENTO

De maneira muito geral, pode-se classificar os

rejeitos provenientes das diversas etapas do ciclo do combustí-

vel nuclear, de acordo com o estado físico em que se apresentam,

em rejeitos sólidos, líquidos e gasosos. Por outro lado, os re-

jeitos em qualquer desses estados podem ser subdivididos, por e-

xemplo, em função de sua radioatividade por unidade de volume.

Assim, existem rejeitos sólidos, líquidos e gasosos de baixa, âL

ta ou média radioatividade.

Essa é apenas uma, dentre as muitas maneiras de

se classificarem os rejeitos radioativos. Na realidade, apesar

dos esforços que têm sido desenvolvidos por alguns países e pela

Agência internacional de Energia Atômica - AIEA, ainda não se

chegou a uma classificação baseada em padronização unanimemente

aceita. [15, 16 e 17]

Contudo, para os fins do presente trabalho, se-

rá suficiente caracterizar os rejeitos da seguinte maneira:

• Categoria I - Rejeitos sólidos, líquidos ou gasosos, de bai-

xa atividade, incorporando resíduos de Urânio

e de determinados produtos químicos empregados

em processos que fazem parte de algumas etapas

do ciclo do combustível. Estes rejeitos dis-

pensam tratamento especial sendo descartados

como se faz com rejeitos da indústria química
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convencional, com a diferença que os locais de

descarte situam-se dentro do sítio em que se

realiza a respectiva etapa do ciclo, e devem

ser permanentemente controlados.

• Categoria II - Inclue-se, nesta categoria, uma variedade de

rejeitos de atividade média — e, alguns, de a

tividade alta, porem de meia-vida curta — que

não podem ser descartados diretamente ou, en-

tão, que ainda contenham certas quantidades de

elementos economicamente aproveitáveis. Estes

rejeitos devem ser armazenados e submetidos a

tratamentos especiais, antes do descarte.

• Categoria III - Rejeitos de alta atividade, aqui caracteriza-

dos como sendo rejeitos que contêm concentra-

ções de radionuclldeos de longa meia-vida, que

exijam seu confinamento por largos prazos, ab-

solutamente isolados da biosfera. Esta catego

ria inclue, ainda, rejeitos contendo resíduos

de Plutônio e outros emissores alfa que, mes-

mo não sendo altamente radioativos, são extre-

mamente tóxicos.

Quanto às filosofias de tratamento, podem ser agru

padas de acordo cor três princípios gerais, muito embora as composi-

ções, quantidades e radioatividades dos rejeitos variem largamen

te em função da etapa do ciclo e do processo adotado. [18]

19 Princípio - Sempre que as concentrações e seus efeitos cumula

tivos puderem ser reduzidas abaixo de padrões to-
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lerãveis, os rejeitos podem ser liberados no meio

ambiente. Este é o princípio denominado "diluir

e dispersar" ("dilute ana disperse"). Em geral, os

rejeitos da categoria I podem ser tratados de a-

cordo com este princípio. Os efluentes líquidos

de baixa atividade, por exemplo, sofrem usualmen-

te uma diluição na própria usina e outra diluição

no local em que são evacuados no meio ambiente.

29 Princípio - Rejeitos de atividade média ou alta, porém de

meia vida curta, e rejeitos que contenham produ-

tos economicamente recuperáveis devem ser armaze-

nados em instalações especiais, até que sua radio

atividade caia abaixo de limites aceitáveis para

f !.ns de descarte, ou até que se possa recuperar os

produtos de interesse, neles contidos. Este prin

cípio é denominado "deixar decair", ou "aguardar

o decaimento" ("delay and decay").

39 Princípio - Finalmente, os rejeitos que não puderem ser trata

dos de acordo com nenhum dos dois princípios aci-

ma — corno é o caso dos rejeitos de alta ativida-

de e longa meia-vida rasultantes da irradiação do

combustível no reator — devem ser lacrados em

instalações que fiquem .isoladas do meio ambiente

por milhares de anos. É o princípio de "concen-

trar e confinar" ("concentrate and contain").
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SECÇÃO II.3

REJEITOS RADIOATIVOS E SEU DESCARTE NAS ETAPAS INICIAIS DO CICLO

DO COMBUSTÍVEL

Embora c objetivo do presente trabalho seja e-

quacionar uma alternativa de solução para o problema do descarte

dos rejeitos de alta radioatividade, no fechamento do ciclo do

combustível, o problema do descarte nas etapas iniciais do ciclo

também será abordado, porém apenas de passagem, a título meramen

te ilustrativo. 12, 16, 17 e 18]

II.3-1: Rejeitos da Mineração

Podemos ter mineração a céu aberto ou subterrâ-

nea. Em ambos os casos,produ2-se rejeito da categoria I sólido,

líquido e gasoso. 0 sólido é a rocha estéril e a cobertura de

solo. 0 liquido é a água de drenagem da mina, contendo quantida

des mínimas de urânio e outros sólidos, dissolvidos ou em suspen

são. 0 rejeito gasoso consiste de ar com partículas de Urânio e

Rádio em suspensão e, ainda, determinados gases, em pequenas con

centrações.

A radioatividade dos rejeitos de mineração pro-

226vem, basicamente , do Rádio-226 (88 R ) que, embora se apresen
a —

tando em concentração muito reduzida (800 picocuries por grama

de rejeito), não pode ser negligenciada, em virtude de sua elev£

da meia vida (1.260 anos). Por outro lado, do decaimento do Ra-

dio-226, resulta o Ridonio-222 (86 R ), um gás que, então, £
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mana dos rejeitos sólidos e líquidos,difundindo-se pelas circun-

vizinhanças. Estima-se que a cerca de 600 metros do ponto de 1^

beração, a radioatividade desses materiais seja negligenciãvel.

Os rejeitos sólidos, contudo, devem ser objeto

de um controle permanente, por longo prazo, a fim de que não se-

jam empregados, por exemplo, como materiais de construção, ou co

mo entulho para o enchimento de aterros ou, ainda, para qual^

quer outra finalidade onde possam causar dano à coletividade.

Afortunadamente, se os resíduos da mineração fo

rem mantidos em áreas abertas e bem arejadas, sua radiação não o

ferece grande ameaça à saúde humana.

Por conseguinte, a área para o descarte dos re-

jeitos da mineração deve ser planejada e localizada para atender

às condicionantes relativas â inacessibilidade prática, para fins

de retirada de material, e ã permanência, face â elevada meia v_i

da do Rádio-226.

Quando termina a utilização de determinada área,

esta deve ser estabilizada e, na medida do possível, protegida

dos ventos fortes e da erosão, mediante o plantio de vegetação a

dequada. O local deve ser bem demarcado, de maneira tão durado-

ra quanto possível, e rigorosamente cadastrado nos órgãos pú-

blicos responsáveis pela regulamentação e controle do uso do so-

lo.

II.3-2: Rejeitos do Beneficiamento

Nesta etapa,o Urânio é extraido do minério, me-

diante processos químicos e mecânicos, e transformado num produ-
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to semi-refinado, denominado concentrado de urânio ou "torta ama

rela (yellow cake)". Os rejeitos produzidos são gasosos, líqui-

dos e sólidos. Os gasosos são da categoria I e consistem de ga-

ses radioativos que emanamdas pilhas de minério e dos sistemas

de ventilação da usina e, ainda, de partículas finas de urânio

natural e outros materiais, em suspensão nc ar liberado durante

o acondicionamento do concentrado.

A liberação de resíduos gasosos para o meio am-

biente é precedida de uma passagem por sistemas especiais, que

coletam e retêm as principais impurezas.

Os rejeitos líquidos podem ser das categorias I

e II. Consistem de soluções contendo produdos químicos prove-

nientes do próprio processo e da limpeza dos equipamentos. Se

a concentração de produtos radioativos estiver acima dos limites

tolerados, os líquidos são estocados em tanques especiais, para

posterior tratamento e descarte.

Os rejeitos sólidos são, basicamente, partícu-

las dos minerais constituintes da rocha matriz do minério, em

mistura com produtos químicos usados no processo. Estes rejei-

tos recebem um tratamento especial para reduzir a concentração

local de Rn e, segundo a localização da usina, podem ser des-

cartados juntamente com os rejeitos da mineração, ou então enter

rados em local apropriado, no sítio da usina de beneficiamento.

II.3-3: Rejeitos da Produção de UF6

Dependendo do processo empregado, pode-se ter

resíduos sólidos e gasosos, ou resíduos líquidos. Neste último
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caso, os líquidos contaminados resultam da extração com tri-butil-

fosfato, para purificar o concentrado de Urânio, antes da fluora

ção. Estes líquidos são armazenados temporariamente em tanques

especiais, onde se dá a evaporação, e depois são simplesmente 1^

berados no meio ambiente.

Quando ê empregado o processo de se converter

primeiramente o concentrado em UFg, para depois purificá-lo, por

destilação fracionada, os resíduos sólidos são cinzas não volá-

teis, contendo ferro, cálcio, magnésio, cobre e alguns fluoretos

não voláteis. Estes rejeitos podem ser acondionados e enterra-

dos no sítio da usina de beneficiamento, em local especialmente

reservado para esse fim.

II - 3-4: Rejeitos do Enriquecimento

Como se sabe, o enriquecimento destina-se a au

mentar a concentração do isótopo ü de cerca de 0,71%, que é a

encontrada no Urânio natural, para taxas que variam de 2% a 4%,

que são necessárias para sustentar uma reação em cadeia num rea-

tor térmico, moderado a água leve.

Atualmente há dois processos consagrados indus-

trial e economicamente, para o enriquecimento do Urânio: a difu-

são gasosa e a centrifugação. Existem outros, de viabilidade ain-

da não demonstrada, que estão em fase de desenvolvimento, como,

por exemplo, o "jet nozzle", ou jato centrífugo, que faz parte

do "pacote" tecnológico compreendido pelo Acordo Nuclear Brasil-

Alemanha.

Em qualquer processo de enriquecimento, os re-
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jeitos provêm, basicamente, âa limpeza dos equipamentos, lubri^i

cantes e peças danificadas. Dependendo do processo, esses reje_i

tos apresentam características quantitativas diferentes. O des-

carte é feito no próprio sitio da usina de enriquecimento, em Io

cal apropriado, onde os rejeitos, devidamente compactados e acon

dicionados, são enterrados.

II.3-5: Rejeitos da Conversão e Fabricação do Combustível

Nessas etapas,temos as seguintes operações:

- Conversão do UF,- em U0_.
t> 2

- Fabricação das pastilhas cerâmicas de U0_ sinterizado.

- Colocação das colunas de pastilhas em tubos de zircalloy. Fe

chamento dos tubos, mediante a soldagem de peças especiais nas

extremidades.

- Montagem de feixes de varetas, constituindo os elementos com-

bustíveis.

Os rejeitos produzidos são gasosos, consistindo

de ar carregado de partículas em suspensão; líquidos, provenien-

tes do processo de conversão de UF/- em U0~ e da limpeza dos equ_i

pamentos; e sólidos, consistindo, principalmente, de um precipita

do de fluoreto de cálcio contaminado, vindo do tratamento dos 11̂

quidos usados, no processo de conversão de UFg em UO-,

Os rejeitos gasosos passam por uma filtragem,

antes de serem liberados na atmosfera. Os líquidos pertencem à

categoria II e são armazenados para posterior descarte sob condi

ções controladas. Os sólidos são embalados e enterrados no pró-

prio local da usina.
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Tanto neste caso, como no do faeneficiamento, con

versão e enriquecimento, há também as roupas contaminadas, usa-

das pelos operários das usinas, que podem ser compactadas e en-

terradas juntamente com os outros rejeitos sólidos.

II.3-6: Rejeitos ca Operação do Reator

Na operação de um reator, formam-se produtos de

fissão e actinldeos que, em princípio, devem ficar contidos den-

tro dos tubos de revestimento das varetas combustíveis. Ocorre

que sempre há uma pequena margem de falhas que, por mínimas que

sejam, sempre permitem a contaminação da água do circuito primá-

rio, por produtos de fissão, tais como alguns isótopos do Kriptõ

nio, do Xenônio e do Iodo; o Estrôncio 90, o Césio-137, o Trí-

tio, etc. e actinídeos como o Neptunio-237, diversos isõtopos do

Plutõnio e do Amerício, o Cúrio-244, etc.

Por outro lado, o intenso campo de radiação que

circunda o "caroço" do reator, provoca a ativação de determinados

elementos guímcos componentes do moderador e da própria atmosfe

ra próxima, dando origem a produtos radioativos como o Nitrogê

nio-16, o Oxigênio-17 e o Carbono-14, entre outros.

Finalmente, é natural que, durante a operação,

certos componentes ou peças do circuito primário sofram corro-

são, liberando, no fluído arrefecedor, partículas sólidas que se

ativam no campo de radiação do "caroço", dando origem a produtos

radioativos de corrosão como o Cromo-51, o Manganês-54 , o Ferro-

59, o Cobalto-60, o Zircônio-95 e outros.

Os produtos de fissão, ativação e corrosão são
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veiculados em meios líquidos e gasosos, no interior do circuito

primário propriamente dito, e em várias partes do edifício do

reator. Seu escape para o meio ambiente é impedido, por meio de

sistemas específicos de purificação de líquidos e de gases. Ne!>

tes sistemas, aqueles produtos são retidos em filtros especiais,

ou em trocadores iõnicos e extratores de gases.

Periodicamente, os filtros e as resinas trocado-

ras de íons devem ser substituídos, dando origem a problemas de

rejeitos sólidos da categoria II. Tais rejeitos são armazenados

por 180 dias e, depois, acondicionados e descartados em local a-

propriado, no próprio sítio.

Tratamento análogo é dispensado aos rejeitos pro

duzidos nas piscinas e instalações de armazenagem dos elementos

combustíveis irradiados.

Além desses rejeitos, há uma certa quantidade

de materiais sólidos usados na limpeza e descontaminação da usi-

na (tecidos, papéis, plásticos, etc.) e, ainda, as roupas usadas

pelos operários e operadores. Tudo isso é compactado, embalado

e também descartado no sítio da usina.

II.3-7: Volume de Rejeitos Produzidos na Fase Inicial do Ciclo

e na Operação do Reator

Para finalizar esta secção, apresentam-se, na

tabela a seguir, os volumes de rejeitos produzidos na mineração e

etapas seguintes do ciclo, até a operação do reator. A tabela

não inclui os combustíveis irradiados e rejeitos do reprocessa-

inento, que serão vistos nos próximos capítulos. Os valores cor-
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respondem a tudo o que ê necessário para o funcionamento de um

reator PWR, de 1.000 MWe, durante 1 ano.

TABELA I

Produção anual de r e j e i t o s para a operação de um
reator PWR de 1.000 MWe

ETAPA

Mineração

Da Conversão até a F£
bricação dos Elemen-
tos combustíveis

Operação do Reator

NATUREZA DO
REJEITO

Rocha estéril

Rejeitos com ü-
rânio

Filtros e Resi-
nas

Concentrados

Materiais de
limpeza e Rou-
pas

VOLUME
(m>)

50.000

60

10

240

250

RADIOATIVIDADE
(Ci)

30

1

1.000

100

10

Fonte: Ref. 17
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SECÇÃO II.4

REJEITOS DAS FASES INTERMEDIÁRIA E FINAL DO CICLO DO COMBUSTÍVEL

E SEU COMPORTAMENTO AO LONGO DO TEMPO

Para alimentar, durante um ano, uma usina nucleo-

elétiica de 1.000 MW(e), utiliza-se pouco mais de uma centena de

toneladas de Urânio natural, das quais obtêm-se cerca de 35 tone

ladas de Urânio com enriquecimento da ordem de 3,3% em U23"., a

partir do qual são fabricados as pastilhas sinterizadas de UP^,

que são encapsuladas e hermeticaroente fechadas em tubos metáli-

cos (geralmente de zircalloy), constituindo as varetas combustí-

veis .

Durante < operação do reator, além dos rejeitos

de baixa e média atividade mencionados no item II.3-6, produzem-

se, também, rejeitos de alta atividade.

Ao fim da vida útil do combustível, é necessário

assegurar que tais rejeitos fiquem isolados da biosfera, por pra

zos cuja duração é muito discutida atualmente, podendo atingir

10 mil anos ou mais.

Este isolamento da biosfera constitue um problema

científico e tecnológico sem precedentes, pois os prazos conside

rados ultrapassam, de muito, a duração das civilizações conheci-

das, sendo também de se esperar que, em seu curso, produzam-se

mudanças climatológicas, com reflexos nos regimes hídrológicos das

águas subterrâneas.

Por outro lado, os rejeitos de alta atividade cons
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tituem um sistema altamente complexo, apresentando composição quí

mica que compreende boa parte dos elementos da classificação pe-

riódica de Mendeleev, envolvendo várias centenas de nuclldeos,

que se repartem sobre cerca de 60 elementos químicos.

Ademais, tal composição química é variável com o

tempo, em virtude do decaimento radioativo dos diversos componen

tes, com a liberação de consideráveis quantidades de calor, ao

longo de alguns séculos; tudo isso acompanhado de alta radio-to

xidade.

É muito difícil estabelecer um modelo confiável,

da evolução das interações entre o rejeito e a biosfera, particu

larmente por que as constantes de reação de seus elementos, com

o meio natural, são muito pouco conhecidas.

Naturalmente, os esforços de cientistas e enge-

nheiros que se dedicam ao assunto, dirigem-se para o desenvolvei

mento de processos que assegurem um prazo de alguns milhares de

anos para a liberação de radio-nuclídec? na biosfera.

Para o desenvolvimento desses processos, é ne^es

sário, em primeiro lugar, conhecer o comportamento dos rejeitos

ao longo do tempo, em particular no tocante â evolução de sua

composição química, radioatividade e toxidade e, obviamente, de

suas características térmicas.

Graças aos progressos da computação eletrônica e

ã disponibilidade de dados cada vez melhores e mais completos so

bre as propriedades nucleares dos inúmeros isótopos envolvidos,

desenvolveram-se em vários laboratórios na Europa, Estados Uni-

dos e Japão, programas e códigos de computação que permitem re-

solver rapidamente as equações diferenciais simultâneas que des-
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crevem a produção e o decaimento dos referidos isõtopos, deter-

minando as diversas propriedades do combustível durante e após

a irradiação, assim como dos rejeitos do reprocessamento.

Dentre os programas desenvolvidos para resolver

as referidas equações, destaca-se o código "ORIGEN - ORNL Isoto-

pe Generation and Depletion Code", concebido nos Estados Unidos,

no Laboratório Nacional de Oak Ridge. [20]

Este código é muito eficaz para o trato de mistu

ras com elevado número de nuclídeos, por levar em conta as rea-

ções de realimentação, através das quais o decaimento de deternú

nados isótopos dá origem a seus precursores.

ü modelo que descreve as taxas de produção e des

truição dos nuclldeos é dado por um sistema diferencial ordiná-

rio de 1? ordem, cuja equação genérica tem a seguinte forma:

ây. N N
~~~ = l e..A.X. + $ V f o, X, - (X. + $ o.)X.
dt > j ij j j k^ 1 ik k k i i' i

(i = 1,2, ... N)

onde:

X. = densidade atômica do nuclídeo 1

^ . = constante de decaimento radioativo do nuclídeo i.

o. = secção efetiva de choque de absorção (captura + fissão)

e. . = fração da concentração do nuclídeo _i formado por decaimen-

to radioativo dos nuclídeos j

f. , = fração da quantidade do nuclídeo i formado por captura ra-

dioativa nos nuclídeos k

<? = fluxo médio de neutrons, constante no intervalo infinites_í

mal de tempo considerado.

O código ORIGEN processa os dados nucleares dos
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isõtopos envolvidos, monta e resolve o sistema de equações e, fi_

nalmente, a partir de sub-rotinas específicas, constroe tabelas

indicando a evolução da composição do combustível durante e após

a irradiação, assim como o comportamento dos rejeitos, no tocan-

te ã composição, radioatividade, potência térmica, etc.

Os dados que mencionamos a seguir foram obtidos

a partir de cálculos realizados com código ORIGEN, no laborató-

rio de Oak Ridge, em 1973 e citados por Cohen, no trabalho indi-

cado na Referência [20].

Como se sabe, num reator moderado a água leve, o

combustível consiste, inicialmente, numa mistura de ürãnio-235 e

Urânio-238, na qual o primeiro — que é o isótopo físsil — en-

tra com uma porcentagem de 3,3%, e o isótopo fértil (Urânio-238),

com 96,7%.

A mistura combustível apresenta-se sob a forma

de pastilhas cerâmicas de dióxido de Urânio (U02) , revestidas per

tubos metálicos — geralmente de zircalloyr embora, em certos ca

sos, empregue-se, também, o aço inoxidável.

Durante a operação do reator, o combustível é ex

posto a um fluxo de neutrons que provoca reações de fissão e de

captura.

Muitos dos produtos dessas reações são radioati-

vos, como também o são os produtos de seu decaimento.

No caso de um reator do tipo PWR, o fluxo de neu

trons é, em média, de 2,9 x 1013 neutrons por centímetro quadra-

do por segundo e a densidade de potência é de, aproximadamente,

de 30 MW térmicos por tonelada de combustível. A taxa de irradi.

ação é da ordem de 33.000 MWd/ton, de modo que os elementos com-



37.

bustlveis são retirados e substituídos apôs uma permanência de

cerca de 1.100 dias no reator. O Urânio-235 é "queimado" expo-

nencialmente, a uma taxa aproximadamente proporcional à guantida

de remanescente, sendo 80% por fissão e 20% por captura de neu-

trons, dando origem a Urânio-236.

Ao ser retirado do reator, o combustível — que,

como vimos, continha inicialmente 3,3% de Urânio-235 —contêm ape

nas 0,8% desse elemento. Mais precisamente, o consumo é de

24,9 kg de Urânio-235 por tonelada de combustível.

Do Urãnio-236, resultante das reações de captura

sofridas pelo Urânio-235, apenas 10% se transformam em Neptü-

nio-237, do qual mais de 25% transformam-se em Plutônio-238, da

seguinte maneira:

Pu238

4
Np 2 3 7 (n,y) Np 2 3 8

4
236 U 2 3 7

Enquanto isso, o ürânio-238 é "queimado" de ma-

neira praticamente linear em relação ao tempo, sendo que, do to-

tal, 7% são consumidos por fissões provocadas por neutrons rápi-

dos e 93% por capturas de neutrons, seguidas de dois decaimentos

3, dando origem ao Plutônio-239, de acordj com as reações:

Pu 2 3 9

»
Np 2 3 9

4
U238 (n.vK U 239
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Por captura de neutrons, uma parte do Plutônio-239

converte-se em Plutônio-240, que tem uma secção de choque de cap_

tura muito grande e, por isso, converte-se rapidamente em Plutô-

nio-241, o qual também tem grandes secções de choque, tanto para

fissão quanto para captura, dando origem ao Plutônio-24 2, que po

de capturar neutrons, convertendo-se em Amerício-243 e Cúrio-244.

Ao fim da irradiação, a participação de elementos

fisseis na composição do combustível, é a seguinte:

ürânio-235 34 átomos-grama por tonelada

Plutônio-239 23 átomos-grama por tonelada

Plutônio-241 44 átomos-grama por tonelada

Levando-se em conta as respectivas secções de

choque de fissão desses elementos, concluimos que ao cabo da per

manência do combustível no reator, 32% das reações de fissão pro

vocadas por neutrons térmicos estão ocorrendo no Urãnio-235; 57% no

Plutõnio-239 e 11% no Plutônió-241.

As reações de formação de Plutônio-239 consomem

22,2 kg de Urânio-238, enquanto 1,6 kg do mesmo isótopo sofre

fissões, provocadas por neutrons rápidos. Assim, no total, 23,8kg

de Urânio-238, por tonelada de combustível — o que corresponde

a cerca de 2,4% da massa inicial deste elemento — , são consumi-

dos, durante a irradiação.

A reação mais importante num reator a água leve

é a fissão do Urãnio-235, que dá origem a centenas de elementos,

destacando-se vários produtos de fissão, tais como o Estroncio-90

e o Césio-137, e diversos elementos pesados. 119]

A maneira pela qual se formam os isótopos pesa-

dos, durante a irradiação, obedece as reações a seguir, nas quais
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as setas para a direita representam reações (n/y ); a seta para a esquer

da indica uma reação (n,2n ) com neutrons rápidos e as setas para cî

ma indicam decaimentos B. Onde não há setas verticais, temos emissores a.

Cm2"2 >Cm21(3

Am'
t

->Am

t
->Pu

21(3

2<l3

Í Í

)235 > u 236 >V237 ^ 2 3 6 ^ 2 3 9 .

Ao fim da irradiação do combustível, as quantida

des dos diversos elementos pesados e produtos de fissão guardam

relação com as secções de choque, que estão indicadas na tabela

II. U exame desta tabela, e do gráfico apresentado na figura 7,

facilita a compreensão do processo de depleção do combustível e

formação de elementos pesados e produtos de fissão no reator.

TABELA II

Seções de Choque, em barns, dos isótopos pesados que aparecem no combustí-
vel, durante a irradiação (Os valores correspondem ao espectro médio de ener-

gia dos neutrons, num reator moderado a água leve)

Núcleo

B23B

Pu 2 3 9

Pu 2 4 0

Pu 2 4 1

Pu 2 4 2

Am 2 4 3

Cm244

0<n,v)

8,4

443

897

394

438

566

223

o(n,f)

0,60

1060

2,5

1110

0,2

0,8

4,9

Núcleo

ü 2 3 5

ü 2 3 6

N P
2 3 7

Pu238

u 2 3 4

Sr90

C s 1 "

o(n,Y)

105

74

359

366

281

1,23

0,17

o(n,f)

409

3,2

2,5

19

3,9

-
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Figura 7 - Evolução da composição do combustível, em função

do tempo de irradiação no reator. As incidências represen-

tadas pelas linhas tracejadas foram multiplicadas por 10.

(Fonte: Ref. 20)

A reação de fissão do Urãnio-235 libera cerca de

191 MeV de energia por átomo (exclusive a energia dos neutrinos),

sendo que 168 MeV provêm da energia cinética dos fragmentos da f-Ls?ão,

5 MeV representam a energia cinética dos neutrons, 5 MeV corres-

pondem aos Y prontos, 7 MeV vêm da radiação 8 dos produtos de fis-

são e 6 MeV originam-se dos y atrasados, associados ao decaimen-
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tO Ê.

Este total corresponde a 0,91 MWd por grama de

Urânio-235 fissionado (ou seja, 910.000 MWd/ton de U235 puro), de

modo que os 33.000 MWd/ton significam que o material que sofre

fissão corresponde a 3,6% do combustível original.

As capturas de neutrons no Urãnio-238 dão origem

a cerca de 85 átomos-grama de Plutônio-239 por tonelada de com-

bustível. Este elemento, em virtude de sua grande secção de cho-

que, é amplamente consumido, sendo 71% por fissão e 29% por cap-

tura, dando origem ao Plutónio-240.

Ao final, restam apenas 23 átomos-grama de Plutõ

nio-239 por tonelada de combustível, de modo que 0,71(85-23) =44

átomos-grama por tonelada sofrem fissões.

A figura 7 mostra, também, a formação de dois im

portantes produtos de fissão: o Estrõncio-90 e o Césio-137. Am-

bos têm meias vidas relativamente longas (cerca de 30 anos) e re

duzidas secções de choque, razão pela qual forir.am-se linearmente

com o tempo.

Em resumo, para cada tonelada de Urânio da carga

inicial de combustível, são consumidos, após as 1.100 horas de

irradiação, cerca de 24 kg de ürânio-238 e 25 kg de Urânio-235f re

duzindo-se, como foi dito, o enriquecimento de 3,3% para 0,8%.

No processo, geram-se 790 x 10 kWh de energia, e o urânio consunvi

do converte-se em, aproximadamente, 34,7 kg de diversos produtos de f is

são; 8,9 kg de diferentes isótopos de plutõnio; 4,6 kg de Urâ-

nio-236; 0,5 kg de Neptúnio-237; 0,12 kg de Amerício-243 e 0,04 kg

de Curio-244.

Já que somente 25 kg de Urânio-235 são consumi
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dos, e a quinta parte dessa quantidade converte-se em Urânio-236

e Neptunio-237, conclue-se que na média final dos 1."!00 dias (3

anos) de irradiação, apenas 60% das fissões que produzem energia

no reator, ocorrem no ürãnio-235. Das 40% restantes, 31% ocor-

rem no Plutônio-239, 4% no Plutônio-241 e 5% são induzidas no

Urânio-238, por neutrons de alta energia. [20]

Vê-se, por conseguinte, que, na realidade, o Plu

tônio já vem sendo amplamente uti l izado, como combustível nuclear.

A figura 8 i lustra as transformações sofridas por

uma tonelada de combustível novo, em 1.10C dias de irradiação no

reator.

1.000 kg de combustível novo q, 999,97 kg de combustível i rradiado + 790x10' kWh

Diversos Produtos
de Fissão (^35 kg)

Isôtcpos de
tõnio (^ 8,9 kg}

U236 (^4,4 kg)

Figura 8 - Transformações sofridas por uma tonelada de combustível
novo, em 3 anos de irradiação
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Por outro lado, os 1.000 kg de combustível (U02)

contêm 134 kg de oxigênio — que, praticamente, não é afetado du

rante a irradiação. A esta massa de combustível, correspondem

272 kg de revestimentos de zircalloy, contendo 249 kg de zircõ-

nio; 9,6 kg de níquel; 3,7 kg de ferro; 3,7 kg de cromo; 3,7 kg

de estanho e algumas centenas de gramas de outros materiais, deŝ

tacando-se 54 g de cobalto, das quais cerca de 10% são converti

das em Cobalto-60, que é um potente emissor Y, com meia vida de

5,3 anos. [20]

Depois de retirado do reator, o combustível irra

diado é armazenado em "piscinas" apropriadas, junto ao reator,

por um período de '"resfriamento" de, aproximadamente, 150 dias;

com o objetivo âe permitir o decaimento dos produtos de fissão

de meia-vida curta, especialmente de Iodo-131 que, com sua meia-

vida de apenas 8,05 dias, é um produto altamente volátil e peri-

goso, cuja presença no material a ser reprocessado deve ser redu

zida ao mínimo.

Além de propiciar o decaimento dos produtos de

fissão de meia-vida curta, os 150 dias de "resfriamento" permi-

tem que as atividades totais 6 e yf caiam para níveis nos quais

não provoquem a decomposição, por radiólise, dos agentes quími-

cos usados no reprocessaipento. Ademais, nesse prazo, certos is<5-

topos pesados indesejáveis também decaem, convertendo-se em ele-

mentos que podem ser separados dos produtos a serem reaproveita-

dos.

A tabela III apresenta as contribuições, para a

radioatividade do combustível irradiado, após os 150 dias de ar-

mazenagem de "resfriamento", dos principais produtos de fissão e
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actiníàios que se encontram no combustível irradiado, por 1.000

quilogramas ãe urânio de carga inicial. [19]

TABELA III

Principais contribuições para a radioatividade dos combustíveis
irradiados, apôs armazenagem de 150 dias

Nuclideo

U3
01

•H
Eu

10
c
X.1

0
u

CM

to
Q
OJ

JU
T

iC
t.

Estrõncio-89

Estrôncio-90

2irconio-95

Nióbio-95

Rutenio-106

Césio-134

Césio-137

Cério-144

Prométio-147

Netunio-237
Plutônio-238

Plutõnio-239

Plutõnio-240

Plutônio-241

Plutõnio-242

Amerício-241

Amerício-243

Cúrio-242

Cúrio-244

Meia-Vida
(anos)

0 , 1 4

29

0 ,18

0,095

1,0

2 , 0 5

30

0,78

2 ,6

2 . 100 .000

88

24 .400

6.540

14

387.000

433

7.370

0 , 4 5

18

Modo de
Decaimento

6
6

e,Y
Í3 ,Y

e
Ê,Y

6,Y

e,Y
e
a

a

a

a

6

a

a ,Y

a,Y

a ,"\ fissões

a ,'í e!pon"
j taneas

At iv idade
(Ci/1 .000 kg deü )

9,6 x 10a*

7,7 -x. 10"

2,8 x 105

5,2 x 10s

4,1 x 10£

2,1 x 10£

1 ,1 x 10-

7,7 x 105

9,9 x 10"

3,4 x 10"1

2,8 x IO2

3,3 x 102

4,8 x IO2

1,1 x 10r

1,36

2,0 x 102

17,4

1,5 x 10"

2,5 x 103

O exame da tabela III mostra que os rejeitos

alta atividade podem ser subdivididos em duas categorias:

• Produtos de fissão, de meia-vida não muito longa, porém

mente radioativos.

de



• Actinídeos, de longa meia-vida, corro O Plutõnio, o Amerício

e o Netunio, que não são muito radioativos, embora sejam al-

tamente tóxicos.

Uma regra mnemõnica para avaliar, grosso modo, o

tempo necessário para gue a radioatividade de um radioisôtopo re-

duza-se a níveis inócuos, consiste eir, multiplicar sua meia-vida par

20. Assim, por exemplo, o Césio-137 e o Estrõncio-90, com

meias-vidas em torno de 30 anos, necessitam de cerca de 600 anos

para se tornarem inofensivos; enquanto o Plutônio-239, com sua

meia-vida de 24.400 anos, leva quase meio milhão de anos para is-

so. [21]

Voltando i tabela III, e utilizando a citada re-

gra mnemõnica vemos que os produtos de fissão contidos nos combus_

tíveis irradiados, apresentam perigo durante vários séculos, en-

quanto os actinídeos ameaçam a biosfera durante centenas de milha_

res de anos.

Para situar o problema dos rejeitos numa escala

temporal compatível com prazos dessa magnitude, é interessante me

dir, de algum modo, os riscos associados ãs radioatividades dos

diversos radioisótopos. Isto pode ser feito utilizando-se o índi-

ce de toxidade, que é dado pelo quociente entre a radioativida-

de do nuclídeo, e sua concentração máxima tolerável na água; ou

seja: a toxidade é medida em metros cúbicos de água, nec-e^sarios para àiluz-

ia a níveis aceitáveis em água potável.

A tabela IV apresenta os limites máximos tolerá-

veis de concentração, em água, de alguns radionuclídeos.

A figura 9 ilustra o lento decréscimo da toxidade

dos rejeitos correspondentes a 1 ano de operação, de uma central

nucleoelétrica de 1.000 MW(e).
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TABELA IV

Limites máximos toleráveis de concentração, em água,
de alguns radicmuclídeos (em Curies por m J).

Rad ionuc1ideo s

Tritio (H-3)

Cobalto-60

Estroncio-90

Iodo-131

Cesio-137

Cerio-144

Plutônio-239

Limite tolerável (Ci/in3 )

3 x 10

5 x 10~5

3 x 10*7

3 x 10'7

2 x 10*5

1 x 10*5

5 x 10*6

Fonte: Ref. 19

1BTWWCE6

Figura 9 - Decréscimo da toxidade dos rejeitos anuais de uma
central de 1.000 MU. A toxidade ê medida em me-
tros cúbicos de água, necessários para diluí-la
até os limites toleráveis (Fonte: Ref. 21)
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Seria impossível obterem-se expressões quantitatjL

vas precisas para os riscos das radiações, pois estes dependem de

várias circunstâncias. Observe-se, entretanto, que nos primeiros

séculos, as maiores contribuições para o risco total vêm das ra-

diações B e Y dos produtos de fissão; que, mais tarde, são suplan

tadas pelas emissões a dos actinídeos e do Rádio.

A controvérsia em torno do descarte dos rejeitos

consubstancia-se numa pergunta:

Levando-se em conta não apenas os fenômenos naturais, mas tarrbêm as modi-

ficações nas instituições sociais e políticas; as guerras e revoluções;

08 interesses econômicos etc., pode-se confiar em construções feitas pelo

homem, para isolar da biosfera, por dezenas de milhares de anos, os regei

tos de alta atividade?

No capítulo seguinte, procura-se esboçar uma res-

posta para essa pergunta.
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CAPITULO III

SECÇÃO III.1

O TRATAMENTO DOS REJEITOS DE ALTA ATIVIDADE

Como foi dito anteriormente, depois de retirados

do reator, os elementos combustíveis irradiados são armazenados em

"piscinas" apropriadas, junto ao reator, durante cerca de 5 meses

(150 dias). A partir daí, abrem-se duas alternativas, a saber:

1?. enviar os elementos combustíveis irradiados para instalações

de armazenagem independentes, e aguardar ulteriores desenvol^

vimentos e decisões quanto ao descarte, como está esquemati-

zado na figura 4, Secção II.1;

29. encaminhá-los para a instalação de armazenagem da unidade de

reprocessamento; reprocessá-los, com vistas â reciclagem do

Urânio remanescente e aproveitamento do Plutõnio — descar-

tando-se, finalmente, os rejeitos do reprocessamento, como

está indicado nas figuras 5 e 6, Secção II.1.

Os elementos combustíveis irradiados e não repro-

cessados contêm todo o Urânio remanescente, além do Plutõnio e ou

tros actínídeos e, ainda, os produtos de fissão de longa meia-vída,

inclusive os voláteis e gasosos; que permanecem confinados nos tubos

de zircalloy, fazendo com que suas características radiológicas e térmi '

cas sejam um pouco diferentes daquelas dos combustívies reprocessados.

O reprocessamento dos combustíveis irradiados com

preende determinadas operações e processos químico-industriais, eu

jas tecnologias começaram a ser desenvolvidas por volta de 1943,
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no âmbito do projeto Manhattan. Embora essas tecnologias já este

jam bastante aperfeiçoadas, quanto a seus aspectos puramente quí-

micos, a própria natureza dos materiais reprocessados coloca pro-

blemas extremamente delicados, principalmente no tocante aos se-

guintes aspectos:

• telemanuseio e automação

• instrumentação e controle

• proteção radiológica

• controle da criticalidade

• danos causados em componentes dos sistemas mecânicos e de ins

trumentação, pelas intensas radiações emitidas pelos rejeitos

• manutenção e reposição de componentes danificados.

.Apenas a titulo ilustrativo, já que um estudo mais

detalhado sobre o assunto foge ao escopo do presente trabalho, a-

presenta-se, na figura 10, o fluxograma simplificado do processo

PÜREX (Plutonium and Uranium Recovery by Extraction), que éo mais

amplamente utilizado; seja nas instalações de reprocessamento de

fins militares, seja naquelas de fins comerciais. Observe-se que

os gases de fissão — dentre os quais estão grandes quantidades

de Iodo-129, Tritio e alguns gases nobres, como o Kriptônio-85 —

são liberados nas operações de cizalhamento e dissolução das vare

tas combustíveis. Esses produtos são submetidos a rigoroso trata

mento, antes de serem liberados no meio ambiente. Os voláteis e

os gases de fissão de meia-vida curta, como o lodo-131 e o oXenõ-

nio-135, caem para níveis toleráveis durante a armazenagem.

A solução de ácido nítrico, contendo produtos de

fissão (P.F.) sólidos e actinídios, proveniente da operação de ex

tração por solvente, constitui o rejeito de alta atividade do re

processamento.
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Assim, os rejeitos de alta atividade compreendem todos os P.F. só

lidos, que respondem pela maior parte da radioatividade e, ainda,

isõtopos de Netunio, Americio e Cúrio, além de pequenas quantida-

des de Urânio e Plutõnio, que não foram removidos no reprocessa-

mento, devido ã ineficiencias dos processos químicos.

Estes rejeitos devem ser armazenados, sob forma

líquida, durante cerca de 5 anos e, então, solidificados e armaze

nados sob forma sólida por mais 5 anos.

Armazenagem
dos Elementos
Combustíveis

Elementos
Combustíveis

Desmontagem

Varetas
Cisalhadas

Dissolução
Revestimentos
das Varetas

Solução de Rejeitos em HNOj
contendo P.F.; U; Pu e outros
Actinídeos

Extração por
solvente (TBP)

_^ Solução com I
e Actinideos

Solução com U e Pu

I Separação |

Solução de üf 1 Solução de Pu

I Purificação do D | [ Purificação do Pu |

Vitrificaçáo

IProdução deUF& Produção de oxido

PuO2

Figura 10 - Fluxograma simplificado do processo PUREX



A solidificação pode ser realizada por meio de di.

ferentes processos, tais como a calcinarão; a vitrificacão (ou incorpo

ração em cilindros de vidro de borosilicato) ; a incorporação em blo-

cos cerâmicos, etc. Os processos mais promissores parecem ser os de

vitrificacão, que têm passado por importantes aperfeiçoamentos nos

últimos anos, particularmente na França.

No reprocessamento são extraidos 99,5% do Plutô-

nio e do Urânio, de modo que as características dos rejeitos do r£

processamento diferem daquelas dos combustíveis não reprocessados

no tocante a radioatividade e potência térmica, além de diferirem

também, como é óbvio, no que diz respeito ao volume ocupado: esti_

ma-se que os elementos combustíveis não reprocessados requerem cer

ca de 16 vezes mais espaço para armazenagem e descarte, do que os

cilindros vitrificados coir> os rejeitos de alta atividade do repro

cessamento. A tabela V indica os volumes e a radioatividade dos

rejeitos do reprocessamento dos combustíveis correspondentes a 1

ano de operação de uma central de 1.000 MWe, com reator PWR.

TABELA V

Produção de rejeitos do reprocessamento dos combustíveis
irradiados, correspondentes a um ano de operação de um

reator PWR de 1.000 MWe

Natureza do Rejeito

Cilindros Vitrificados

Tubos de zircalloy e
materiais estruturais

Rejeitos do processo

Materiais de limpeza e
roupas contaminadas

Volume
(m3)

2 a 3

* 15

* 30

-v100

Radioatividade
(Ci)

'MS

«\, 2

<\, 2

* 1

x 707

x 106

.500

000

Fonte: Ref. 17



Como os elementos combustíveis não reprocessaãos

ainda contêm quantidades substanciais de materiais flsseis, de-

ve-se prever, para sua armazenagem, um espaçamento suficiente pa

ra assegurar condições subcriticas.

Do mesmo modo, ao aãotar-se alternativa do repro

cessaniento, deve-se assegurar cie maneira absoluta que, em nenhum

momento, haja a possibilidade de se acumularem massas criticas

de Plutônio ou urânio fissil, sob forma solida ou em solução.
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SKCÇÂO III.2

PROPRIEDADES TÉRMICAS DOS REJEITOS

Na secção II.4 mostrou-se que, ao ser retirado do

reator, o combustível ainda contém quantidades consideráveis de

materiais físseis e férteis. A tabela VI indica, em termos apro

ximados, as porcentagens médias dos materiais — exclusive o oxi

gênio — presentes no combustível, retirado após 1.100 dias de ir-

radiação, num reator moderado a água leve; carregado inicialmen-

te com oxido de Urânio enriquecido a 3,3% em Urânio-235.

TABELA VI

Participação média aproximada de diversos materiais
presentes no caribustível irradiado durante 1.100 dias,

num reator tipo PWR

Material

Urânio-238

Urãnio-236

Urânio-235

Plutônio físsil

PlutÔnio não físsil

Netünio, Amerício e
Cúrio

Produtos de fissão

Porcentagem em Peso

94,30

0,44

0,80

0,65

0,25

0,07

3,50

Fonte: Ref- 19

A desintegração radioativa desses elementos pro-

duz ponderáveis quantidades de calor, durante alguns séculos. Por

outro lado, os tubos de revestimento das varetas, suas placas de

suporte, separadores e demais componentes estruturais dos elemen
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tos combustíveis, são ativados pelos intensos fluxos de neutrons

a que ficam expostos, tornando-se radioativos; com o que também

contribuem para a produção de calor, embora em proporções menores

que os P.F. e os actinídeos. [22 e 23]

Jí'
1 10 10' 10' 10" 10* 10k

AI-OS A KtnxÂVA DO REATOR IA»OS>

JO*

10'

S

r1

i
e io-y

\

\

1
iHatcfiaiã
W*trutwR>i«

7 10 10' 10' 10- 10% 10*
TEMPO APÓS A KíTIMDA 00 REATOR (AMOS)

Figura 11 - Variação, em função do tempo, da radioatividade e da

potência térmica de elementos combustíveis não reprocessados, re

tirados de um PWR, apôs 1.100 dias de irradiação. Os valores

correspondem a 1.000 kg de carga inicial de oxido de Urânio.

(Fonte: Ref. 24)

O código ORIGEN, mencionado na secção II.4, per-

mite calcular as contribuições dos P.F., actinídeos e materiais

estruturais, para a radioatividade e potência térmica dos rejei-

tos. Os gráficos apresentados na figura 11 mostram, para 1.000 kg

de carga inicial de oxido de Urânio, a evolução desses parâme-
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tros, em função do tempo. Vê-se, como era de se esperar, que a

potência térmica varia da mesma forma que a radioatividade total.

Os cálculos realizados com o código ORIGEN mos-

tram que, nos primeiros 600 anos após o reprocessamento, a radio

atividade dos rejeitos deve-se, preponderantemente, aos P.F. que

depois são suplantados pelos emissores a, particularmente, cer-

tos isõtopos do Plutônio e do Amerício.

A atividade do Urânio nesses rejeitos é relativa

mente pequena, embora aumente com o tempo, em virtude do decai-

mento a de alguns isõtopos do Plutônio, originando Urânio. A a ti

vidade do Plutônio, por sua vez, é cerca de 200 vezes ir=nor que

nos combustíveis não reprocessados pois, no reprocessamento são

extraídos, aproximadamente, 99,5% do Plutônio e do Urânio. Entre

tanto, com o decaimento do Americio e do Cúrio, vão-se formando

isótopos de Plutônio, de modo que sua radioatividade acaba tor-

nando-se ponderável também nos rejeitos do reprocessamento [19].

Além do Plutônio e do Urânio, são removidos no

reprocessamento, os P.F. gasosos e voláteis. Por isso, os reje^

tos de alto nível, vitrifiçados, diferem dos combustíveis não re

processados não apenas quanto ao volume, mas também no que toca

ã radioatividade e à potência térmica. Entretanto, deve-se lem-

brar que a massa do combustível não reprocessado é cerca de 10

vezes maior que a dos correspondentes cilindros vitrifiçados.

Ademais, o Urânio, o Plutônio e os P.F. gasosos acrescentam pou-

co ã potência térmica, nos primeiros 400 anos, quando esta é mui

to grande; de modo que os valores calculados para os rejeitos do

reprocessamento, são aplicáveis, com boa aproximação, também pa-

ra os elementos combustíveis não reprocessados [ 19 ].



56.

Ci, Solução liquida d*
i«j«ito« át alto nível

Bocal
Torno

. (700*0)

^,Cãmara d* "«prajr*

"«por

"Ríjritos u lc i tudc

Divc

Forno (I

i

idro fundido
com r«jtito»

Figura 12-Esquema do prooesso de vi-

trificação dos rejeitos de alto ní-

vel, provenientes do reprocessamento.

A figura 12 ilustra, esquematicamente, o proces-

so de vitrificação: a solução líquida com os rejeitos de alto ní-

vel do reprocessamento — após uma armazenagem de 5 anos — é con

duzida a uma instalação, onde é calcinada numa câmara a 700cC,con

vertendo-se num pó muito fino; que é misturado a um sinter de vi-

dro, contendo borax e silica. A mistura é fundida em 'containers"

ou fôrmas cilíndricas de aço inoxidável. Após o preenchimento de

cada fôrma, desvia-se o fluxo para a fôrma sequinte, num processo

contínuo. [1, 19 e 25)
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Depois, os cilindros são resfriados e hermetica-

mente fechados por solda. Em seguida, são controlados, desconta

minados e encaminhados a uma instalação de armazenagem, devida-

mente refrigerada; onde devem permanecer por cinco anos. Os ci-

lindros têm 30 cm de diâmetro por 300 cm de altura, ou seja, um

volume de 0,212 m3 . Estas dimensões são ditadas não apenas por

motivos práticos, ligados ao manuseio e ao transporte; mas, prin

cipalmente, por problemas — cuja discussão foge ao escopo do

presente trabalho — relacionados ã transmissão de calor nos pró

prios cilindros [26]. A esse respeito, assinalemos, apenas,que

o vidro desvitrifica-se a temperaturas da ordem de 700°C, crista

lizando-se e tornando-se quebradiço.

Uma central de 1.000 MWe descarrega, anualmente,

cerca de 35 toneladas de combustível irradiado. 0 reprocessamen

to desse combustível resulta na produção de 2 a 3 m3 de rejeitos

de alto nível, sob a forma de cilindros vitrifiçados. Assim, a

produção anual de rejeitos, proveniente do reprocessamento dos

combustíveis de uma central desse porte, corresponde, em média,

a dez cilindros vitrifiçados, como os descritos.

O gráfico apresentado na figura 13 ilustra a evo

lução, através do tempo, da participação individual dos diversos

P.F. e actinldeos, na potência térmica de cada um dos cilindros

vitrifiçados.

Pelo gráfico, vê-se que, nos primeiros 400 anos

após o reprocessamento, os principais responsáveis pelo calor ge

rado são os P.F., tais como o Césio-137 e o Estrôncio-90 e seus

produtos de decaimento. Vê-se ainda que, no mesmo período, a

potência térmica total decresce de 3 ordens de grandeza. Daí em
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diante, até 100.000 anos, a potência térmica deve-se principal-

mente a alguns isótopos do Plutônio e do Amerício que, finalmen-

te, cedem lugar a seus produtos de decaimento.

3
5

S
l

i

/ft

V

Figura 13 - Calor gerado por diversos isó

topos contidos nos cilindros vitrifiçados

(Fonte: Ref. 20)
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Durante os 10 anos que transcorrem entre o repro

cessamento e o descarte dos rejeitos (sendo, como foi visto, 5

sob forma líquida, e 5 sob a forma de cilindros vitrifiçados),

sua potência térmica reduz-se por um fator igual a 10.

Em termos aproximados, o reprocessamento de cada

tonelada de combustível irradiado num reator a água leve, produz

rejeitos com uma potência térmica de 10 kW. Como, de um PWR de

1.000 MWe, são descarregados, anualmente, 35 toneladas de combus_

tível irradiado, segue-se que, depois do reprocessamento, a po-

tência térmica total dos rejeitos é de 350 kW. Dez anos depois,

essa potência cai para cerca de 34 kW. Assim, 10 anos após o re

processamento, quando os mesmos rejeitos já estiverem distribuí-

dos nos 10 cilindros vitrifiçados, cada cilindro terá uma potên-

cia de, aproximadamente, 3,4 kW [19 e 20].

Dal em diante, a potência térmica reduz-se bem

mais lentamente: 100 anos após o reprocessamento a potência to-

tal dos rejeitos resultantes da operação anual de um PWR de 1.000

MWe deverá ser da ordem de 4 kW, ou seja, 0,4 kW por cilindro vi

trifiçado. De qualquer maneira, o calor gerado pelos rejeitos

só é significativo durante os dois primeiros séculos, como ilus-

tra o gráfico da figura 13, onde vê-se que, já por volta do 2009

ano após o reprocessamento, a potência térmica de cada cilindro

é de apenas cerca de 0,06 kW.

Naturalmente, a potência térmica da mistura de

isótopos, que constitue o rejeito de reprocessamento, é igual â

soma das potências térmicas de cada um desses isótopos, individu

almente. Por outro lado, o decaimento da potência térmica de xiíti

dado radioisótopo é um processo exponencial, que segue uma lei
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análoga à da desintegração radioativa, que é da forma

N = Noe""
At, onde

N ... é o número de núcleos do radioisôtopo, num dado instante

inicial;

N ... é o número de núcleos remanescentes, após o decurso de

um certo tempo;

t ... é o tempo decorrido, e

A ... é a constante de desintegração radioativa, característi-

ca do isótopo em questão.

Formalizando a analogia, pode-se escrever Q = Q e~ ,

onde C é a constante de decaimento da potência térmica do isótopo

em questão, Q é sua potência térmica no instante inicial e Q é

a potência térmica residual, após o transcurso de um certo tempo t.

Pode-se, ainda, admitir que o processo de decai-

mento da radioatividade do rejeito, isto é, da mistura de isótc-

pos, seja semelhante ao processo correspondente a cada isótopo de

per si. Assim, R = R e ' , onde y seria o coeficiente médio de de-

caimento radioativo, do rejeito, R sua radioatividade inicial e R a

radioatividade depois do tempo t.

Finalmente, é licito admitir que os decaimentos

da potência térmica e da radioatividade dos rejeitos, obedeçam a leis

semelhantes.

Assim, ter-se-ia:

— Bt
P = PQe

 p , onde

P Q ... é a potência térmica inicial do rejeito;

P ... é a potência térmica residual, após o decurso de certo

tempo;
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t . .. é o tempo decorrido, e

6 . .. é o coeficiente médio de decaimento da potência térmica do re

jeito.

Por conseguinte, se tivermos os valores da radio£

tividade em diversos instantes ao longo de determinado intervalo

de tempo, poderemos, por esses valores, interpolar uma curva par£

leia à curva que descreve o decaimento da potência térmica no me£

mo intervalo, o que eqüivale a determinar o valor de 8 para o in-

tervalo em questão.

Na presente análise, o intervalo de interesse vai,

como vimos, do 109 ano até o 2009 ano após o reprocessamento. Pa

ra calcular o valor de 8 nesse intervalo, partiremos dos dados a-

presentados na tabela VII, que correspondem à radioatividade to-

tal dos rejeitos, a intervalos de 30 anos, até o 2109 ano após o

reprocessamento.

Os valores foram obtidos através do Código ORI-

GEN, processado no computador do Instituto de Pesquisas Energéti-

cas e Nucleares - IPEN, de São Paulo; e foram-nos fornecidos por

Olga Mafra e Marco Antônio Marzo, da Comissão Nacional de Energia

Nuclear.

Para os fins do presente trabalho, contentar-nos-

emos coro o ajuste da curva apenas aos pontos dados na Tabela VII,

sem discutir a qualidade estatística dessa interpolação.
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TABELA VII

Tempo (anos)

30

60

90

120

150

180

210

Radioatividade (Curies)

2,124 E05

9,978 E04

5,037 E04

2,715 E04

1,581 E04

1 ,012 E04

7,183 E03

Ajustemos, agora, por mínimos quadrados, uma cur

— 81va do tipo A = A e~ , que descreva grosso moão o processo de

inento configurado na tabela VII, empregando a anamorfose:

A/A = eo
-6t

.„ In A/Ao= - Bt e fazendo

In A/A = y t = x.

Isto conduz-nos ao simples problema de ajustar,

aos pontos mencionados, uma reta de equação y = - 6 x. Façamos

coincidir o instante t = 30 anos com o ponto x = 0. Teremos, en

tão:

X

0

30

60

90

120

150

180

X 2

0

900

3.600

8.100

14.400

22.500

32.400

A

2,124

9,978

5,037

2,715

1,581

1,012

7,183

X

X

X

X

X

X

X

105

10"

10*

10*

10*

10*

103

A/Ao

1,00

0,47

0,28

0,13

0,07

0,05

0,03

In A/Ao = y

0,00

- 0,75

- 1 ,44

- 2,06

- 2,6

- 3,05

- 3,39

x . y

0,00

- 22,67

- 86,34

- 185,14

- 311,74

- 456,60

- 609,60

x2= 81.900 x.y = - 1.672,09
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x .y = - B I x2

R - ~ I x v - 1-672'09 _ o 0204 s 0 02
3 - Z X2 - 81.900 " °'0204 °'02

O valor encontrado, isto é, 6 = 0,02, coincide,

em termos aproximados, com o indicado no trabalho de Cohen, B.L

(Ref. 20), onde assume-se que "após 10 anos de armazenagem, cada

cilindro vitrifiçado tem uma potência térmica inicial de 3,4 kW

e essa potência decai com uma vida média de 30 anos." Ora, se a

vida média é de 30 anos, a constante de decaimento é igual a

"v 0,023, o que significa que, de acordo com o trabalho, a potên

cia térmica sofre uma atenuação anual de 2,3%.

Em suma, pode-se, com boa aproximação, descrever

o comportamento da potência térmica dos rejeitos, ao longo do

tempo, por meio da função.

P = P e"et

o

Mo intervalo que vai do 109 ano ao 2009 ano após

o reprocessamento, o valor de 3 fica em torno de 0,02, de acordo

com os cálculos que efetuamos, ou de 0,023, segundo a referência

20. Se adotarmos o valor mais baixo, estaremos admitindo que o

decaimento é mais lento, o que nos coloca do lado conservador,

no que diz respeito â avaliação do impacto térmico dos rejeitos

sobre o meio ambiente.
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SECÇÃO III.3

ALTERNATIVAS DE DESCARTE

Todas as alternativas para o descarte dos rejei-

tos de alto nível enquadram-se em duas grandes categorias, a sa-

ber:

1? - Eliminação dos rejeitos, que deixariam de existir na Terra.

29 - Deposição superficial, ou em formações geológicas.

A primeira categoria compreende variantes tais

como a colocação em órbita solar, o impacto no sol, e a remoção para fora do

sistema solar. Estas soluções foram sugeridas e estudadas em cará

ter preliminar [2 e 18], mas ainda não são efetivamente conside-

radas viáveis, seja por seus elevados custos, seja pelos riscos

de falhas nos lançamentos dos veículos espaciais portadores. Ou

tra forma de eliminação dos rejeitos, basear-se-ia na transmuta-

ção dos actinídeos (que têm meias-vias muito longas), em produ-

tos de fissão de meias-vidas rcais curtas. Isto, entretanto, ain

da está no terreno da especulação teórica.

Ao nível atual da tecnologia e da engenharia, pa

recém mais factíveis as soluções incluídas na segunda categoria

acima referida, que são as seguintes:

• Descarte em instalações especialmente construídas, na super

fície da terra.

• Descarte em formações geológicas rasas ou profundas.

Qualquer análise comparativa dos riscos ineren-

tes ao descarte em instalações superficiais e em formações geoló

gicas, leva-nos a ponderar que se os rejeitos forem colocados a
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grande profundidade — pelo menos a algumas centenas de metros —

ficam bem mais protegidos de atos decorrentes da natureza huma-

na, que em instalações construídas na superfície; por mais bem

guardadas e monitoradas que estas sejam.

Uma possibilidade de descarte em formações geoló-

gicas, seria lançar diretamente os rejeitos de alto nível, sob

forma líquida, em poços de grande profundidade (cerca de 10 km);

ou então colocar os cilindros vitrificados nesses poços e deixar

que o calor gerado funda a rocha circundante, que posteriormente

solidificar-se-ia, formando uma inclusão radioativa a grande pro

fundidade, integrada ao meio rochoso.

Outras possibilidades de descarte em formações geo

lógicas seriam a colocação dos cilindros vitrificados sob a crojs

ta de gelo, nas regiões polares; ou no fundo dos oceanos,sob o

leito rochoso.

0 único meio plausível para que os radionuclídeos

confinados numa formação geológica possam alcançar a biosfera e

tornar-se um risco para a vida no planeta, é sua veiculação em

águas subterrâneas. Por conseguinte, o principal critério para

a seleção de uma alternativa de descarte geológico é que a forma

ção escolhida deverá permanecer inacessível âs águas, por cente-

nas de milhares de anos. Â luz deste critério, podem ser feitas

as seguintes considerações preliminares, a respeito das alterna-

tivas mencionadas/ de descarte geológico:

• A colocação de rejeitos em poços de grande profundidade le-

vanta muitas questões sérias, que ainda não estão satisfato

riamente esclarecidas, a começar da pergunta fundamental:

qual ê, efetivamente, a profundidade adequada, para que os rejeitos per
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maneçcm inacessíveis às águas subterrâneas?. Outros graves pro-

blemas relacionam-se âs dificuldades para se escavarem po-

ços profundos, com a largura adequada para a colocação dos

rejeitos, e à instabilidade destes, nas primeiras décadas

após o reprocessamento. Contudo, em nosso entender, com o

provável desenvolvimento das geociincias e da engenharia de

escavações profundas, esta alternativa poderá, no futuro,re

velar-se a mais segura de todas.

• A colocação sob a crosta de gelo, nas regiões polares, traz

consigo evidentes incertezas, por tratar-se de formação geo

lógica transitória, que ficaria sujeita a importantes mudan

ças causadas pelo próprio calor gerado pelos rejeitos; sem

falar nas dificuldades que se anteporiam às operações de des

carte, causadas pelo clima inóspito.

• A colocação sob o leito rochoso dos oceanos é, até, agora,

uma das alternativas mais estudadas; entretanto, uma de suas

características mais promissoras, que é a inacessibilidade

âs atividades humanas, apresenta também a desvantagem de

tornar mais difíceis as avaliações experimentais. Ademais,

nesta alternativa, são grandes os riscos representados pe-

la possibilidade de migração de radionuclídeos através do

terreno saturado de água, alcançando a superfície do leito,

de onde poderiam ser transportados para a biosfera pelas cor

rentes marítimas, em direções preferenciais, atingido con-

centrações inaceitáveis em determinadas regiões.

No atual estágio do conhecimento tecnológico, le-

vando-se em conta as possibilidades da engenharia e a capacidade

industrial mais recente, parece que as formações geológicas mais
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interessantes, para o descarte de rejeitos radioativos, seriam os

depósitos salinos e certos maciços rochosos, como, por exemplo,

as formações graniticas e bassálticas.

Como o sal dissolve-se facilmente na água, a sim-

ples ocorrência de um depósito salino, garante que não houve per

colação de água no local, por milhões de anos. Entretanto, nin-

guém pode garantir que futuras intervenções humanas — em ativi-

dades econômicas ligadas ã mineração, por exemplo — não venham

a comprometer a integridade da formação salina. Basta pensar na

possibilidade de que alguma imprevisível empresa de mineração,

que venha a existir, digamos, daqui a uns cem anos, realize per

furacões que atravessem, sucessivamente, lençóis freáticos e es-

tratos salinos ligados ã formação utilizada para o descarte dos

rejeitos. A água dos lençóis infiltrar-se-ia nos estratos, dis-

solvendo o sal e abrindo brechas de dimensões crescentes, que a-

cabariam por expor a formação inteira ãs águas subterrâneas, que

percolariam por todo o meio, facilitando a migração de radionu-

clídeos para a biosfera.

Apesar de entendermos, como foi dito, que a al-

ternativa do descarte em poços profundos (profundidades da ordem

de 10 km) deverá ser, no futuro, a solução mais adequada; acredi.

tamos que, enquanto não se desenvolve a tecnologia necessária pa

ra isto, deve-se considerar alguma outra alternativa, tecnicamen

te ao alcance da engenharia e da capacidade industrial de nossos

dias. Tal alternativa seria o descarte em cavernas escavadas em

meios rochosos, como os maciços de granito ou de bassalto, a al-

gumas centenas de metros da superfície. Como se sabe,já existe

muita tecnologia e acumulou-se apreciável know-how, para a perfu
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ração de poços e escavação de cavernas, a tais profundidades.

Esta solução apresenta certos atrativos lógicos,

começando pelo fato de que todas as rochas contêm traços de ele-

mentos naturalmente radioativos, como o Urânio, o Potássio e o Ru

bídio, sendo que, se considerarmos uma grande extensão territo-

rial, a radioatividade total desses elementos, a profundidades da

ordem de 600 metros, pode ser superior ã dos rejeitos de um rea-

tor nuclear, embora estes sejam, evidentemente, muito mais concen

trados.

Pode parecer imprudente proceder ao descarte em

formações rochosas, sem ter antes respondido a algumas perguntas

fundamentais sobre as interações dos rejeitos com o meio circun-

dante, ao longo de milhares de anos. Aliás, seria impossível efe

tuar experimentos sobre o assunto, baseados numa escala de tempo

real.

Entretanto, estudos realizados no Oeste da Afri-

ca, na região de Oklo, na República do Gabão, fornecem algumas in

dicações muito esclarecedcras: há cerca de 1,7 bilhões de anos,

funcionou, ou funcionaram, nessa região um ou alguns reatores na-

turais a fissão, em formações geológicas muito ricas em minério

de Urânio (mais de 10% em peso, de Urânio metálico) .

Para explicar o fenômeno, presume-se que, em cer-

tos veios muito espessos de minério altamente enriquecido (o Urâ-

nio-235 tem meia-vida mais curta que o Urânio-238,de modo que, na

época em que funcionou o reator, a concentração daquele isótopo

era bem maior que a hoje encontrada no minério de Urânio), a pre-

sença de águas subterrâneas tenha moderado os neutrons emitidos

pelo minério,a níveis que propiciaram o estabelecimento de rea-
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ções em cadeia,que podem ter-se sustentado por mais de 100.000

anos. Provavelmente, este sistema natural funcionou a baixas den

sidades de potência e manteve-se auto-controlado por um mecanis

mo de feed-back, baseado na temperatura da água.

O fato ê que o fenômeno, com sua duração tão pro

longada, produziu, naturalmente, a completa distribuição de actî

nideos e produtos de fissão criados, artificialmente,em qualquer

reator nuclear construido pelo homem.

As investigações científicas realizadas na re-

gião mostraram que os radionuclideos produzidos permaneceram pra.

ticamente imobilizados na rocha matriz do minério de Urânio; o

que nos permite inferir, com alguma segurança, que as formações

geológicas podem constituir barreiras eficientes, para se isola-

rem da biosfera o Plutônio e demais actinídeos de longa meia vi-

da, contidos nos rejeitos nucleares.

£ claro que as condições, numa escavação constai

da pelo homem, não seriam idênticas ãs encontradas em Oklo. Ca-

da tipo de meio rochoso deve ser minuciosamente avaliado e anali.

sado, de per se. Para esse fim, seria indispensável experimenta

rem-se pelo menos alguns depósitos-piloto, de pequenas dimensões,

escavados em diferentes tipos de rocha. Sem isso, nunca se en-

contrará uma solução adequada para o problema. E é bom lembrar

que, só nos EUA, em fins de 1975, já havia cerca de 1.200 toneIa

das de combustíveis irradiados, armazenados nos próprios sítios

dos reatores e nas instalações de reprocessamento. Se conside-

rarmos os atuais programas nucleares em curso nos países indus-

trializados, teremos, no ano 2000 uma radioatividade acumulada nos

rejeitos, da ordem de 5 x 1011 Curies, proveniente apenas de pro
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dutos de fissão como o Kriptonio-85, o Césio-137 e o Estrôncio-90,

sem mencionar os actinideos. [25]

Há indícios de que tem havido vazamento de radio

atividade em algumas das instalações onde estão armazenados os

combustíveis utilizados pelos reatores que operam, ou operaram,

pelo mundo afora, e já se reconhece que esse armazenamento—que

é feito â superfície — envolve tais riscos que não pode conti-

nuar indefinidamente nos moldes atuais. [14]

Ainda que não se construa mais nenhum reator nu-

clear, só o descarte dos rejeitos já acumulados e a se acumula-

rem até o fim da vida útil dos reatores existentes exige, em nos

so entender, que se iniciem o quanto antes as experimentações vol-

tadas para o desenvolvimento da tecnologia necessária para o de^

carte em cavernas escavadas a profundidades da ordem de 500 a 600

metros, em formações rochosas; pois, â luz da atual experiência

em engenharia e capacitação industrial, esta parece ser a alter-

nativa mais acessível e segura.

As questões técnicas a serem resolvidas relacio-

nam-se, principalmente, aos seguintes pontos:

• estabilidade, a prazos muito longos, dos rejeitos, na forma

escolhida para o descarte (cilindros vitrifiçados, por exem

pio) ;

• interações entre os rejeitos e o meio circundante;

• efeitos, a longo prazo, dos fluxos de calor e, eventualmen-

te, de radiação, sobre as estruturas geológicas;

• migração de radionuclideos em meios geológicos.

Para assegurar que os rejeitos permaneçam isola-

dos da biosfera por prazos como os mencionados na secção II.4,
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que são da ordem de 10.000 anos, trabalha-se atualmente, em di-

versos centros àe pesquisas nucleares do mundo, no desenvolvimen

to do conceito àas barreiras múltiplas, interpostas entre os rejei-

tos descartados e a biosfera [18, 21 e 27].

Assim, os rejeitos são solidificados sob a forma

de cilindros de vidro, ou de outros materiais, que estão sendo

testados, tais como as cerâmicas cristalinas ( super calcine) e as

rochas sintéticas (synroc) . Posteriormente, os cilindros são in-

corporados em blocos de material adequado (concreto, por exem-

plo) que constituiriam a primeira barreira. A seguir, no caso

de se adotar a alternativa do descarte em carvernas escavadas no

meio rochoso, teríamos uma 2$ barreira, que seria a parede de re

vestiraento da caverna, em concreto especial, e assim por diante,

como está indicado na figura 14.

Figura 14 - Barreiras múltiplas.

A primeira barreira consiste nos

cilindros vitrificados e blocos

em que os rejeitos estão incorpo

rados. A segunda barreira éapa

rede da caverna. 0 meio rochoso

é a terceira barreira.

Experimentos realizados no reator natural de Oklo

e em jazidas de minerais radioativos,permitem inúmeras ilações,

a respeito de vários fenômenos que poderão ocorrer em instala-

ções de descarte de rejeitos. Observa-se, por exemplo, que os
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radionuclIdeos são muito pouco solúveis, o que retarda sua migra

ção nos meios aquáticos, e mesmo aqueles que se dissolvem, movi-

mentam-se muito pouco no subsolo, devido ã retenção por troca de

ions. Observações feitas em Oklo, sugerem que a migração do Plu

tõnio em águas subterrâneas pode ser retardada de um fator de

10.000 a 100.000, pelo processo de troca iõnica no subsolo, de-

pendendo da natureza da rocha,sendo que as maiores retenções são

constatadas nos meios argilosos.

Outra linha de pesquisa muito interessante, que

está sendo seguida por alguns grupos, para o estudo das transfor

inações que os blocos vitrifiçados e cerâmicos podem sofrer, sob

a ação da irradiação emitida pelos radioisótopos incorporados,

consiste na análise dos efeitos do vento solar de há milhões de

anos, sobre a poeira lunar trazida para a Terra pelos astronau

tas da NASA. Como sabemos, o vento solar é constituído de "lufji

das" de atmosfera solar ionisada, continuamente emitidas no es-

paço, a uma velocidade da ordem de 400.000 m/s ao nivel da Ter-

ra.

Ao atingir a superfície da Lua — que não é prote

gida por uma atmosfera densa nem por um campo magnético inten-

so — cada ion do vento solar "danifica" uma região microscópica

nos silicatos que constituem a poeira lunar, e que são aproxima-

damente semelhantes aos vidros e cerâmicas usadas para a incorpo

ração dos rejeitos. [27]

A superposição dessas pequenas regiões microscó-

picas, ao longo do tempo, conduz à formação de uma película su-

perficial de matéria danificada, com propriedades muito diferen

tes daquelas apresentadas pelo material não irradiado, particu-
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larmente no tocante ã reatividade com a água.

Ora, os cilindros vitrifiçados serão irradiados,

de dentro para fora, por fluxos de ions pesados, emitidos na de-

sintegração dos actinldeos, semelhantes ao vento solar, do ponto

de vista da velocidade dos ions; de modo que podemos nos pergun-

tar se tal irradiação interna não produziria efeitos semelhantes

aos produzidos pelo vento solar sobre a poeira lunar, transfor-

mando, em alguns milênios, os cilindros vitrifiçados em grandes

"regiões danificadas", com propriedades muito diferentes daque-

las dos vidros e cerâmicas não irradiadas. Assim, é necessário

investigar igualmente esses fenômenos, a fim de se avaliarem as

possíveis características dos cilindros vitrificados irradiados

e prever sua durabilidade a longo prazo.

Não nos alongaremos mais sobre este tema, por fu-

gir ao escopo do presente trabalho. Acrescentaremos, apenas, que

um dos grupos mais aplicados em seu estudo é formado pelos físi-

cos J.C. Dran, M. Maurette e J.C. Petit, do Laboratório Renê Ber

nas, do Comissariado de Energia Atômica da França, em Orsay.

Passaremos, na secçao seguinte, ao estudo prelimi

nar da alternativa de descarte que parece ser das mais seguras e acessí

veis às possibilidades da engenharia atual, particularmente no

Brasil, que seria a deposição dos rejeitos em cavernas escavadas

em maciços graniticos, a profundidades da ordem de 500 a 600 me-

tros.
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SECÇÃO 111.4

ESTUDO PRELIMINAR DO DESCARTE EM MACIÇOS GRANÍTICOS

Em primeiro lugar, devem ser estabelecidos alguns

indicadores, para a fixação de critérios que nos permitam sele-

cionar um sitio adequado para o descarte. Alguns desses indica-

dores seriam:

• Existência, na região, de um maciço de rocha íntegra, de di.

mensoes suficientes.

• Inexistência, na região, de jazidas de minerais de valor e-

conõmico previsível, que possam aumentar as chances de mine

ração acidental.

• Estabilidade geológica e sismológica da região.

• Situação locacional da região, com respeito a concentrações

demográficas, e respectivos planos de ocupação a longo pra-

zo.

• Características ecológicas da biosfera na região: flora, fau

na, clima, hidrologia de superfície, topografia, etc.

No caso de adotar-se o ciclo do combustível com

reprocessamento, seria conveniente, por motivos de caráter logís_

tico e econômico, que todas as instalações ficassem agrupadas no

mesmo sítio, constituindo um complexo integrado de tratamento, conçqs

to pelas seguintes unidades, como está ilustrado na figura 15:

• Unidade de recepção e armazenagem dos combustíveis irradia-

dos, provenientes das "piscinas de resfriamento" dos reato-

res.
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• Unidades de reprocessamento dos combustíveis e vitrificaçao

dos rejeitos.

• Unidade de reciclagem do Urânio e do Plutõnio.

• Unidade de aconâicionamento final dos rejeitos.

• Unidade de descarte dos rejeitos.

r
Mí5K

vo

Figura 15: O fechamento do ciclo do combustível:
complexo integrado de tratamento.

Se não for adotado o c ic lo do combustível com r e -

processamento, o complexo de tratamento consistirá apenas das unida-

des de recepção e armazenagem, aoonãioionamento, e descarte.

Consideraremos/ daqui em diante, apenas o descar-
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te dos rejeitos de alta atividade produzidos no ciclo com repro-

cessamento. Evidentemente, são produzidos, também, rejeitos de

baixa e média atividade, que recebem um acondicionamento espe-

cial e são descartados em escavações adequadas, no mesmo sitio.

Como vimos na secção III.2, os rejeitos de alta

atividade são armazenados sob forma líquida, por 5 anos e, a se-

guir vitrificados em blocos cilíndricos e armazenados por mais

5 anos. Vimos também que, após esta armazenagem, sua potên-

cia térmica é de 3,4 kW por cilindro vitrifiçado, sendo que uma

usina nuclear de 1.000 MW elétricos dá origem a 10 desses cilin-

dros, anualmente; perfazendo, portanto, uma potência térmica de

34 kW.

Com o objetivo de introduzir uma proteção adicio-

nal, imagina-se incorporar os cilindros vitrifiçados em blocos

de concreto especial. Não discutiremos, neste trabalho, as di-

mensões desses blocos, nem a disposição dos cilindros neles embu

tidos. Lembramos, apenas, que esses parâmetros devem ser esta-

belecidos tendo em vista não apenas o manuseio para a colocação

na caverna, mas também a dissipação do calor gerado pelos cilin-

dros, cujas dimensões são, igualmente, ditadas por problemas de

transmissão de calor, como foi dito na secção III.2. A figura 16

ilustra, esquematicamente, o arranjo,no interior da caverna, dos

blocos contendo os cilindros vitrifiçados, juntamente com blocos

vazados, destinados a facilitar a transferência de calor por con

vecção e uniformização da temperatura e, ainda, blocos esféri-

cos para completar o enchimento da caverna e aumentar sua resis-

tência estrutural. Admitiremos conhecidas as dimensões dos cilindros

e blocos, e seu arranjo na caverna, visando a uniformização datenperatura.
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Figura 16 - Acima: Os c i l in
dros vitrif icados e os blo-
cos. Ao lado: arranjo dos
blocos no inter ior da caver
na, visando a unifec-mzação
da temperatura, mediante a
transferencia convectiva do

calor gerado.
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Como unidade de descarte , havíamos imaginado uma

escavação de forma aproximadamente e s f é r i c a , realizada no grani-

to , com o centro a uma profundidade da ordem de 550 metros, pois

sabemos que a engenharia atual já dispõe de vasta experiência em
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escavações desse tipo. Posteriormente, tivemos acesso ã publica

ção citada na referência 28, onde se ilustra uma caverna escava-

da à profundidade de 300 a 600 metros, circundada por uma barrei_

ra concêntrica, de argila, como está ilustrado, em perspectiva,

na figura 17.

Figura 17: Caverna em

OEÍO granítico, com eri

voltória de argila.

Supomos que a idéia de se interpor esta barreira

de argila entre a caverna e a biosfera, decorreu da observação

feita em Oklo e em algumas jazidas de minerais radioativos, de

que a migração dos radionuclídeos é fortemente retardada por tro
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ca iõnica, particularmente nos meios argilosos.

Parece-nos bastante engenhosa a idéia da envoitó-

ria de argila, de modo que resolvemos adotá-la em nosso estudo,

embora não pretendamos analisar o problema da migração dos radio

nuclldeos através da mesma, pois isto fugiria ao escopo do pre-

sente trabalho. A dissertação indicada na referência 31, anali-

sa minuciosamente e desenvolve modelos que descrevem o processo

de migração, em meios subterrâneos, de radionuclídeos liberados

de uma instalação de descarte de rejeitos alta atividade.

Para a construção da envoltória, seria realizada

uma escavação na forma aproximada de uma superfície ovóide, com

a parte mais larga para cima, dentro da qual seria vazada a argjL

Ia que forraria a envoltõria. Entre esta cava e a caverna esféri

ca, permaneceria um maciço de rocha original que, portanto, deve-

ria ser sustentado, no fundo e dos lados, por apoios de concreto,

moldados â medida que a escavação se aprofunda, como está ilus-

trado em corte na figura 18.

A espessura da envoltória poderá ser calculada,

grosso modo, em função do tempo admissível, para que as águas de

um eventual lençol freático levem 300.000 anos para percolar a-

través dela, na direção da caverna. Observe-se que, mesmo que

isso aconteça, a migração de radionuclídeos no sentido contrá-

rio, será muito mais lenta, em virtude da retenção por troca iô-

nica, mencionada na secção III.3. Os gráficos apresentados nas

figuras 9 e 11 mostram que após 300.000 anos, a toxidade e a ra-

dioatividade dos rejeitos já cairam de 4 ordens de grandeza, em

relação aos valores iniciais.
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Figura 18: Corte da caverna, mostrando o acesso e a envoltória de argi la.

A lei de Darcy diz-nos que a velocidade média de

um escoamento laminar em meio poroso, multiplicada pela porosida

de, é igual ao produto do coeficiente de permeabilidade do meio,
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pelo gradiente hidráulico [29 e 30], ou seja

temos:

V . n

e =

= K

t .

dh
d l

k
n

dh
d l

Como V = e
t '

Suponhamos que a cava seja preenchida com uma ar-

gila apresentando as seguintes propriedades:

Porosidade: n = 0,45

Coeficiente de permeabilidade: K = 4,5 . 10~ai m/s.

Suponhamos, ainda, que c gradiente hidráulico no

lençol freático seja: = 0,01 m/m
dl

Com esses elementos, podemos calcular em termos

aproximados, a espessura da envoltória de argila, necessária pa-

ra que o tempo de percolação seja de 300.000 anos (ou 9,46 . 1012

segundos):

e = 9,46 . 1012. 4'5 • ™ " . 0,01 = 9,46 M O n
0,45

Assim, como primeira idéia, podemos dizer que

envoltória de argila deverá ter cerca de 10 metros de espessura.

Vejamos, agora, a que distância do centro da ca-

verna deverá ficar a superfície interna da envoltória de argila.

É de se esperar que o calor gerado pelos rejeitos

descartados na caverna cause expansão no granito,podendo fratu-

rá-lo e criar condições favoráveis à penetração de águas subter-

râneas.

Teríamos, pois, que construir a envoltória de ar-

gila a uma distância tal que a máxima temperatura atingida, ao
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longo do tempo em que o calor gerado pelos rejeitos é significa-

tivo, não cause tensões superiores às admissíveis na rocha.

Temos, portanto, em primeiro lugar, que determi-

nar o campo transiente de temperaturas em torno da caverna. Pa-

ra simplificar a solução, mantendo-nos do lado conservador, va-

mos assumir que a caverna seja perfeitamente esférica, e que a

carga térmica, em qualquer instante, seja uniformemente distri-

buida em seu interior. Assumamos, também, que o maciço graníti-

co é termicamente homogêneo, infinito e isotrópico.

Como vimos na secção III.2, a potência térmica

dos rejeitos varia, em função do tempo, de acordo com a lei

P = Põe"31.

Em nosso caso, Po é a potência térmica no momen-

to da colocação na caverna, P é a potência térmica após o decur-

so de certo tempo, t é o tempo decorrido e B é o coeficiente médio

de decaimento da potência térmica da mistura de isótopos que conjs

titue os rejeitos.

A hipótese adotada, de que a caverna será esférí

ca, escavada num meio rochoso infinito, isotrópico e de proprie-

dades térmicas independentes da temperatura, implica em que o

único mecanismo considerado para a transmissão de calor será a

condução radial, de modo que teremos um campo de temperaturas

T = T(r,t) dotado de simetria esférica, no qual o raio r será a

única coordenada espacial de interesse para o nosso estudo. Nes_

sas condições, o campo transiente de temperaturas será regido pe

ia equação parabólica

— - . —— r2 — — = — . — — (1) , na qual
r2 3r L 9r J a 3t
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a é a difusividade térmica do meio, dada pela relação: a. = ,
pc

sendo k a condutiviàade térmica, p a densidade e c a capacidade

térmica. No caso do granito, assumiu-se a = 48,94m2/ano.

• SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DIFERENCIAL

Vejamos, primeiramente, as condições iniciais e

de contorno.

No instante da colocação dos rejeitos no depósi-

to, isto é, para t = o, a temperatura do maciço ainda não foi al̂

terada, sendo, portanto, igual ã temperatura natural do subsolo

na região, Tc.

Assim, temos a seguinte condição inicial:

t = o > T = T°

Uma condição de contorno é dada na parede do de-

pósito, ou seja, para r = r1, onde fluxo de calor é:

p
q = __ , implicando um gradiente de temperatura

4Tir1

8T
8r r = r, K 4irrí

A outra condição de contorno é que a distâncias

muito grandes do depósito, a temperatura do meio é, novamente,

igual à temperatura natural do subsolo, isto ê:.

Para r •*• » > T = T °

A equação J-._L- ir2 -JS-1 = ±.J2- (1)r* 3r [ 3r J a 3t l '

será resolvida por diferenças finitas. Empregaremos o método im
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pllcito, no qual a derivada espacial é representada por uma for-

ma de diferenças finitas, calculada no instante

Jt_B t L

n + i

t =0

i-i

A r

Ti
At

As aproximações serão as seguintes:

I) Derivada espacial:

J
3r

• 2r
+

3 r2 r 3r

n+1
i-i

Ar2

n+i n+i
- T •

2 Ar

II) Derivada temporal

o 3t

n+1 n
Ti - T i

At

Assim, a equação (1) será aproximada da seguinte

maneira:

Ar

n + i _. n + i

i+i i-i

Ar

T » " - T»

n + :_ 2 Tn+i J_ Tn + 1 J _ Tinj _ 1 _ n+i 1 n«. 1 Tn
i-i Sr7 i Ar2 i + i riAr i+i FTár 1̂ 1 aAt i aAt í
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Agrupando e separando T. , vem:

T-L _ _L_1 T
n+l

 + U - • — 1 T
n+1 - P - + _L_1 T

n+1 - -L T"
Ar2 r ,Ar i - i JaAt Ar2 i 'Ar2 r .Ar i+i aAt i

L i J L -J L x J
[aAt aAt] _n+i f. 2aAt] „.-• . _ [aAt aAt ] n+i

1 ' "YEP ~ FTÃrJ i- i [ Ar2 I l- [Ar2 r£ArJ 1 i + i
í

Fazendo

= À t- rTÃT = çi ' t e r e m o s a seguinte equa-

ção de diferenças, que aproxima a equação (1)

- (X-CÍ)T?*; + (1 + 2X)Tj+1 - (A+ti)T?+; = T? (2)

Quanto ãs condições de contorno, tínhamos visto

que para r = r, , isto é, na parede da caverna esférica, o gradien

te de temperatura é dado por:

3T
r = ri

3T I
Aproximando -*—• ^ ^ pela expressão de diferenças finitas

o r | r = j. j

T
n + 1 _ T

n + 1 T - T
j - L_, teremos - -J- j ^ = J—j-—i—, que nos fornece

n+i Tn+iT° = T" + JI i Ar. Denotando j ^ j f rAf por goí^n+i) r teremos:

Portanto, no contorno, ou seja, para r = rx, pod£

ir.os escrever:
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% ( tn + i

Simplificado vem:

- 2XT?+1

Por outro lado, para r -»•» a temperatura do maci-

ço é, novamente, igual ã temperatura natural do subsolo, ou tem-

peratura inicial T°. Em termos de diferenças finitas, diremos

que para distâncias muito maiores que o raio da caverna (rx) , a

temperatura não sofrerá alterações, ou seja:

Para r >> x1 > T^ = T" S T °

No presente caso, consideramos que para r = 500

metros, Tn = T° e, ainda, que T"+ = T° . Com isso, montamos a

equação para r = rt, da seguinte forma:

T° ,

Simplificando, vem:

T° (6)

Ficamos, portanto, com o seguinte sistema de equa

ções algébricas:

Para r » r i :

(7)

1> + * 1\mB + l _ T B + ( 1 -

A.
Para r 2 <í xí < xt_1

-(• í,- Ci et;
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Para r = r1: [
* (7)

- tt-MT?:; • <1+A-ÇX)T?
+1 = T° J

Para escrever este sistema sob forma mais conci-

sa , faremos:

(1+2A) = bt

T? + n-ça) go(tn+i) = d,

(W2A) = b.

(A+Çi) = c.

T d

ar

(1+A-Çj) = bt

Substituindo estas expressões no sistema (7), te

remos:

a T n + 1 • b Tn+1 + c Tn + l «d
3 2 3 3 3 i» S

a T n + 1 • b T n + 1 d
x r-i r x

Observe-se que a matriz dos coeficientes a^,

c. é uma matriz tridiagonal, ou seja, da forma:



88.

b c
l l

a2 b2 c2

a b c
3 3 3

a b c
•» "» i»

a b c
5 5 5

bx-a CI-a

a b
i t

Assim sendo, o sistema (7) pode ser resolvido

de modo muito simples, através das seguintes relações de recor-

rência, devidas a Gauss:

= yT , para i

c T.
Ti

onde

. Para i = I - 1, I - 2 ,

6, = b. -
1 x

ai

6.
í-i

di "i•y =
i

, para i = 2, 3, ..., I

para í = 2, 3, ..., I

A validade destas relações de recorrência está

demonstrada na referência 33.

Esta solução foi programada, e processada no cora

putador do Rio Datacentro, da Pontifícia Universidade Católica

do Rio de Janeiro.

Mais adiante,apresenta-se o programa utilizado.
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Os resultados obtidos foram tabulados para uma

caverna de raio xí = 15 metros, admitindo-se um carregamento com

rejeitos totalizando uma potência térmica de 1.000 kw. A tabela,

que está adiante, apresenta os valores da temperatura, no maci-

ço granítico, a distâncias variando de 5 em 5 metros, começando

a 15 metros (ou seja, na parede da caverna) e indo até 100 me-

tros do centro da caverna, num período de tempo que vai de 0 até

200 anos após o descarte dos rejeitos.

Observe-se que, como os valores calculados depen

dem linearmente do gradiente de temperatura na parede da caverna,

o qual, por sua vez, depende linearmente da potência térmica,co-

mo bem mostra a expressão (3) , a tabela pode ser utilizada para

qualquer potência térmica, desde que as temperaturas nela apre-

sentadas sejam multiplicadas pela relação entre esta potência, e

os 1.000 kW que serviram de base para a elaboração da tabela.

Observe-se, também, que adotamos 0oC como tempe-

ratura de referência. Portanto, aos valores encontrados deve-se

somar a temperatura natural do subsolo, que é da ordem de 25°C.

Posteriormente, com o objetivo de verificar a so

lução desenvolvida, procuramos resolver a equação (1) por outro

método, baseado na integral de superposição de Duhamel.

A nova solução, que está explanada adiante, per

mitiu a elaboração de um programa mais simples, que também foi

processado no computador do Rio Datacentro e tabulado em 7 tabe-

las, correspondendo, respectivamente a cavernas com 10m, 15m,20m,

25m, 30m, 35m e 40m de raio, e apresentando os valores da tempe-

ratura no maciço, de 5 em 5 metros, até 100 metros do centro da

caverna/ para um período de 0 até 300 anos após o descarte.
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Ao compararmos as duas soluções, para a caverna

de raio igual a 15 metros (ver as Tabelas T.15A e T.15, do Ane

xo) , verificamos que os resultados são muito próximos, observan

do-se discrepâncias da ordem de apenas 0,3% na faixa das tempera

turas mais altas, nos primeiros anos após o descarte, e da ordem

de 2 a 5% na faixa das temperaturas mais baixas.

Conhecendo os campos de temperatura em torno das

cavernas de diferentes raios, podemos calcular, para cada caso,

a que distância deverão ser construídas as envoltórias de argi-

la.

A titulo de exemplo, vamos fazer o cálculo para

uma caverna de 15m de raio que, imaginemos, destinar-se-á ao de^

ca. te dos rejeitos provenientes do reprocessamento dos combustí-

s £ utilizados em 10 anos de operação de Angra I.

Tais rejeitos deverão perfazer, aproximadamente,

, cilindros vitrifiçados por ano, ou seja, um total de 60 cilin-

?vos em 10 anos.

Como vimos na secção III.2, nc momento da colocação na

caverna, cada cilindro terá uma potência térmica de 3,4 kW, de

modo que, no caso em estudo, a carga térmica inicial será

P = 3,4 x 60 = 204 kW (isto significa que as temperaturas dadas

nas tabelas do Anexo devem ser multiplicadas por 0,204). Toman-

do a tabela T.15A, verificamos que o máximo acréscimo de tempera tu

ra na parede ocorrerá 12 anos após o carregamento da caverna,- e

será igual a 0,204 x 904 = 184,5°C. Note-se que este valor cor-

responde ao acréscimo de temperatura, acima da temperatura natu-

ral do subsolo. Admi'. .ndo-se que esta seja de 25°C, a temperatu

ra na parede da caverna, 12 anos após a colocação dos rejeitos,
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será de 184,5 + 25 = 209,5 C.

As tensões decorrentes do acréscimo de temperatu

ra numa esfera oca de raio interno r1 e raio externo r2 são da-

das por: [35]

r3 - r3
2aE _
1 - v |̂  ( r 3 _ r 3 ) r 3

Tr2dr - Tr2dr!

2r3- i\ Tr2dr

2(rs - r3)r3
Tr2dr -

onde:

a é o coeficiente linear de expansão térmica

E é o módulo de Young

v é o coeficiente de Poisson

Como adotamos a hipótese de que a caverna será

escavada num maciço granitico homogêneo, isotrópico e infitino,

temos r2 •+ °°, de modo que, na parede da caverna (r =
 r

x ) - :

o = 0
r

e CJ =
2otE 1 otET

Assim, na parede, as tensões de compressão são

tangenciais à caverna esférica e as radiais são nulas, como está

indicado na figura 19.

Figura 19 - Tensões de Compre£

são na parede da caverna esfé-

rica.
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Assumamos, para o gran i to , as seguintes proprie-

dades:

a = 10 x 106/°C

E = 4 x 10 Pa OPascal = 1N/m2 = 1,02x 10~5Kg/cm2)

v = 0,20

Assim, para o acréscimo de temperatura de 184,5°C,

a tensão de compressão na parede da caverna será:

JOxio" x x 184,5 =^ = J ^ = „ 25 x rf pa 5
que é uma tensão muito superior ao limite de ruptura do granito,

que admitimos ser da ordem de 160kg/cm3. Nessas circunstâncias,

o maciço granitico deverá fissurar-se nas proximidades da caver-

na.

Adotando a hipótese simplificadora (e conservado

ra) de que a envoitôria de argila será esférica, e considerando

a deformabilidade desse material em relação ao granito, podemos

fazer um raciocínio análogo para calcular as tensões na superfí-

cie esférica do maciço granitico que fica em contacto com a par-

te externa da envoitória de argila (considerada, neste raciocí-

nio, como um corpo esférico oco), como mostra a figura 20.

Figura 20: Tensões de compres-

são na superfície do maciço gr£

nítico, em contacto com a parte

externa da envoltória de argila.
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Com essas hipóteses, as tensões serão dadas por

aET»
t 1 — V

Fazendo o = 160kg/cm* = 16 x 10 Par podemos cal-

cular o acréscimo de temperatura que acarretará essa tensão:

ifi m 6 IQxiÒ*6 x 4x1Ol0x T* . _* 0,8 . 16X106 ,_o
10 x 1 - 0,20 " * 40 x 10" =

Voltando ã tabela T.15A, verificamos que a 45 me-

tros do centro da caverna, o máximo acréscimo de temperatura ocor

rerá 35 anos após o descarte e será de 0,204 x 61 = 32,84°C. Ex

trapolando linearmente (o que é lícito para pequenas diferenças),

verificamos que a temperatura de 32°C deverá ocorrer a cerca de

46 metros do centro da caverna, ou seja, a 46 - 15 = 31m da pare-

de da mestna. Portanto, a envoltória de argila deverá ser cons-

truída a 31m da parede da caverna.

Ocorre que o carregamento da caverna não é feito

todo de uma só vez, mas sim gradativamente, em carregamentos par-

ciais, â medida em que vão se acumulando determinadas quantidades

de rejeitos do reprocessamento; de modo que, quando cada carga

for descartada, a potência térmica da carga anterior já terá de-

caido um pouco. Assim, a temperatura máxima será, na realidade,

ligeiramente inferior àquela que calculamos, o que, outra vez, co

loca-nos de lado seguro.

Quanto à temperatura no interior da caverna, as-

sumimos que será uniformemente distribuída e baseamos os cálculos

nessa hipótese. Entretanto, na prática, por melhor que se arran-

jem os blocos contendo os cilindros vitrifiçados, deverão o-

correr zonas mais ou menos aquecidas, uma vez que não se pode es-

perar que a convecção natural uniformize completamente a tempera-
i

tura no interior da caverna.
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Nossa preocupação será, nessas circunstâncias, im

peâir que eventuais "pontos quentes" ultrapassem a temperatura má

xima que os cilindros vitrifiçados podem suportar (cerca de 700 C)

sem comprometer sua integridade. Para isso podemos, com base no

estudo térmico que orientará a disposição dos referidos blocos,de

terminar os limites máximos e mínimos que seriam atingidos pela

temperatura no interior da caverna- Depois, para nos situarmos

do lado seguro, fixaríamos as dimensões da caverna baseados na hi.

põtese de que a temperatura média não poderá exceder o limite míni-

mo determinado.

Elaboremos um exemplo:

Suponhamos que os cálculos de distribuição de tem

peratura no interior da caverna indiquem que esta estará compreen

mites de 190°C e 240°C.

Assumamos, então, que a temperatura média não deve-

dida entre os limites de 190°C e 240°C.

rã exceder 190 C e calculemos, em função disso, o raio da caverna.

Para isso, podemos empregar a lei de Newton, ou

seja: o fluxo de calor que atravessa a parede da caverna é igual

ao produto do coeficiente superficial de transferência de calor,

pela diferença de temperaturas entre a caverna e a superfície in-

terna da parede, isto é:

P
= k (T - T )

4ijr3 cav parede

Eln nosso caso, tínhamos P = 0,204x1.000 = 204kW.

Admitamos que o coeficiente superficial de transferência de calor

entre o ar da caverna em contacto com a parede de concreto, e es-

ta, seja k s 50W/ma.K,e vejamos o que acontece se o raio da caver

na for igual a 10mj
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O fluxo de calor que atravessa a parede da caver-

na sara:

A tabela T-10 dá-nos a temperatura máxima na pare

de da caverna, que é: 0,204 . 1544 = 315°C.

Assim, a temperatura no interior da caverna será:

T = 315°C • Ü|i5 = 318°C
cav 50

Portanto, a caverna deverá ter raio maior que 10

metros. Tentemos 15 metros:

T = 0,204x908 • 2 ° 4 - 0 0 0 - l87°C
c a v 5 0 . 4 . TT . 1 5 2

Portanto, com uma caverna de 15 metros de raio,

satisfazemos a condição de que a temperatura média em seu inte-

rior não exceda 190°C.

OBSERVAÇÃO: Seria desnecessário ressaltar que os cálculos elaborados, re lat i -

vos ãs tensões no meio rochoso e ã temperatura no interior da caverna, são ba£

tante simplificados; seu único objetivo foi ilustrar o emprego das metodolo-

gias desenvolvidas. Para o efetivo anteprojeto de uma instalação de descarte

escavada em meio granítico, deve-se pesquisar dados mais realistas sobre as

propriedades térmicas e mecânicas do granito encontrado no local escolhido, e

a análise de tensões deve ser mais minuciosa.
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PROGRAMA ELABORADO PARA A DETERMINAÇÃO DO CAMPO TRANSIENTE DE

TEMPERATURAS, POR DIFERENÇAS FINITAS

(^INÍCIO)

[IDR2 - IFIX (FLOAT(105 - IRI1 '19.)

IR, IR - IR1, 105, IDR2

|N2 - IFIX(N/DT) + 1

t II - IFIX (FLOAT(IRF - I R Q / D R T I

ICONST - DR/(A.* AK * 3,1416 * FLOAT(IRg** 2))

IALAMB « ALFA * DT/PR» »2|



9.7.

B (IR)

|D(IR) = 071

|V(IR) - 071

5X
I IT = 1, N2 \
\ © /

I
IT1 - IT • 1,

/ i R

\

1, Il\

© /
|P(IT) « P0* (EXP (- BETA * (IT-1) - EXP (-BETA * IT))/BETA|

|G0 - P(IT) * CONST

1QUISI - ALFA * DT/((IR1 * (IR-T) * PR)*DR)I

SIM

|C(IR) - 2 * ALAMBI

T(IR,IT) •» (ALAMB-QUISI)*G0|

O
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- (ALAMB - QUISI))

|B(IR) « 1. + 2. * ALAMBi

|A(IR) « - (ALAMB - QUISi)!
fC(IR) - - (ALAMB + QUISIJ1

IB(IR) - 1. + ALAMB - QUISI|
|D(IR) = T(IR, IT)|

C(IR)

1

|T<L,

- P

D(IR)

ICALL

C
IT1)

I

- T(IR, IT)|

TRIDAG |

"© ")
« V(L) |

fT(IR, IT1) -

|J2 - IFIX (20.. 001/DT) + 1

|J3 - IFIX ( 1 ;1O0]/DT) |

/ j - 1, 32, J3\

\ ® /

0
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- IFIX (FL0AT(J-1)/FL0AT(J3))|

IJ4 - 1 • IFIX(25 . 001/DT7I

iJ5 « IFIX (5 .001/DTT

6-JA, N2, J5\

IFIX (FLOAT(J»-1)/FLOAT(J3T|

J 1 . (T(IR, J,
, IR - 1, 19
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SUBROTINA TRIDAG

INÍCIO "NJ
ZETA(IF)

fGAMAdF) « D(IF)/ZETA(IF)|

[IFP1 « I F T T j

I - IFP1, L

O
- ÃXTT* C(I-1)/ZETA(I-J)|

GAMA(I) « (D(I) - A(j) *GAMA(I-1)/ZETA(I)|

|V(L) «GAMA (L)

[LAST -

K - 1, LAST

|V(I) - GAMA(I) - C(I) V(I-t-1)/ZETA(I)|

(777)
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0001

000?

0003
000*
0005
0006
0007
ooo a
0009
0010
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0012
0013
0014
0015
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0018
0019
0020
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0038
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0041
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0043
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0046
0947
0046
0049
00 50
0051
0052
0053
0054
0055
0056
O057
0055
0059
0060

0061
0362

c—
c
c
c
c
c
c-
c

CAMPC TE4NSIENTE DE TEMPERATURAS EM T0CN0 OE U» OEPCSITC 0E

C0C3USTIVEIS NUCLEARES |RR*D1ADC5

J040U1» FPA.NC1SC0 OE C*»V»tM0

c
c
c
c
c
c

—c

DIFFUSION M10M.BM0I l .Ct lOl l .0(1011 .VI101 ».TC 101 .10011*
• G4M4(tOI).P(100tI.ZETAt 101>

OAT 4 F0.BET4.DR.DT.4LF4.AK»1R0,1RF.IR1.N/I000000..0.0S.S.•
• 1 . .4E.94.3.35.10.500. IS.200/

«RtTEt6.IOO)IPI
!DB?*JF1XIFLO4TUO5-J»1)/19.»41

l f . 2 0 0 H I R . I R K 1 R 1 . 1 0 5 . I D R 2 )
16,300)

>
I l | O (
CCKST*DR/I4.«4K*3.I4I6*FL04TI1RO**2>)
4L4«rB*ALFA*0T
DC 2 IR*1.IOI

B ( I i > 0 .
Cl tO'O.
DIIO'O.
VIIRlcO.

2 CCMIKUE
00 • iR«l . I I

5 Tt tc.no.
DC 50 IT. I .K2
1TJ«IT»1
DC 30 tCz l . l t
P< JT»«P0»IEKO|-BET4»CIT-l)l-EXPl-BET»»ITI)/BET4
G0>P<|T)»CONST
OU1£I«»LF»»CT/CCIB1-H IR-1)*DR)»OR»
IF( IP.NE.l) SC TO 10
*t IF 1*0.
BlIC>z|.*2.*4L*MB
C( IR)--?.'«L««B
D I !S)=TI1R.IT)*(*L4MB-0UISI)«C0
GC TC 30

10 IF ( IR .EO. I I ) GO TC 20
«I ! f ) - - f »L»I*9-OUISIJ
BlIC>:|.*2.*4L4MB
Cite)'-(»L»MB*OU1SI)
Df l f ) = T ( t f . m
GC TC 30

20 Al IF)s-|4L4K9-0UISD
B(IRI«I.•»L4MB-OU1SI
C(IK)*O.
D( m*Tf IF.IT)
CkLL TCID»CI1.11.4.B.C.D.V1
DO 40 L - l . I I

40 T(L.ITI)*V(L>
I F I I P . E O . I I I T U R . I T l l a O .

30 CCNTINUE
SO CCMIKUE

J2*!F|X|20.001/DT1*1
J3>IF1X|l.OOI/DT)
DC fO J E | , J 2 , J 3
J1«IF IXITLOATt J-D/FLOATI J3)>

60 «i=ITE (6.400) J I . I T I IP .J ) . I0«1 .19)
J4 3 14IFIXI2S.001/DTI
JE«|FIXCE.OCI/DT)
DC 70 J-J4^2.J5
JI«irixiFL04T(J-l»/FL04TIJ3l)

70 W=ITF(6.«OO)JI.ITIJK,J1.IBs 1,19)
• MTECC.5C0)
STCP
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••CI*>CS DF TFMPFRÍTUt* ACIMA DC CtfRC UNIFCRfE - CR«US CfLSILS».
• • * TEMP.CE REFERENCIA K 0 GR. CELSIUS)•.///.S3».•Rl « ' .13 .
• • *FTROS»./V/)

200 FCeM»T(/,3X.»RCKFTeCS)'.2X.I9(I3,3K|)
300 FOS*»Tt//,lX,'T<»KCS>»./,J30<» • ) . / / !

0001
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0008
0009
0010
001 I
0012
0013
0014
001»

c
c SU6RCUTINE TRI04GCIF.L.A.B.C.D.V>

DIMENSION « ( I> .B(1 ) ,C ( I ) .D (1 I .V I1 ) .ZET4( IO I ) .G4M4|101)
7ETMIF) iE( IF)

|«CI1F)/ZET»»IF) " .
II
00 I
zTz e U ) e { i » i » c < i i i )

1 C«M«II)*(C(II-ACI)*6«l»4.CI-l))/ZeT4(I)
VfL)>C4M<|L>
L4ST«L-IF
OC 1 K*I.L«ST

2 VIIMG4M4(|)-cm*V(l+l)/2ET4(|)
RETURN
ENO
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• DETERMINAÇÃO DO CAMPO TRANSIENTE DE TEMPERATURA, PELA INTEGRAL

DE SUPERPOSIÇÃO

Trata-se do campo transiente de temperatura, num

meio infinito, aquecido por uma esfera com carga térmica decres-

— ft t
cente ao longo do tempo, de acordo com a expressão P = Poe .

Como sabemos, tal campo é descrito pela equação:

L _1_ f r2 ST 1 . J_
r2 3r [ ar J " o

3T
3t

Em primeiro lugar, para o caso de carga térmica

constante, isto é, P = Po, foi encontrada a seguinte solução fe-

chada : [34]

onde a é o raio da esfera, erfc é a função erro complementar, de

Gauss, e FQ é o fluxo de calor na superfície da esfera, dado por'

Fo = 3T?£

Antes da colocação da carga térmica na caverna,

a temperatura do maciço é constante e igual à temperatura de re-

ferência (que pode ser tomada como a temperatura natural do sub-

solo, ou então como nula, para melhor visualização dos acrésci-

mos de temperatura, sendo que, neste caso, aos resultados finais,

deve ser acrescida a temperatura natural do maciço, para se obter

a efetiva temperatura do maciço).

No caso da carga térmica decrescente com o tem-

—81
po, podemos discretizar a função P * Poe , considerando-a cons

tante em pequenos intervalos de tempo (t. , t.), e igual ao res

pectivo valor médio nesse intervalo [36]. Com isso, podemos a-
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— — 8 1
próximar a função P = PQe por meio de uma função em degraus,

como mostra a figura 21 .

1 + 1

Figura 21 - Aproximação de P = P e por una função em

degraus.

O valor médio da função P no intervalo |t._t, t.)s

—81
seria dado pela integral de P e • nesse intervalo, dividido pe

la diferença (t. - t. ):

íti *
P e" B t dt >-6t.

i - *!-!
X

B í tt "

Introduzindo esta dlscretização na solução fechada (8 ), temos

uma solução aproximada/ facilmente programável para processamen-

to digital, que é a seguinte:



105.

T(r, t.) -~ . f(r, t ) - f(r, t. - t.), onde
J X

f(r,t.-t.) = erfcl *"•= |-exp| — + " * J~ "I erf c I r " a + ̂ ( t J t i I |

J l [2/o(tj-ti)J [ a a J [2/octj-ti) a J

Esta solução foi programada (ver programa adian-

te) , e processada no computador do Rio Datacentro, pare os seguin

tes valores de a (raio da caverna): 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 35m

e 40m; com uma carga térmica inicial ds 1.000 kW. Admitiu-se que

o maciço granitico tem as seguites propriedades:

Condutividade térmica k = 3,35 W/m.K

Capacidade térmica c = 800 J/kg.K

Densidade p = 2.700 kg/m3, de modo que te-

mos a seguinte difusividade térmica:

a " £ = 2.7óõ?8oO - 1'55 x iO-§»V.eg . 48r94»'/ano

Os resultados, ou seja, os campos de temperatu-

ra, estão apresentados nas tabelas T.10, T.15, T.20, T.25, T.30,

T.35 e T.40 (ver Anexo), que fornecem as temperaturas a distân-

cias de 5 em 5 metros, até 100 metros da parede da caverna, a

partir do momento em que a carga térmica é descartada, até 300

anos depois, de ano em ano até o 209 ano, de 5 em 5 anos dai até

o 1009 ano e, finalmente, de 25 em 25 anos até o 3009 ano.
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• PROGRAMA DA SOLUÇÃO PELA INTEGRAL DE SUPERPOSIÇÃO

IR, IR - IA, M, J
IV,(FA (JB),JB = 1,19

I B - - BETA * (I-Õl

BI - - BETA * I

1 BI1 • BETA * (I-(I-Q) 1

Ò
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P(I) - Pg * (DEXP(B) - DEXP(BI)/BII |

RI « FLOAT(IR-IA)/(2. * SQRT(ALFA * I))

RII = (FLOAT(IR-IA)/FLOAT(IA)) • (ALFA * I/FLOAT(IA ** 2))

RIII » RI + SQRT(ALFA*I)/FLOAT(IA) \

|F(IR, I) «= DERFC(RI) - DEXP(RII)* DERFC(RIII)

I PP(1 JLE\

K = 2, L

IK > I - K 4 1

I K1 * K - 1

PP(K) =PP(K1) * 3.1416 *AK*IR))*

PP(I) - PPTL)

T(IR, *3.U16»AK» IR)) *F(IR, I) - PP(I)
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I , T(IR, I ) ,
, IR«IA,M,

I , (T(IR, I)
, IR=IA, M, J

C F I M )
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0001
000?
0003
0004
oop;
0006
0007
0008
0009'
0010
0011
001?
0013
0014
00 IS
0016
0017
ooia
0019
0020
0021
002?
0023
00 24
002$
0026

0027
0028
0029
0030
0031
003?
00 33
0034
0035
0036
0037
003S
0039

00*0
0041
0042
0043
004*
0045

c
C
c
C
c
C
C

c
c

C
C
C
C
C

C

C
c
c
c

CANFC TCAKÇIENTE DE TEMPEF «TUC4.5 EM TOKKC OE W OEPtílTC

DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES IPU'CIACCS

JO4OUIM F(9 4NC!SCC DE C4RV4LH0

DESCRICtC DOS P»C»METOOS E V 4 R I 4 V E I S

1« . . . P * I O CD DEPOSITO ESFÉRICO
4K . . . COKOUTIVID40E TETPMIC4 D4 OOCH*
•LF4. . . . D I ^ U S I VID4.DE TEPH1C* C» OCCHA
BET» . . . COEFICIENTE MEDIC DE CEC4IKENTC C4OIO«7IVO

D« MISTu«« OE M»Tf = I » l S CCNSTITli lNTE DCS E-
LEMEKTCf CCMBUSTIVEIS I»«CtAOCS

If- . . . D I S T 4 K C I * DO CONTO CONSIDERADO 4TE O CEKTGC
DC DEBCSITO

T . . . TEMPO DECORRIDO ENTtE 4 DEPCSIC'C DCS COW-
eusTivEiy «iP»4oi»Dos E C IKST«NTE E«* OOE SE
C4LCUL» * TEMPER»TUO» NO FOKTC CChSICEK»CC

DDUSLE PRECISION e . B I . C I . R I I . Q I I I
DI^EKSICM PI300) ,PP|300) .F l100 .300) .T (100 .300) .F«(301
D«T« l«.SET«.«K.KL^4.P0/15.0.O2.3.3S,4a.9«.I0O0OOO.y
DAT* K ,« .J /300 .100 .5 /
DC I JP-1.20

C
WBITf Í6.ICOI*
•P ITE I6 .200 ) ( IR .11= I * .M .J )
WBITÇÍÉ.3C0) 1».(PAIJB».JB=1.19)
DC 40 1 = 1 .K
DC 30 I S * I » . » , J .
B=-EE7*»I1-1)

J/BII

c
<
c

c
c
c

—c
—c

c
c
c

c
c
c
c

c
c
<
c
c
c

BIIx6ET4*CI-(l-lll
P

BII«|FLC4T( I R - U
« 111»BI *5C(ÍT I »LF*» I ) /FL0«TI 14 )
FCIR.l )«OEKFC«PIJ-CEXP<BII)«DeRFt(RII I»
PP<1J=O.

DC 10 K»2.L

>»[CPf K I 1 - P ,
•Fl IK.IK + I)»/?.

10 CCKTINUE
PPCDxPFIH
T(15.I)iCPI I l/C 4.«3.1416*AK*IRIl*FfIR.tl-PPII)

30 CCNTI^UE
40 CONTINUE

DC 50 1=1.?0
50 «»ITEI6.4001I.(TCIB.Il.IP = M.*I.J>

DO CC I=?f.)00.5
60 MPITEI6.4C0II.(T(IR.I).|KsI4.M.J)

DO 70 1-1IÍ.X.25
70 WSITE16.400)1.ITtIF.I),IP=I».M.J)

•B1TEI6.500)
íoo rce*«T»iMi.isx.>c«»PO TKANSIENTE CE TFWPEA«TUS«S Et» TCFAC CF v»

«0EPCS1T0 CE COMBUSTÍVEIS NUCLE4CES 1<= »01 AOOÍ • . / . 10 » . • I *CC ESCI "CS
• DE TEWPEOTUQ4 4CIC* DO C»«"C UNIFCRME - CO«US CELSIUS - TE^P. OE
• REFE6EIKCI* » O GB. CFL SI U S ) ' . / / / , 5 3 x . • * « ' . I 3 , ' «ETPC5 • . / / / )

200 FCRfATI / .SX. -PIMETPCS) 1 ,2X.19113.3») )
300 FC»v4Tf / / . l ) l . •T I4^CS»• . / > 1301' • ) . / / . 3X . 13. EX . 191F6 .0 I . / )
400 F C R l » » T | 3 X I 3 Í X 2 0 I F 6 0 ) / l
SO0

STOP
END
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A figura 22 mostra como se configura, em linhas

gerais, a dependência entre a temperatura máxima na parede da ca-

verna e o raio desta, para uma carga térmica inicial de l.OOOkW.

400

200

Figura 22 - Temperatura máxima na parede,

para cavernas de diferentes raios, com a

mesma carga térmica inicial (1.000 fcU)

35 40 a(metros)



CONCLUSÕES

Esta monografia teve por objetivo avaliar a pro-

blemática dos rejeitos de alto nível, provenientes do fechamento

do ciclo do combustível nuclear e sugerir, com base no estudo das

características radiológicas e térmicas desses rejeitos, uma al-

ternativa de solução a ser experimentada, em escala de demonstra-

ção, para o problema de seu descarte.

A leitura do texto deixa bem claro que não se pre

tende, dogmaticamente, afirmar que a alternativa sugerida seja a

melhor, e que deverá ser a adotada. Entretanto não é demais repe

tir que, â luz dos conhecimentos técnicos atuais e das possibili-

dades da engenharia, particularmente no Brasil, a alternativa se-

lecionada parecer ser das mais seguras e acessíveis.

No decorrer do trabalho, procurou-se salientar

que, embora as diferentes etapas do ciclo do combustível sejam

interdependentes, a questão do descarte dos rejeitos de alta ra-

dioatividade é, certamente, o problema mais sério com que se de-

fronta a indústria nuclear, em nossos dias; mesmo por que já se

acumularam, em diversos países, muitos milhares de toneladas de

combustíveis irradiados, que não podem ficar indefinidamente sob

armazenagem semi-provisória, em instalações cuja segurança a lon-

go prazo é altamente duvidosa.

Evidentemente, a solução para o problema do des-

carte dos rejeitos de alto nível deverá apoiar-se num sério e e-

xaustivo trabalho de experimentação, realizado em projetos de de-

monstração, nos quais possam ser cuidadosamente avaliadas as inte

rações dos rejeitos com a biosfera e os riscos implícitos a cada

tipo de solução. Sugere-se, assim, que se comecem essas experi-

mentações, com um projeto piloto acessível; qual seja, o descarte
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em caverna a ser escavada em maciço granítico, a profundidade da

ordem de 500 a 600 metros, circundada por uma envoltória de argi-

la, destinada a dificultar a eventual percolação de águas subter-

râneas para o interior da caverna, e a retardar, por troca iõnica,

o carreamento e migração dos radionuclIdeos para a biosfera

Como primeiro passo para elaboração do ante-proje

to da instalação piloto sugerida desenvolve-se, ao final da mono-

grafia, um método para a determinação do campo transiente de tem-

peraturas em torno de uma caverna esférica, escavada em meio ro-

choso, carregada com uma carga térmica decrescente segundo uma lei

esponencial; e propõem-se alguns critérios a serem observados no

et belecimento da distância do centro da caverna, a que deverá ser

construída a envoltória de argila.
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ANEXO

CAMPO TRANSIENTE DE TEMPERATURAS EM

TORNO DE UMA INSTALAÇÃO DE DESCARTE

DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES IRRADIADOS

TABELAS
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