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INTRODUÇÃO

A presente publicação, "Gerência de Rejeitos Radioativos",
(Volume 1 e 2) faz parte da série de publicações do Grupo de Analise
de Informação do Centro de Informações Nucleares sobre as etapas do
Ciclo do Combustível Nuclear, iniciada com a publicação "Enriquecinen-
to Isotópico do Urânio". Esta série visa apresentar o estado da arte
de cada uma das etapas e atividades correlatas do ciclo, procurando
fornecer um retrato amplo não sõ das técnicas em si, mas também uma
descrição das atividades dos principais países do mundo que as desen-
volvem.

Este trabalho de consolidação de informação foi elaborado
a partir de referências internacionais, as quais estão relacionadas no
final da publicação. Algumas referências são citadas ao longo do tex-
to, quando julgou-se necessário.

No Vol. 1 são apresentados os fundamentos que descrevem as
várias fontes de rejeitos radioativos da indústria nuclear, a padroni-
zação das categorias de rejeitos, as estratégias adotadas para o tra-
tamento e disposição, os tipos de repositórios cogitados e as práticas
e propostas de diversos países na área.

Segue-se, no Vol. 2, a apresentação do programa de gerencia
de rejeitos de origem não-militar dos seguintes países: Estados Uni-
dos, Reino Unido, França, Canada, Alemanha e Japão. 0 programa de ge-
rência de rejeitos da União Soviética não § apresentado devido às di-
ficuldades de obtenção de informações. Para cada pais é apresentado um
resumo suscinto do seu programa nuclear, para que se possa identificar
a razão da maior ênfase dada por este pais à gerência de um rejeito
especifico. São apresentados em seqüência o controle legislativo, a
classificação adotada, o tratamento e as opções para a disposição dos
rejeitos.

Os países acima listados foram focalizados porque possuem os
maiores programas nucleares d-o mundo e, por essa mesma razão, desen-
volvem atividades de gerência de rejeitos que refletem as principais
opções disponíveis, quer a nível industrial ou de pesquisa.

Ao final de cada volume é apresentado um glossário com as
definições dos termos técnicos utilizados no texto da publicação.

As unidades utilizadas no texi-o s3o:
. Curie (Cí) para atividade
. rad para dose absorvida de radiação
, rem pura dose equivalente

Contudo, estas unidades estão sendo gradualmente substituídas, na Srea
de gerência de rejei.tos, por Bequcrel (Bq), Sievert (Sv) e Gray
(Gy) respectivamente, como se pode verificar nas publicações mais re-
centes sobre o assunto. Damos a seguir a equivalência entre elas:
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• 1 Ci * 3,7 x 10108q

• 1 re» = 1,0 x 10~2Sv

• 1 rad = 1 ,0xl0"2 Gy

Queremos aqui agradecer a assessoria tto.ica disper. sadc pê-
los engenheiros da CNEN, Nelson Meldonian e Arnaldo Mtzrahí, coopera-
ção inestimável para a presente publicação. Devemos ainda mencionar a
presteza com que os desennistas da DEx III confeccionaram as figuras
aqui apresentadas.
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t apresentado a seguir um panorama resumido do programa de
gerência de rejeitos nos Estados U n i d o s , Reino Unido» França, R e p ú b l i -
ca Federal da Alemanha, Canadá e Japão.

Este panorama apresenta inicialmente o programa nuclear do
pais, de modo que se possa saber em que contexto se desenvolve a ge-
rência de rejeitos. Seguem-se as bases do controle legislativo e a
classificação adotada. Finalmente são apresentados o tratamento e as
opções para disposição de rejeitos.

II - ESTADOS UNIDOS

1 - Prograna nuclear americano

Os dois reatores construídos no inicio dos anos 40 nos Esta-
dos Unidos, dentro do projeto Manhattan para produção de armas nuclea-
res, forneceram a base tecnológica para os reatores refrigerados a
Sgua.

Ao fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam
interessados no uso de reatores nucl: res para a produção de energia
elétrica. Nesta ocasião, foi iniciado um projeto para construção de vm
reator compacto para propulsão naval, resultando no lançamento au mar
do submarino Nautilus, em 1 9 5 4 .

A partir de então, com a disponibilidade de tecnologia dire-
tamente aplicável, resultante do projeto de propulsão naval e tambsiri
com a existência de instalações de usinas de enriquecimento de urânio
construídas para o programa militar, iniciou-se a comercialização de
reatores tipo LWR nos Estados Unidos.

Atualmente,1987, há em operação no pais 63 reatores tipo PWR
gerando 57.026 MWe e 33 reatores tipo BWR, com um total de 27.317 MWe.
Em construção, existem 17 unicTades tipo PWR (19.352 MWe) e 8 unidades
tipo BWR (8.604 MWe) .

0 desenvolvimento da tecnologia de reatores regeneradores
iniciou-se simultaneamente com a dos reatores a ãgua pesada. De fato,
o primeiro reator nuclear no mundo a produzir eletricidade (dezembro
de 1951) foi o reator rãpido experimental F.BR-1, refrigerado a sódio.
Esta tecnologia continuou a ser desenvolvida e vários reatores rápidos
experimentais foram construídos desde então. Foi também elaborado um
projeto para a construção de um reator rápido de demonstração, mas es-
te foi suspenso no final de 1983, devido a decisão norto-americana de
não reprocessar combustível irradiado para recuperação do plutonio
produzido com sua posterior utilização como combustível em reatores de
potência.
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Os Estados Unidos s3o um grande consumidor de urânio e além
de minera-Io em seu próprio solo, o importam de outros países.

0 enriquecimento de urânio é feito tanto para fins de consu-
mo próprio como para fornecimento a outros países.

Os elementos combustíveis irradiados, provenientes de reato-
res de potência não estão sendo presentemente reprocessados no pais.
Entretanto, o combustível irradiado é reprocessado para recuperação do
plutônio e urânio para fins militares, produzindo assim rejeitos de
alto nível .

2 - Controles legislativos

As duas repartições federais envolvidas na Srea - "De-
partment of Energy" (DoE) e "Nuclear Regulatory Commission" (NRC)
têm missões claramente definidas: o DoE ê responsive! pela gerência
geral do programa para projeto, construção e operação de um repositó-
rio, sendo responsável também pela preparação de um pedido de licença
a NRC, demonstrando que o repositório pode ser operado com segurança
e pode isolar o rejeito pelo tempo necessário; a NRC tem a responsabi-
lidade de regulamentar o DoE para assegurar que sejam satisfeitos os
requisitos de proteção ao público, aos trabalhadores e ao meio ambien-
te, sendo responsável também pelo licenciamento das instalações
nucleares nos Estados Unidos.

Em 1980, o Congresso Americano aprovou o "Low-Level
Radioactive Haste policy Act" (LLRWPA) que estabelece as dire-

trizes para que os estados americanos formem blocos ("compacts"), isto
é, se agrupem regionalmente para gerenciar os rejeitos, e dá-lhes res-
ponsabilidade para a disposição de rejeitos de baixo nível gerado den-
tro de suas fronteiras. A lei estabelece que:

. cada estado ê responsável pela gerência do rejeito comer-
cial de baixo nível gerado dentro de suas fronteiras;

. os sítios de disposição regional são as opções mais segu-
ras e eficientes; '

. os estados podem ingressar nos blocos para estabelecer e
operar sítios de disposição regional;

. os blocos devem ser aprovados pelo Congresso e esta apro-
vação pode ser revista a cada 5 anos;

. após 1* de janeiro de 1986, as instalações de disposição
regionais, que operam nos blocos sob aprovação do Congres-
so, podem se recusar a aceitar rejeitos de estados que

fazem parte do bloco.

Até o momento foram formados cerca de 12 blocos, alguns ain-
da aguardando ratificação do Congresso (vide figura 1 ) . Vários esta-
dos não aderiram aos blocos, enquanto o Texas por exemplo, decidiu
gerenciar sozinho o'seu rejeito.
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O "Nuclear Waste Policy Act" de 1982 determina os procedi-
mentos e cronograna para a disposição de rejeitos comerciais de alto
nível e de combustível irradiado, incluindo ainda rejeitos provenien-
tes de atividades militares. A lei especifica que o DoE estabeleça ume
Agencia para Gerência de Rejeito Radioativo Civil e determina a cria-
Ç3o de um Fundo de Rejeito Nuclear obtido a partir da cobrança de 0.10
centavos por quilowatt-hora de eletricidade de origem nuclear. As com-
panhias de eletricidade devem gerenciar o combustível irradiado até 31
de janeiro de 1998, quando então o governo federal começara a aceitar
a disposição.

Antes de 1998, o DoE deverá elaborar um programa para sele-
ção, caracterização, teste, projeto e construção de um sitio para
disposição final. Qualquer estado ou tribo indígena poderá opor-se
S localização de um repositório no seu território, porém o Congresso
poderá anular esta objeção.'

A NRC estabeleceu a lei 10CFR61 (Area 10 Coóe of Federal Re-
gulations Parte 61} entitulada "Requisitos de Licenciamento para Dis-
posição em Terra de Rejeitos Radioativos". Segundo a regulamentação,
os rejeitos devam ser classificados de acordo com a atividade e tipo e
então acondicionados em "containers" apropriados que assegurem que o
seu conteúdo não entre em contato com água (esta poderia transportar a
radioatividade para as fontes de água públicas). A regulamentação es-
tabelece ainda um controle institucional sobre o sitio durante 100
anos e que as barreiras (de engenharia ou naturais) devem durar cerca
de 500 anos.

Os padrões para a disposição de rejeitos de alto nível são
fixadas pela "Environmental Protection Agency" (EPA), num documento i-
dentificado por 40CFR191 . A EPA foi crida em 1970, como resultado da
consolidação de várias agências governamentais já então existentes.
Sua função e fazer o planejamento, a pesquisa, o controle e a fixação
de padrões na área de meio ambiente. 0 NRC baseia seu regulamento pdra
disposição subterrânea de rejeitos de alto nível e combustível usado
nos padrões da EPA, através do documento 10CFR60. Estes regulamentos
exigem barreiras múltiplas, que incluem a combinação apropriada de re-
cipiente, camadas subjacentes e a natureza e integridade da rocha usa-
da na disposição. Os rejeitos devem poder ser recuperados 50 anos após
a disposição e o recipiente deve ser projetado de modo a ser seguro
por um período de 300 a 1000 anos.

3 - Classificação de rejeitos

A classificação mais geral é segundo a origem: militar e
não-militar.

Rejeitos militares são aqueles que foram gerados desde a Se-
gunda Guerra Mundial até agora, e provêm do reprocessamento de com-
bustível irradiado em reatores nucleares usados na produção de mate-
rial para armamento ou para propulsão de submarinos e porta-aviões.

Rejeitos não-milítares incluem aqueles provenientes da gera-
ção de eletricidade pelos reatores de potência e de organizações in-
dustriais, hospitais, centros.de pesquisa e universidades que usam ra-
dioisôtopos.
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Os rejeitos são também classificados de acordo com seu méto-
do de produção, sendo esta a classificação adotada pela NRC. Assim, no
documento 10CFR60 temos a definição:

"Rejeito radioativo de alto nível" significa: (a) combus-
tível irradiado em reator, (b) rejeitos líquidos resultantes
da operação do primeiro ciclo do sistema de extração por
solvente, ou equivalente, e os rejeitos concentrados prove-
nientes dos ciclos de extraçlo subsequentes, ou equivalente,
em uma instalação para reprocessaraento de combustível ir-
radiado e (c) rejeitos sólidos nos quais esses líquidos fo-
ram convertidos.

Por outro lado, o documento 10CFR61 define rejeito radioati-
vo de baixo nível como sendo rejeito contendo materiais nucleares es-
peciais ou subprodutos que são aceitáveis para disposição numa insta-
lação em terra." Assim, rejeito de baixo nível ê todo rejeito não clas-
sificado como rejeito de alto nível.

4 - Tratamento e opções para disposição

A gerência de rejeito nuclear foi segmentada em rejeito co-
mercial, rejeito de defesa (militar) e armazenamento de combustível
irradiado.

Corno rejeitos comerciais e de defesa têm formas e tecnolo-
gias de manipulação idênticas, as suas gerências sãc planejadas e ad-
ministradas conjuntamente, de modo a se complenentarem e evitar dupli-
cação de esforços. A pesquisa básica é financiada por orçamento civil
ou militar, dependendo de onde ela.será aplicada primeiro, enquanto
que. a adaptação de equipamentos e processos para rejeitos já existen-
tes § financiado pelo programa que usará a tecnologia.

Em 1977, o Presidente Carter proibiu o reprocessamento nos
Estados Unidos, com o objetivo de encorajar outras naç5es a fazerem o
mesmo e reduzir assim as probabilidades de proliferação de armas
nucleares. Em 1981, o Presidente Reagan anulou esta proibição, porém a
indústria nuclear n%o retomou o reprocessamento porque os benefícios
econômicos eram mínimos e haveria sempre a possibilidade de nova proi-
bição por governos futuros.

Coabustivel irradiado

Em conseqüência da política governamental relativa ao re-
processamento, o combustível nuclear irradiado está se acumulando con-
tinuamente ao lado dos reatores. Em 1998 o Governo Federal (DoE) deve-
rá tomar posse do combustível irradiado e até II as companhias de ele-
tricidade sâo responsáveis pelo armazenamento temporário e seguro dos
mesmos.

De modo geral , os reatores têm capacidade de armazenamento
de aproximadamente dois núcleos de combustível, o que é insuficiente
para o contexto atual. Foram propostas várias soluções para este
problema estratégico, como se segue:
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1) substituir os "racks" atuais de 50,8 cm de distância entre os ele-
mentos combustíveis por outros de 30,5 cm, o que permitira o arma-
zenamento de quase o dobro do número de elementos (respeitando-se
os aspectos de segurança pertinentes);

2) construir novas piscinas de armazenamento ao lado dos reatores;

3) transferir os elementos combustíveis para as piscinas dos reatores
novos;

4) armazenar nas instalações governamentais construídas para este fim;

5) construir instalações de armazenamento comerciais;

6) dispor as varetas do elemento combustível em arranjos mais densos,
em recipientes apropriados;

7) estocar a seco em "containers" semelhantes aos usados para
transporte dos elementos combustíveis.

Todas essas possibilidades esteio sendo estudadas e algumas delas já
est2o em fase de demonstração.

Um dos aspectos mais importantes da possibilidade de arma-
zenar o combustível irradiado estS relacionado com a n3o-proliferação,
pois este armazenamento seria uma alternativa plausível ao reprocessa-
mento, feito por outros países.

0 pais também esta cogitando desenvolver sua capacidade para
poder aceitar u armazenamento de uma quantidade liwitada de combustí-
vel irradiado, vindo de outros países, para satisfazer objetivos de
nSo-proíiferação.

Rejeito de alto nível

Os Estados Unidos reprocessam combustível irradiado há cerca
de 40 anos, para seu programa militar. Durante este período os rejei-
tos, particularmente os de alto nível, foram apenas armazenados na
forma liquida ou sólida, em grandes tanques com blindagem de concreto,
nas instalações de Hanfcrd e Savannah River.

No final de década de 50, iniciou-se o desenvolvimento da
tecnologia para a disposição permanente destes rejeitos, concentrando-
se os esforços nos processos de solidificação e inobilízaçSo de rejei-
tos líquidos, no isolamento dos "canisters" com rejeito solidificado e
nas formações geológicas estáveis e profundas.

De acordo com o "Nuclear Waste Policy Act" de 1982, estes
rejeitos deverão ter uma disposição permanente. A "Defense Waste Pro-
cessing Facility", localizada junto a usina de reprocessamento de Sa-
vannah River fará a imobilização dos rejeitos de alto nível com vidro
boro-silicato em "canisters" de 61 cm de diâmetro e 3 m de altura.

Antes do tratamento dos rejeitos de alto nível, alguns ra-
dionuclideos tais como Cs-137, Sr-90, Kr-85 e Am-241 s3o recuperados
a fim de serem utilizados como fontes de radiação e calor» Os proces-
sos utilizados no tratamento süo:
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a) calcinação a uma temperatura de 500'C ,principalmente
para rejeitos ácidos contendo grande quantidade de alu-
mínio e zircônio dissolvidos;

b) neutralização de soíuçQes de Scido nitrico usando hidró-
xido de sódio, resultando num sedimento ("sludge"), que
contem quase todos os radionuclIdeos.

A tecnologia para vitrificaç3o jS foi desenvolvida no pais
em escala piloto, mas a instalação foi operada somente com rejeitos
não radioativos ( s i m u l a ç ã o ) . Esta sendo considerada também a possibi-
lidade de adoção do processo francês AVM.

Até 1 9 7 0 , os rejeitos transurânicos eram dispostos na sub-
superficie, porém nesta data o Governo decidiu que os rejeitos TRU de-
veriam ser dispostos em repositório g e o l ó g i c o . Até que este tipo de
repositório esteja disponível, estes rejeitos esteio sendo armazenados
na superfície. Quanto ao tratamento empregado neles, estes são estabi-
lizados ao invés de imobilizados, mas podendo em alguns casos serem
incinerados e adicionados aos rejeitos de alto nível para posterior
imobilização.

Um aspecto importante ê o transporte de rejeitos e o seu a-
condicionamento apropriado, pois no futuro os combustíveis irradiados
deverão ser transportados dos reatores para o local de armazenamento a
nível federal ou então para instalações de tratamento antes da dispo-
sição. Estão sendo desenvolvidos novos projetos de"casks"especiáis , re-
vestidos de chumbo e com possibilidade de refrigeração a água.

Para a disposição de rejeitos de alto nível na forma vitri-
ficada e de combustível irradiado, o DoE i rS propor ao Presidente os
seguintes sítios:

. Deaf Smith, Texas'(camadas de sal)

. Hanford, Washi gton (basal to)

. Yucca Mountain, Nevada (tufo)

Após a aprovação, o repositório geológico deverá ser subme-
tido ao licenciamento e posterior construção. De acordo com o
"Nuclear Waste Policy Act" de 1 9 8 2 , esse repositório deverá estar ern
funcionamento em 1 9 9 8 .

0 "Nuclear Waste Policy Act" determinou também que se proje-
tasse uma instalação controlada para disposição de rejeitos de alto
nível' e combustível irradiado, de modo que eles possam ser recupera-
doSfComo alternativa para disposição em cavernas de minas. 0 DoF. esta
preparando projetos para estas instalações ("Monitored Retrievable
Storage" - MRS) para submetê-los ao Congresso.

Os conceitos adotados para o MRS foram o do poço s°co
e "cask" selado. 0 conceito poço seco consiste de um conjunto de tubos
dispostos no solo, nos quais o combustível usado ou "canisters" com
rejeitos podem ser inseridos. A blindagem necessária é na sua maior
parte a própria terra. 0 conceito de "cask" selado tem a vantagem de
que o recipiente serve também como "container" de transporte.
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Rejeito de baixo nível .

0 Governo Federal ê responsável por vSrios sítios de dispo-
sição de rejeito de baixo nível, geralmente localizados próximos aos
laboratórios nacionais de pesquisa nuclear (vide figura 2 ) . Para os
rejeitos de origem não governamental esteio atualmente operacionais
apenas três sítios, Barnwell (Carolina do S u l ) , Richiand (Washington)
e Beatty (Nevada), também sob responsabilidade do Governo Federal. 0
sitio de Barnwell é operado pela Chem-Nuclear Systems Inc. enquanto
que os outros dois são operados pela U.S. Ecology, Inc. Em 1980, o Go-
verno promulgou o "Low-Level Radioactive Waste Policy Act" deslocando
a responsabilidade desses rejeitos para os estados.

Os rejeitos de baixo nível têm seu volume reduzido antes de
serem transportados para a disposição. Os métodos usados para esta re-
dução incluem compactação, evaporação, secagem e incineração, mistura
com concreto ou plástico e betumização, dependendo da natureza do re-
jeito.

Em agosto de 1985, o DoE promoveu uma pesquisa para levantar
os problemas e deficiências no tratamaneto de rejeitos de baixo nível
nos Estados Unidos e desta maneira formular uma política de PAD con-
sistente. Desta forma, constatou-se que das varias tecnologias de tra-
tamento que hoje estão disponíveis nó mundo, poucas são as usadas no
pais, principalmente porque no passado grandes areas podiam ser reser-
vadas para a disposição dos rejeitos . Ap5s esse levantamento, o DoE
decidiu incentivar PÃO nas técnicas que se seguem.

. Troca iônica: é atualmente o processo mais usado no tra-
tamento de rejeitos, seguido pela incineração, com al-
gumas instalações sendo construídas, como: Nine Mile
Point, Byron , Blaidwood , 1 na Carolina do Morte e mais 3
em Rocky Flats;

. Tncineração: novo.s processos estão sendo desenvolvidos,
' como o conceito de digestão ãCidá' em Hanford, ciclone na

instalação de Mound, incineração com controle de ar no
Laboratório de Los Alamos, pirõíise de escória em Andec
Torrax e plasma gerado por mfero-onda em Hanford;

. Redução de volume* o processo ê utilizado para rejeitos
de baixo nível no sitio de Hanford, através de combustão e
compactação.

Após redução de volume, o rejeito § acondicionado em caixas
de madeira, ou barris de aço, ou tambores de metal ou recipientes de
plSstico reforçado. 0 rejeito acondicionado é disposto na sub-superfi-
cie, escavando-se uma trincheira no solo, acima do lençol freãtico.
Por exemplo, em Barnwell, as trincheiras têm 300 m de comprimento ,30 m
de largura e 2,5 m de profundidade, aproximadamente 4,5 m acima do
lençol freãtico. Os recipientes são depositados nas trincheiras até
atingirem sua plena capacidade. Coloca-se uma camada de rocha, â qual
ê dada forma arredondada para desviar a ãgua da chuva. Finalmente, a
trincheira £• coberta com solo arãvei no qual crescerS vegetação que
evitará erosão.
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4

NOVOS BLOCOS PARA DISPOSIÇÃO DE R8N

Fig. I - "Compacts" para disposição de rejeito de
baixo nível (1985)

• INSTALAÇÕES DO DOE,
OERADOftAf DE REJEITO

A tÍT/O DE DISPOSIÇÃO E
* EST0CA8EM DO DOE
• SÍTIO DE DIBP08IÇÃ0 COMERCIAL

O PRODUTO D
ATIVIDADE INDUZIDA ~
REJEITO CONTAMINADO

• REJEITO. CONTAMINADO
COM UKÍHIO

^ REJEITO CONTAMINADO Ot
TRAN8UK&NICO3

Fig. 2 - Sítios para. disposição de rejeito
de baixo nível
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Ill - REINO UNIDC

1 - Prograsa nuclear britlnico

0 Reino Unido Iniciou seu programa nuclear de potência em
1955. 0 pais adotou o sistema de reatores refrigerados a gSs e a pri-
meira geração foi a do tipo Magnox que usa combustível de urânio natu-
ral e diôxido de carbono como refrigerante. Este foi seguido pelo "Ad-
vanced Gas-cool.ed Reactor" (AGR) que usa U0- com rçafxo enriquecimento,
revestido de aço inox.

H5 atualmente, 1987, operando no pais 26 reatores tipo Mag-
nox, gerando 5186 MWe, 10 reatores tipo AGR, gerando 6198 MWe, enquan-
to 4 unidades tipo AGR, com potência total de 2490 MWe, estSo em
construção.

Na área de reatores rápidos foi desenvolvido e construído
um protótipo usando combustível metálico e outro usando Oxido misto
UOg-PuO». Reatores tipo LWR (Light Water Reactor) estão sendo conside-
rados para o futuro.

0 pais n3o tem reservas de urânio em seu território porém o
explora no exterior em "joint-ventures" e o processa antes de importá-
lo.

Atividades de enriquecimento de urânio s2o desenvolvidas hã
20 anos na usina de Capenhurst.

0 reprocess^mcnto de combustível irradiado vem sendo feito
Industrialmente desde 1952. A usina de Windscale reprocessa combustí-
veis de reatores térmicos enquanto que combustíveis de reatores rápi-
dos e tipo MTR (Material Test Reactor) s2o reprocessados em Dounreay.
Uma nova usina para combustível Oxido (U0?) estS sendo construída em
Windscale e ficarS operacional no fim da presente década. Ela Irã re-
processar combustível doméstico dos AGR's e LWR's bem como combustí-
vel proveniente do exterior.

Vemos assim que com tal programa nuclear, o pais possui vS-
r1as 'fontes de rejeitos radioativos. A tabela III. 1 fornece uma proje-
(2o. da quantidade desses rejeitos que se acumularão ate o ano 2000
bem como as estratégias de disposição adotadas, assumindo-se que have-
rá um programa modesto de construção de PWRs contrabalançado parcial-
mente pelo fechamento, no devido tempo, dos reatores Magnox.
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TABELA III -1

QUANTIDADES DE REJEITOS IMOBILIZADOS
ACUMULADOS NO REINO UNIDO NO ANO 2000

VOLUME

Disposição
subterrânea
(engineered)

Disposição
geológica

MODO DE
DISPOSIÇÃO

Disposição
em sub-su- 530.000
perfTcie.

ORIGEM

52.000

28.500

REATOR DE
POTÊNCIA

70.000

23.000

REPROCESSANENTO PESQUISA

400.000

14.000

27.000 .

60.000

15.000

1.500

Desta tabela podemos concluir que:

(1) a maior parte dos rejeitos sa*o enviados para disposição em
sub-superf1>cie,

(ii) a disposição em terra é necessária em todas as etapas da
indústria nuclear, inclusive na produção de isõtopos e

(1ii) a disposição geológica ê necessária quase que exclusivamente
para os rejeitos de reprocessamento.'

2 - Controles legislativos

As bases -para a política de gerência de rejeitos radioativos
no Reino Unido foram estabelecidas através do Informe oficial do go-
verno "The control of radioactive waste Command 884" em 1960.

Em 1977 o ICRP (*) reviu suas recomendações para limites de
dose de radiação e como conseqüência o Cmmd.884 também foi revisto em
1979. Isto não significou urna mudança fundamental na política para re-
jeitos estabelecida anteriormente mas sim uma mudança em ênfase que
levou em consideração os avanços na proteção rad1o18gica durante quase
20

International Commission an Radiological Protection
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A principal lei que controla a disposição de rejeitos & o
"Radioactive Substances Act" de 1960 e as usinas de tratamento e arma-
zenamento de rejeitos são licenciadas pela "Nuclear Instalation
Inspectorate" (Nil). A disposição de rejeitos radioativos necessita da
autorização do "Department of Office", do Ministério da Agricultura,
Alimento e Pesca na Inglaterra e no Pais de Gales, e do Departamento
de Agricultura e Pesca na EscÕcia.

As organizações que descarregam substâncias radioativas no
•elo ambiente publicam relatórios anuais comparando suas liberações e-
fetuadas com os níveis autorizados.

0 Ministério da Agricultura, Alimento e Pesca também contro-
la a radioatividade na costa do Reino Unido e publica um relatório
anual que inclui listas da radioatividade da vida marinha, e sedimentos
próximos is instalações nucleares situadas na costa, publicando ainda
cSiculos da dose de radiação resultante para grupos de indivíduos que,
pela sua ocupação, estejam mais expostos à radiação.

A disposição no mar de rejeitos radioativos embarcados em
portos do Reino Unido bem como descarregados de barcos britânicos §
controlada pelo "Dumping at Sea Act 1974" que estS de acordo com a
Convenção Internacional de Londres sobre a disposição final de rejei-
tos no mar. A lei requer que a disposição de rejeito no mar seja li-
cenciada pelo Ministro de Pesca. Estas disposições no fundo do mar são
organizadas dentro do "Multilateral Consultation and Surveillance Me-
chanism" operado pelo Nuclear Energy Agency da OECD (Organization for
Economic Co-operation and Development).

Qualquer proposta de expansão de um sitio nuclear existente
ou criação de um novo deve ser enviada para a autoridade relevante lo-
cal (município ou condado) de acordo com o "Town and Country Planning
Acts" (1971). A primeira etapa envolve o exame da proposta pelos re-
presentantes eleitos localmente, os quais podem levar em consideração
quaisquer objeções ou alegações feitas por escrito. Estas autoridades
locais podem fornecer ou recusar a permissão solicitada ou, em certos
casos, podem encaminhS-ia para a autoridade do condado para decisão.

Se o conselho local (ou o do condado) recusar a permissão, o
requerente pode apelar para o 'Secretário de Estado. No caso de usinas
de potência, este poder é exercido conjuntamente pelos Secretários de
Estado para Energia e do Meio Ambiente.

Se, durante a fase seguinte de pesquisa geológica, a permis-
são de planejamento § dada, seja por uma autoridade local ou nacional,
o requerente pode solicitar uma licença de construção. Normalmente, o
requerente (p.e., CEGB- Central Electricity Generating Board e BNFL-
British Nuclear Fuel Ltd.) consulta o Nil quanto 3 informação a ser
submetida e os detalhes de procedimentos a serem seguidos para obter a
licença. 0 Nil avalia informalmente a segurança da instalação proposta
e a conveniência do sitio. Se esta avaliação § satisfatória e não hS
objeçSes quanto â segurança, o requerente pode fazer um requerimento
formal para o Health and Safety Executive (HSE). Este pode então
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instruir o requerente para que notifique as autoridades locais (con-
selhos de rio, comitês de pesca e outros Órgãos semelhantes) sobre
seus planos. 0 HSE recebe opiniões e comentários destes 6rg3os com
relação ao requerimento de licença e decide se a licença de construção
- e em que condições - deve ou não ser dada. Esta decisão ocorre apôs
tris meses de notificação dos Órgãos locais.

0 controle de construção ê txercido pelo Nil através das
condições anexas â autorização. A construção não pode ser iniciada atS
que o Nil esteja satisfeito com o projeto.

Uma segunda licença não ê necessária para a operação, porém
uma avaliação da segurança do projeto e procedimento de operaçoo pro-
postos são submetido ao HSE. Com base nessa informação, o HSE substi-
tuíra as condições prévias relativas a construção pelas condições de-
talhadas apropriadas para a operação da Instalação.

3 - Classificação de rejeitos

No.Reino Unido, os rejeitos de menos de 10 PCi/g são consi-
derados como tendo atividade desprezível. A tabela III.2 a seguir for-
nece a classificação adotada no pais.

I
I

I



CATEGORIA

Nível
multo
baixo

TABELA I I I . 2

CLASSIFICAÇÃO DE REJEITOS

AUTORIZAÇÃO

<10" 5 wC1/g
( I n s i g n i f i c a n t e )

<lmCi/saco (O.lm )
<100yCi/saco (1/2 v 1 d a > l ano)

DISPOSIÇÃO

Enterrar com
lixo normal
doméstico e
Industrial

Enterrar com
11xo Industrial
com "precauções
especiais

Nível
baixo

<20mCi/mJ (o)
<750 mR/h. (B/f) na
superfície, em tambor
(Drigg e Dounreay)

Disposição em
sub-superficie

Nível
médio

baixo a

alto

Disposição
subterrânea
(engineered)

Disposição
geológica

Alto nível
(geração
de calor)

Disposição
geológica

FONTE: The management of radioactive
pp 101-169, 1985

wastes, Rep. Prog. Phys,

O termo ".rejeito de alto nível" § aplicado somente aos refi-
nados altamente ativos do reprocessamento de combustível, os quais
atualmente são armazenados como concentrados líquidos, mas que serão
v1trif1cados antes da disposição. Rejeitos de baixo nível consistem de
Itens- como roupas, papel e equipamento que estão levemente contamina-
dos e para os quais existem vias de disposição, qual sejam disposição
no mar ou disposição na sub-superf1cie.

Na nomenclatura do Reino Unido, rejeitos de nível médio são
portanto definidos por exclusão, isto Si, como sendo nem de baixe nem
de alto nível. O termo engloba uma grande variedade de rejeitos, in-
cluindo revestimento de combustível contaminado com combustível irra-
diado, sedimentos que se acumulam em tanques de armazenamento de com-
bustível e materiais de troca ionica usados no tratamento de
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efluentes líquidos. Alguns destes rejeitos são atualmente armazenados
COMO lama (slurries) ou sólidos particulados; todos, entretanto, serão
convertidos em formas s61idas monolíticas antes da disposição.

4 - Tratamento e opçSes para disposição

Rejeito de baixo nível

Quanto aos rejeitos de baixo nível, faz-se primeiro o uso
de classificação através de métodos manuais, acompanhada de processos
convencionais de tratamento tais como fragmentação, compactação (feita
proximo do seu local de disposição) e combustão. Quanto ao processo de
digestão Scida, até hoje somente tentativas com rejeitos não radioati-
vos têm sido feitas, rejeitos estes que incluem principalmente papel,
polietileno e PVC com pequenas quantidades de outros materiais. 0 li-
cenciamento de uma instalação que use esse processo para tratamento de
rejeitos radioativos sÕ serS possível após a solução de alguns proble-
mas.

Este tipo de rejeito pode ser disposto no mar (pratica
atualmente em moratória) ou em locais especialmente projetados, como o
sitio em Drigg operado pela BNFL. Para se efetuar esta disposição, as
seguintes condições devem ser preenchidas:

. dispor a mais de 1 metro de profundidade

. nenhuma escavação deve penetrar além da camada de matacão (*) de ar-
gila, o que assegura a impermeabilidade do repositório

. a taxa de dose na superfície do rejeito emissor beta ou gama,
sem blindagem, não pode exceder 0,76 rads/h

. os rejeitos a serem dispostos em um sõ .dia não podem exceder 20
mCi/m para atividade alfa e 60 mCi/m para atividade beta, em mé-
dia.

Os rejeitos, via de regra, são colocados em tambores de aço
de 200 1, em sacos de papel, 'Ou então acondicionados individualmente
com revestimento impermeável se o seu tamanho e formação tornam as
duas primeiras opções inconvenientes.

Rejeito de médio nível

A gerência de rejeito de médio nível representa uma necessi-
dade maior que o de alto nível, uma vez que esse tipo de rejeito con-
tinua a ser produzido e estocado, a espera de decisão quanto a sua
disposição. Este tipo de rejeito é, assim, prioritário para a NIREX
(Nuclear Industry Radioactive Waste Executive), que ê o Órgão respon-
sSvel pelo planejamento e coordenação de disposição de rejeitos de
baixo e médio níveis.

(*) matacão: fragmento de rocha cujo diâmetro mSximo esta compreendido
entre 15 cm e 1 n,
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Antes da disposição,
gumas formas de tratamento e
como:

que S considerada o objetivo final, al-
acondicionamento são necessárias, tais

redução de
sidratação
lama, etc)

volume: incineração, digestão Scida, corte, de-
de rejeitos tímidos (resinas de troca iônica,

usando filtração e evaporação.

- descontaminação: lavagem, lixivia, f loco-precipitação,
filtragem magnética, troca iônica para líquidos.

Uma vez que a redução de volume concentra a atividade no re-
jeito, deve-se ter cuidados especiais no seu manuseio e armazenamento.

zenada,
to, com
11 mero,

Conversão desses rejeitos em uma forma possível de ser arma-
transportada e disposta pode ser feita pelo seu encapsulamen-

ou sem pré-tratamento, em uma matriz como cimento, betume, po-
vidro ou metal .

Apesar
de médio nível
disposição foi tomada

dos métodos de tratamento e encapsulamento de rejeito
estarem desenvolvidos, nenhuma decisão quanto â sua

no Reino Unido.

Rejeito de alto nível

Estes rejeitos na forma liquida são armazenados em tanques
de aço contidos em compartimentos de concreto. Os tanques são refrige-
rados através da circulação de água para remover o calor de decaimen-
to. Os compartimentos de concreto são também revestidos de aço para
que se tenha uma proteção adicional em caso de falha. Os tanques e

refrigeração requerem supervisão e eventual substituição.
de que estes líquidos devem ser convertidos em sólidos.

sistemas de
HS consenso

0 Reino. Unido desenvolveu um método de imobilização de re-
jeitos chamado FINGAL (Fixation Vn Jàlass of .Active JLiquid) e operou
uma usina piloto em HarweTl de 1962 a 1964 usaTído rejeitos de reatores
Magnox. Neste método, o recipiente cilíndrico no qual o vidro ê fabri-
cado
de

tipo
11-

§ também usado como "container" na disposição final. Este
processo tornou-se conhecido co-mo "in-can melting". 0 rejeito

quido e o material formador do vidro são alimentados continuamente num
receptaculo de aço inox no qual a mistura se funde formando uma mistu-
ra homogênea. Quando o receptaculo está cheio, ele § removido do for-
no, resfriado, selado e torna-se o recipiente de armazenamento. A usi-
na produziu blocos de vidro de cerca de 50 kg.

No Inicio dos anos 70 a BNFL e a UKAEA desenvolveram o HAR-
VEST. (Highly /Active Residues Vitrification Engineering Studies) conve-
niente para produção Industrial. Ele ê uma escala ampliada do FINGAL e
tanto um como outro são caracterizados pela simplicidade de engenha-
ria. Eles são processos Intermitentes, sem partes moveis e o recipien-
te onde o vidro ê feito deve suportar apenas um d c l o de temperatura
que é o estagio mais critico em termos de potencial de falha durante
operação.

0 processo HARVEST consiste dos seguintes estágios:
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1 - por um processo especial, o liquido Sc ido proveniente do combus-
tível Irradiado é transformado en fixidos metálicos e na"o-metal 1 cos
os quais sa*o Incorporados em blocos de borc-sil icato, onde cada
bloco contém um máximo de 15% de rejeitos radioativos;

2 - esses blocos sólidos, encapsuiados em recipientes de aço
níquel/cromo com proteção extra contra a corrosão, s3o armazena-
dos por 30 anos em locais artificialmente refrigerados, onde os
"containers" podem ser recuperados facilmente;

3 - ao final de 30 anos, os blocos podem ser colocados en um repositó-
rio final. 0 calor gerado serS relevante durante saculos.

0 calor gerado pelos rejeitos de alto nível ê maior no ini-
cio do que posteriormente, devido â maior intensidade dos decaimentos
radioativos. Consequentemente, o resfriamento em piscinas (onde ocor-
re a dissipação do calor do rejeito por convecção ) é necessário até
que a produção térmica tenha caldo a um dado nível.

t impraticável fazer blocos HARVEST antes que o calor gerado
tenha caldo abaixo de 100 k¥ por 1000 HW(e) de potência nuclear gera-
dos por ano. Isto, na pratica, significa esperar em torno de 3 anos.

Como exemplo, dez "containers" Harvest são necessários para
disposição do rejeito de alta atividade de 1 ano de uma usina típica
de 1000 MW(e).

Hoje, os tipos mais promissores de vidro a serem considera-
dos Seio os boro-sil icatos, os quais têm temperaturas de formação va-
riando entre 950° e 1050° C. A porcentagem de rejeito de alto nível
que pode ser adicionado depende do calor gerado, que ê o fator limi-
tante. Alguns boro-silicatos foram desenvolvidos para este propósito,
e a composição dos mesmos varia com a natureza do rejeito.

As características mais importantes de tais vidros são:

1 - alta temperatura de formação,
2 - estabilidade térmica,
3 - estabilidade contra danos de radiação e
4 - resistência 3 lixivia

A primeira barreira 3 dispersão da atividade de rejeito v1-
trifiçado é o "container". 0 recipiente padrão para o processo HARVEST
6 feito de uma liga cromo/niquel, a qual tem alta resistência mecâni-
ca, boa resistência S corrosão e é compatível com vidro durante o
ciclo, de sua fabricação. Tal "container" § totalmente resistente a
corrosão em condições ambientais secas, conforme foi demonstrado por
experimentos simulados, e sua vida nessas circunstâncias é de milhares
de anos. Igualmente, a liga cromo/niquel tem excelente resistência 3
corrosão em piscinas de armazenamento. Contudo, um revestimento adi-
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cional de cobre, chumbo ou titânio & necessário para assegurar resis-
tência 2 corrosão e» situações toais dristicas.

0 BNFL anunciou que a sua primeira usina de vitrificação em
Mindscaie serS provavelmente baseada no processo francês AYM, que
Í amplamente aceito no mundo dentro da indústria de reprocessamento
estando o seu desenvolvimento alguns anos avançado em relação ao HAR-
VEST. A disponibilidade de informação da tecnologia francesa, bem co-
mo a experiência adquirida com o HARVEST permitirão a construção da
primeira usina de vitrificação usando o processo AVM dentro de poucos
anos.

Três opções praticas estão sendo consideradas no Reino Unido
para disposição de rejeitos (White Paper Cmnd 6820-Nuclear Power and
the Environment). Estas opções envolvem a colocação de rejeitos sóli-
dos em recipientes convenientes:

(1) em formações geológicas profundas sob a terra;

(2) sob sedimentos do fundo do mar (ocean bed);

(3) no fundo do mar (ocean floor).

£ política tío Reino Unido pesquisar a viabilidade das três
opções até o ponto onde a escolha de uma delas possa ser feita. A op-
ção escolhida será desenvolvida integralmente até o fim do século.

As diretrizes para seleção tias formações geológicas são:

(1) suficiente espessura e ^rea para alojar o repositório e
a uma profundidade suficiente para isola-lo da superfí-
cie;

(2) condições hidrolõgicas simples e determinaveis, baixa
condutividade hidráulica;

(3) longa historia de estabilidade geológica,' longe de fa-
lhas ativas e de atividades sísmicas altas;

(4) condutividade térmica adequada;

(5) características químicas convenientes, alta adsorção de
Ions ou capacidade de troca, estabilidade térmica ade-
quada;

(6) ausência de recursos potenciais que pudessem encorajar
a intrusão do homem;

(7) ausência de atividades de mineração anteriores, e

(8) conveniência para mineração, construção e operação de um
repositório para o período requerido e, sub-sequentemen-
te, para serem preenchidos e selados.
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As formaçBes consideradas para rejeito de alto nível slo de-
pósitos de sal, formações argilosas e rocha dura cristalina.

No Reino Unido não há domos de sal e as formações estratifi-
cadas não são espessas bastante para alojar um repositório. Alguns de-
p6sitos de sal alternativos e de camadas de xisto de interesse poten-
cial ocorrem em Cheshire e Somerset.

As formaçOes argilosas que merecem um exame mais detalhado
incluem o sul 4a Escócia, Cumbria, Gwynedd-Powys, Leiscestershire-No-
tinghamshire e Somerset.

A maioria das rochas cristalinas encontra-se na Escócia e
algumas no norte da Inglaterra. Estudos dos mapas geológicos do Reino
Unido pelo Instituto de Ciências Geológicas resultaram na identifica-
çio de mais de 100 áreas contendo formaçOes rochosas potencialmente
convenientes.

Em Harwell, um dos laboratórios da UKAEA, a concepção de um
projeto conceituai para um repositório esta concentrado na disposição
de rejeitos radioativos de alto nível (RAN). Considera-se que estes
rejeitos serão vitrifiçados, com cada bloco de vidro tendo aproximada-
mente ?. m de comprimento por 0,5 m de diâmetro e disposto em um canis-
ter de aço inox de 2 m de comprimento. Tipicamente o vidro pode conter
15% de Óxidos de produto de fissão e o calor de decaimento emitido por
cada "canister" deve ser em torno de 10 KW. 0 estudo tem sido baseado
na disposição de recipientes HARVEST-3500 os quais podem resultar da
vitrificação do rejeito de alto nível existente.

Supõe-se que o calor emitido pelo rejeito será dissipado por
condução térmica usando a massa rochosa como um sorvedouro (absorve-
dor) de calor. Para se evitar mudanças fisico-quimicas induzidas nas
rochas cristalinas, uma temperatura máxima de 100 °C tem sido
adotada. Se este limite não pode ser excedido, então o calor liberado
dos "cnisters" individuais não pode exceder 1 KW ao tempo da disposi-
ção. Para us recipientes HARVEST isto implica em período de armazena-
mento de 70 anos e resfriamento a priori para sua disposição. Assim, a
fim de permitir a dissipação do calor de grande número de "canisters"
dentro de um repositório, cada recipiente individual deve estar conti-
do em um volume de rocha não inferior a 8000 m .

A configuração do repositório subterrâneo é baseada em
um arranjo tri-d1mensiona1 de "canisters" a dada profundidade, em uma
formação rochosa dura, estendendo-se mais no sentido vertical do que
lateral .
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O projeto proposto consiste de una série de túneis paralelos
fnterconectados en unidades de 52 m distantes entre si e con aproxi-
nadanente 5 n de diSnetro (vide figura 3 ) . Os "canisters" deven ser
enpilhados en buracos verticais de 0,7 n de diâmetro perfurados no
chio dos túneis, con até 300 n de profundidade. 0 espaço anular entre
o "canister" disposto e as paredes do buraco deve ser preenchido cora
una canada de 100 nn de una nistura de 90 X de rocha triturada e 10%
de bentonita; esta, tendo alta capacidade de absorção, coeficiente de
dilatação adequado e baixa perneabilidade, aumenta a condutividade
tSrnica dd nistura. Os túneis podem usar a mesna nistura e devem ser
escavados ea seçSes separadas por diafragmas de concreto.

0 acesso ã parte subterrânea do repositório será feito por
dois ou talvez três poços principais, dependendo da construção. Esses
poços, cada um com 5 n de diâmetro, devem acomodar equipamento de iça-
nento para pessoal, maquinário e rocha, bem como condutos de ventila-
çio (vide figuras 4 e 5 ) . Recipientes não blindados serão colocados
entre "flasks"- bliodados no topo e no fundo de um poço de 2 m de diâ-
metro. Na selagem dos poços é provável incorporar-se uma combinação de
barreiras e materiais tais como concreto, argila, betume e asfalto.

No Reino Unido, pesquisas sobre a disposição no fundo do
mar de rejeitos de alto nível estão menos avançadas do que aquelas
sobre disposição geológica porque esta começou antes e dispõe de mais
recursos financeiros. Como o uso do fundo do mar necessitaria de acor-
dos internacionais, ha uma considerável cooperação internacional na
área através da 0F. CD/NE A com o "Seabed Working Group", do qual o pjis
ê um dos membros. Este grupo de trabalho coordena pesquisas nessa área
hS 10 anos, promovendo troca de informação de modo a assegurar uma po-
lítica consistente.

A faixa de opções que podem ser consideradas para a disposi-
ção de rejeitos, usando tecnologia disponível atualmente é bastante
limitada. Como suporte para o desenvolvimento de uma estratégia nacio-
nal ,foram definidas sete opções para estudo, mostradas na Tabela III.3
Somente duas destas opções estão disponíveis e em uso no presente.

-2?-



LEOENDA:

I - TÚNEIS os oisrosicXo
C-TÚKEL DE ACESSO
J - CAVIOAOE PARA DISPOSIÇÃO

4-ELEVADOR DC TRANSPORTE DOS CANISTERS HARVEST
S-CNTRADA DO REPOSITÓRIO

Fig. 3 - Projeto conceituai de repositório
no Reino Unido
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I-CANISTER HARVEST
2-ESTEIRA ROLANTE

Fig. 4 - Célula de transferência de "canisters" Harvest

CANISTER HARVEST

Fig. 5 - Componentes externos do repositório
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TABELA 111.3

INSTALAÇÕES DE DISPOSIÇÃO PARA REJEITOS SÓLIDOS DO REINO UNIDO

INSTALAÇÃO

Terra 1

Terra 2

Terra 3

Terra 4

Terra 5

Mar 1

Mar 2

DESCRIÇÃO

Disposição na sub-superfi-
cie em Drigg
(disponível)

Vala construída a 200m de
profundidade

Mina modificada ou cavi-
dade construída c/este
propósito a 100 m de
profundidade

Repositório construído
a 300 m de profundidade

Repositório construído «
mais de 300 m de
profundidade

Disposição no mar sobre
o leito do oceano
(disponível)

Colocação sobre ou sob
o leito do oceano

TIPO DE REJEITO

Baixo nível
(<20amCi/nr,

Nível médio
(abaixo.í
restrição)

Nível médio
(o intermediário,
gfsem restrição)

Nível médio
( ogf sem restrição
mas não rejeito de
alto nível)

Alto nível
( oP f sem restrição)

Nível baixo e médio

Alto nível
( aBJ1 sem restrição)

FONTE: Nuclear Energy, Volume 21, N M , Agosto, 1982.

As outras opções estão sendo investigadas sob pontos de vis-
ta geral e técnico, custos financeiros e aceitabilidade radiolõgica.
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IV - FRANÇA

1 - Prograna nuclear francês

Paralelamente ao Reino Unido, a França adotou inicialmente -a
linha de reatores refrigerados a gãs (C02) para o seu programa nuclear
de potência. Em 1954 foi iniciada a construção do seu primeiro reator
de potência. Foram construídos no pais nove reatores deste tipo, dos
quais cinco jS foram desativados.

A partir de 1970, o pais decidiu adotar a linha de reatores
tipo PWR. Há atualmente, 1987, no país 39 reatores de potência tipo
PWR em operaç3o, gerando 36.795 MWe, e 17 em construção, num total de
21.010 MWe.

Na linha de reatores a neutrons rápidos refrigerados a sÕ-
dio, os primeiros estudos foram iniciados em 1953, dal resultando a
construção em 1973 de um reator de demonstração, o Phenix. A fase in-
dustrial de reatores rãpidos desenvolveu-se dentro de um acordo de co-
operação internacional. 0 pais associou-se a Italia e a RFA (Rep. Fe-
deral da Alemanha) para construção do Superphenix, que entrou em ope-
raçãc em 1985.

A França ocupa o primeiro lugar na Europa no que diz respei-
to a recursos e capacidade de produção de urânio, sendo o oitavo pro-
dutor mundial. 0 pais possui em seu território seis usinas de concen-
tração e duas de conversão de urânio.

0 enriquecimento de urânio teve sua produção industrial ini-
ciada no fim da década de 60, utilizando o método de difusão gasosa e
o pais produz urânio enriquecido tanto para o consumo interno como ex-
terno.

A França e o Reino Unido são os únicos países que fazem re-
processatnento industrial de combustíveis irradiados em reatores de po-
tência e que prestam este serviço para outros países.

Quanto ao tratamento e disposição de rejeitos, varia de
acordo com o nível de radioatividade. Os rejeitos de alto nível, ap5s
tratamento apropriado, serão vitrificados e posteriormente estocados
em formações geológicas. Os rejeitos de baixo e médio níveis são sub-
metidos a processos de acondicionamento que utilizam cimento, betume
ou resinas poiimeras antes de serem estocados definitivamente em
instalações de superfície ou ainda em formações geológicas, no caso
especifico de rejeitos de meia-vida longa.

2 - Controles legislativos

Petições para construção de Instalações nucleares são subme-
tidas ao Ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior o
qual verifica se o documento esta completo e a seguir o distribui para
todos os ministérios envolvidos a nível nacional. 0 Ministro da Indús-
tria também envia a petição ao Administrador do Departamento onde a
Instalação será localizada. 0 Administrador, nomeado pelo Governo Cen-
tral, i então a autoridade a nível local.
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Os procedimentos a nível local começam através da nomeação,
pelo Administrador, de uma Comissão de Investigação. ("Commission d'En-
quete") para interagir com o publico. Esta Comissão consiste habitual-
mente de três pessoas ou mais, contanto que seja um numero Impar de
pessoas. A Comissão ê responsável pela notificação da investigação
publica ("l'equete locale") através de anúncios em jornais. A investi-
gação pública é um processo no qual todas as partes interessadas podem
examinar o requerimento do projeto e registrar suas observações, co-
mentários e perguntas num livro de registro oficial. Eles não podem,
contudo, recusar o projeto. 0 Administrador revê o material e o subme-
te, junto com sua opinião, ao Ministro da Indústria.

A nível nacional, um estudo técnico é feito em nome do Mi-
nistro da Indústria pelo departamento especializado do "Commissariat â
1'Energie Atomique" (CEA). 0 Ministro da Industria envia enteio o pro-
cesso ao Comitê lnterministerial para Instalações Nucleares e então ao
Ministério da Saúde Pública, que deve apresentar uma opinião favorável
se o projeto for autorizado. Caso contrário, o projeto deve ser alte-
rado ou abandonado. Ottendo-se a aprovação, o Ministro da Indústria e
o Primeiro Ministro, apôs a revisto dos comentários de todas as partes
interessadas, assinam um decreto autorizando a instalação. A autoriza-
ção define a periferia e as características da instalação bem como as
condições especiais (isto é, proteção, segurança, meio ambiente) a se-
rem cumpridas para que se possa operar a instalação

Os principais produtores de rejeitos são os reatores de po-
tência da "Electricité de France", atividades do ciclo do combustível
desenvolvidas pela Cogema, pesquisas civis e militares do CEA e produ-
tores e usuários de isõtopos tais como universidades, hospitais e in-
dústria.

Os próprios produtores gerenciam o rejeito a curto prazo,
incluindo armazenagem temporária no local da sua produção. Disposição
a longo prazo é responsabilidade de uma agência especializada
"Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs" (ANDRA).
Ela foi organizada pelo governo em 1978, dentro do CEA.

A missão da ANDRA abrange:

(1) seleção, instalação e gerência dos locais de disposição a longo
prazo,

(2) estabelecimento das especificações (para garantir cumprimento dos
padrões de segurança do governo} para o sistema de barreiras entre
o rejeito e o melo ambiente,

(3) certificação da garantia e do controle da qualidade nos locais de
produção, tratamento, acondicionamento e disposição (além das
Inspeções e controle usuais realizados pelas autoridades regulado-
ras especializadas),

(4) previsão do volume de produção de rejeitos de modo a assegurar
uma programação de locais para sua disposição em tempo hábil.
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A provisão de recursos financeiros para a ANDRA ê feita pe-
los próprios produtores de rejeito, de acordo com o. volume e a nature-
za dos rejeitos por eles produzidos.

A pesquisa e desenvolvimento são realizadas e financiadas
pelo CEA, com contribuição da Comunidade Européia e dos produtores de
rejeitos (através da ANDRA). Estes últimos também fazem pesquisa em
seus próprios laboratórios, sob contrato com o CEA ou com seus pró-
prios recursos financeiros.

3 - Classificação de rejeitos

Foram estabelecidas três categorias de rejeitos:

Categoria A: abrange rejeitos contendo principalmente emis-
sores beta e gama cujas meia-vidas sejam em torno de 30 anos e emisso-
res alfa com uma atividade menor de 0,01 Ci/t, considerados de baixo
nível e nível intermediário.

Categoria B: são os rejeitos transurânicos provenientes
em geral de rejeitos de reprocessamento e alguns rejeitos de pesqui-
sas.

Categoria C: são os rejeitos de alto nível, Isto é, rejeitos
líquidos de reprocessamento de radioatividade extremamente alta.

• 4 - Tratamento e opçõ~cs para disposição

I Rejeito de baixo e médio níveis

Apôs tratamento preliminar (rejeito liquido transformado em

I lama, redução de volume de rejeito sólido), os rejeitos de níveis bai-
xo e intermediário são acondicionados em diferentes matrizes sólidas,
a saber:

I - concreto e seus subprodutos - ê usado de preferência pa-
ra Imobilizar rejeitos sólidos ou envolver os recipientes
em carcaças de concreto com o objetivo de isolã-los,

I - betume - usado Industrialmente para acondicionar lama.
0 CEA vem fazendo estudos experimentais, desenvolvimento

I Industrial e exploração de processos betuminosos para

rejeitos de nível Intermediário. A Instalação mais antiga
que utiliza este processo funciona hâ" mais de 15 anos em
Marcoule, havendo outra em operação em Saclay,

I - polímeros (thermo-setting resins) - este processo tem a
mesma â>ea de aplicação que o betume. Uma usina piloto

I processa desde 1971 todos os concentrados produzidos no

Centro de Pesquisa de Grenoble.

I
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Para a disposição destes rejeitos assim acondicionados,
a ANDRA desenvolveu o conceito monolito. Rejeitos de meia-vida curta e
radioatividade relativamente alta ou rejeito cujo acondicionamento
n2o seja ele próprio um recipiente adequado, s3o dispostos em compar-
timentos de concreto. Cimenta-se cada camada e sobre a última coloca-
se uma chapa de aço como reforço. Os compartimentos completamente
preenchidos e cimentados constituem os monolitos. Eles s3o construídos
aos pares, com uma distância de dois metros entre si. Este espaço ê
usado para alojar outros tipos de recipientes contendo rejeitos ra-
dioativos. Toda a estrutura repousa sobre uma camada de concreto pro-
vida de um sistema de drenagem que coleta por gravidade a Sgua de chu-
va ou de infiltração.

Rejeitos de muito baixo nível ou convenientemente acondicio-
nados seio empilhados no topo da plataforma dos monolitos.. Material de
recobrimento é adicionado' sobre a pilha a qual é" finalmente coberta
com uma camada de argila e a seguir com terra e vegetação.

Uma instalaçüo deste tipo, o Centro de Ia Manche, opera
desde 1969 no noroeste da França, próximo â usina de reprocess^mento
de La Hague. Ela devera atingir sua capacidade total (400.000 m J ) no
inicio dos anos 90. Por esta razSo, um programa de prospecçSo de novos
sítios de armazenamento de superfície esta sendo desenvolvido. 0 se-
gundo centro de disposição de rejeito de baixo nível devera" ser
construído em Soulaines, proximo a La Hague e terá uma capacidade qua-
se dez vezes maior que a do primeiro.

0 Centro de Ia Manche ê uma instalação de superfície para a
disposição de rejeitos sólidos de baixa e media atividade, com baixo
teor de emissores alfa de meia-vida longa. 0 Centro esta localizado em
uma regitJo pouco populosa, e a água das imediações desse sitio n£o po-
de ser usada como água potável. Regras rígidas governam o tipo de re-
jeito a ser aí colocado. VSrios rejeitos suo proibidos, incluindo
aqueles inadequadamente acondicionados, aqueles em forma liquida, ou
ainda rejeitos que incorram em risco de explosão ou possuam material
pirõforo. Rejeitos que apresentem riscos biológicos devem ser trata-
dos antes de sua disposição.

Existem duas possibilidades para disposição:

- depositar os recipientes em trincheiras escavadas auai-
xo do nível da terra

- criar um monte ("tumulus") em concreto ou com camadas be-
tuminosas acima do nível da terra.

Desde que o Centro Iniciou sua operaçSo, instalações subterrâneas fo-
ram desenvolvidas (vide figura 6 ) , onde os monolitos s3o construídos
em uma trincheira escavada com á parte Inferior recoberta por uma ca-
mada de concreto.
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Fig. 6 - Corte transversal do repositório de Ia Manche
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-. A trincheira é subdividida em compartimentos através de pai-
nèfs. A parte inferior e os lados s3o reforçados com aço para garantir
• estrutura do monolito. Os pacotes s3o ent?o empilhados no comparti-
•ento, cora a ajuda de um guindaste, em camadas sucessivas. Apôs cada
canada ter sido completada, è feito o revestimento com concreto e
coa aço reforçado sobre a última camada. Grandes monolitos (180 m3)
co» rejeito de baixo nível s3o dispostos aos pares, tendo uma faixa de

• de largura entre cada par, usada para disposição de rejeito de
•uito baixo nível (vide figuras 7 a 9).

REVESTIMENTO DE
AREIA OU CONCRETO

PAINEL DE CONCRETO
PRÉ-FABRICADO

Fig. 7 - Vista superior da trincheira
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F1g. 8 - Mono11to de concreto sem reforço

-31-



«o

v©

i>iM±k44m>

REJEITO DE BAIXO NÍVEL

SOLOE
ARGILA

r1—
_\

REJEITO DF. MÉDIO NÍVEL

'i•".'*\:*V.'>'f'.llfe: . • . • • •

AÇO PARA REFORÇ<
DA ESTRURA

SISTEMA DE ,
COLETA DE ÁGUA



Os "tumulus" sa"o construídos no topo dos monolitos jS reco-
bertos com terra, formando uma grande plataforma de concreto que sera*
revestida com asfalto. A Srea delimitada & entSo circundada por um
sistema de coleta de Sgua de chuva para controlar sua possível infil-
tração. Blocos de concreto contendo rejeitos s3o colocados ao longo do
perímetro de area delimitada e em fileiras na direção do seu centro. A
faixa perimetral pode conter um mSximo de um bloco empilhado enquanto
no centro da ãrea pode-se ter ate quatro blocos empilhados (em torno
de 6 m ) , formando assim um arranjo em forma de degrau, dando ao "tumu-
lus" um perfil visual, de montanha. Caixas de ferro e tambores metáli-
cos s3o dispostos por categoria dentro dos compartimentos formados pe-
las fileiras dos blocos (vide figura 10). Material de revestimento
(pedras e cascalho) é colocado sobre esse arranjo para preencher os
vazios è garantir a estabilidade do "tumulus". Finalmente, a Srea §
coberta com uma camada fina de argila ou solo impermeável.

SISTEMA DE COLETA DE ACUA

SOLO COMPACTADO E
ARGILA

F1g. 10 - Vista geral da Instalação de Ia Manche

Rejeitos transur3nicos

Os rejeitos transurinicos, ap6s redução de volume por 1 nd-
neraçio, moagem ou >1x1v1aç1o, s3o fixados em argamassa de cimento
resinas polimeras ou matrizes mistas. Eles estão hoje em dia armaze-
nados temporariamente, aguardando a disponibilidade de disposição geo-
15g1ca profunda.

-33-



Rejeitos de alto nível

A estratégia adotada na França para este tipo de rejeito ê
baseada nas operações sucessivas descritas a seguir:

a) Armazenamento durante curto tempo dos rejeitos líquidos
- os rejeitos provenientes do reprocessamento estão sob a
forma de soluções Scidas que s3o provisoriamente armaze-
nadas em tanques refrigerados com paredes duplas feitas
de aço i-nox. Ele permanece ai de 1 a 5 anos, o que per»
mi te um decaimento considerável do nível de radiação e do
calor gerado, facilitando assim a vitrificação.

b) Solidificação pelo processo de vítrificação - embora vi-
dro não seja totalmente insolúvei, sua taxa de lixiviação
S extremamente baixa se condições de temperaturas exter-
nas forem evitadas na presença da água. isso é feito per-
mitindo-se uma armazenagem temporária suficientemente
longa antes de enterrS-lo em formações geológicas e
ajustando-se a. proporção de produtos de fissão no mate-
rial vltreo.

Os-primeiros blocos de vidro radioativos foram fabricados na
França em 1958, em Saclay. Desde então dois processos industriais vêm
sendo desenvolvidos em Marcoule: o primeiro foi um processo intermi-
tente, em escala piloto e iniciado em 1969; o segundo, um processo
continuo, chamado AVM ("Atelier de Vitrification Marcoule"), iniciou
sua operação industrial em 1978* 0 processo continuo básico de vitri-
ficação S feito em 2 estágios. A solução § introduzida em um forno gi-
ratÔrio a fim de transformS-1a em calcinado. A seguir, calcinados e
matérias-primas caem juntos por gravidade em um forno elétrico para
produzir o vidro desejado. 0 vidro é colocado em "canisters", para fu-
tura disposição.

Na usina de Marcoule, a solução advinda dos tanques de esto-
cagem de rejeito liquido de reprocessamento ê transferida para os tan-
ques AVM. Estes são refrigerados e mecanicamente agitados. A solução é
amostrada para análise e, por vezes, & quimicamente ajustada para me-
lhor se adequar com a quantidade e a composição de matéria-prima de
alimentação. Neste estagio, um aditivo químico é introduzido a uma
taxa de 2 litros/hora. Este aditivo ê um produto orgânico o qual pre-
vine possíveis aglutinações na parede do calcinador e melhora a dis-
persão do produto .calcinado. A caldnação I feita em um tubo aquecido
por um forno de quatro zonas e a uma rotação de 30 rpm. A solução con-
tendo rejeitos é Injetada continuamente na parte superior do tanque. 0
produto jS calcinado cai diretamente pela parte inferior do tanque pa-
ra O'forno de fundição. Neste ponto, a matéria-prima (na forma de vi-
dro, primário) ê introduzida, misturando-se ao rejeito jS calcinado em
um cilindro metálico feito de Inconel 601, e formando finalmente o re-
jeito vitrificado. 0 produto final é colocado em "canisters" de aço
1nox, com capacidade para 150 1 de vidro (que eqüivale a 800 1 de so-
lução contendo produtos de fissão).

Em 1985, mais de 1000 recipientes de aço foram produzidos
em Marcoule, contendo cerca de 400 toneladas de vidro, representando o
equivalente a 12000 toneladas de combustível.
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Atualmente estão sendo construídas duas usinas de vitriti:a-
Çlo de grande porte em La Hague. Cada usina terí três linhas de vitri-
ficaçSo, cada uma com uma capacidade de 50 litros por hora, produzindo
25 kilos de vidro por hora.

Quanto aos rejeitos de meia-vida longa, caso seu volume
atual nâo justifique a criação imediata de um sitio de armazenagem,
terlo continuidade os estudos técnicos jS iniciados. A próxima etapa
ser$ a criação de um laboratório subterrâneo, que terS sua proposta
submetida para aprovaçSo no final de 1987. Nenhuma forraaçSo geológica
foi mencionada e a escolha poderS ser sal, granito, argila ou xisto.

Uma vez que a escolha de formação geológica ainda nâo foi
feita, o projeto conceituai do repositório é baseado na hipótese da
escolha de formaçQes de rocha dura. Este repositório terS uma capaci-
dade para 30.000 "canisters" (feitos de aço inox de 36,2 cm de diâme-
tro por 192 cm de altura, preenchidos com rejeito vitrificado em forma
cilíndrica).tendo uma profundidade de 1000 m. 0 acesso ao repositório
subterrâneo pela superfície pode ser feito através de 2 túneis verti-
cais de 5 m de diâmetro e de 4 túneis de 4m de diâmetro. Três desses
buracos devem ser usados durante a construção: um dos túneis de 5 n
serS utilizado para remover o aterro,.um de 4 m para acesso de pessoal
e outro de 4 m para acesso de equipamentos e ventilação da instalação.
Os outros 3 túneis serão usados para propósitos operacionais.

0 repositório deverS medir 2302 m por 2440 m, com 82 gale-
rias para a disposição de rejeitos em unidades de 26 m por 2285 m de
comprimento (vide figura 11), que estão conectadas aos túneis verti-
cais de acesso através de galerias de serviço. 0s "canisters" serão
colocados em conjuntos de 5, em buracos de 1 m de diâmetro por 100 m
de profundidade (na vertical), escavados a cada intervalo de 30 m no
chão das galerias (total de 6000 buracos). 0 espaço anular em torno
dos. "canisters" serS preenchido com uma mistura de bentonita graniti-
ca compactada com vibradores pneumSticos e umedecida "in situ". 0 re-
positório deverl - ser selado com uma camada de bentonita de 30 CRI e
granito.
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5 CANISTERS EM
CADA UM DOS
6.000 TÚNEIS TÚNEL DE J& I m

o o o
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o o o

2.440 m

\
62 GALERIAS

TÚNEL DE ACESSO
PARA A'REA DE ESCAVAÇÃO

Fig. 11 - Concepção de repositório para rejeito de alto
nível .
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V - REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA

1 - Programa nuclear alemão

0 programa nuclear alemão baseou-se em licenças americanas
da General Electric e Westinghouse para reatores a água leve. HS
atualmente no pais 16 centrais de potência em operação, gerando cerca
de 17.000 MWe, enquanto 5 estão em construção, devendo gerar 6.270
HWe.

Paralelamente, o pais iniciou em 1956 o desenvolvimento de
reatores a alta temperatura (HTR). Em 1967 foi construído o AVR (Ar-
beitsgr.meinsch. Versuchs Reaktor) de 15 MWe.que 5 o primeiro reator
HTR alemão e na mesma linha foi construído o reator de potência THTR
(Thorium High Temperature Reactor) de 300 MWe, usando o ciclo do com-
bustível urinio-tõrio e que iniciou operação comercial em 1985.

A Alemanha esta1 no momento construindo um protótipo de rea-
tor rápido em cooperação com a Bélgica e a Holanda e participou ativa-
mente da construção do reator de potência rãpido francês Superphenix.

Todas as etapas do ciclo do combustível são desenvolvidas no
pais. A exploração de urânio e a operação de usinas de beneficiamento
é feita em pequena escala.

Quanto ao enriquecimento de urânio, hã uma usina comercial
situada em Gronau, usando o processo de ultracentrifugação e que faz
parte do consórcio URENCO, do qual fazem parte a Alemanha, a Holanda e
o Reino Unido.

A Alemanha fabrica todos os tipos dr combustíveis, desde os
levemente enriquecidos para reatores tipo PWR e BWR, até elementos
combustíveis de plutônio ou Õxidos mistos para reatores regeneradores
térmicos e rápidos. .-,.'•

0 reprocessamento de combustível irradiado I feito em escala
piloto em Karlsruhe e planeja-se a construção de uma usina comercial.
0 combustível irradiado das centrais de potência alemãs é reprocessado
na França e na Inglaterra.

2 - Controles legislativos

A legislação federal alemã determina que a Industria seja
responsável pela construção e operação de todas as instalações para o
acondicionamento de rejeito nuclear, enquanto o Governo formula or.
critérios de licenciamento para estas instalações, baseando-se na pro-
teção do meio ambiente e requisitos de segurança. 0 Governo também 5
responsável pelo estabelecimento e operação dos repositórios, tarefa
que foi atribuída à agência federal Physikal1sch-Techn1sche Bunde-
sanstalt (PTB).

As companhias geradoras de eletricidade e proprietárias das
usinas nucleares de potência, por sua vez, fundaram a Deutsche
Geseilschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen (DWK) com o
propósito de realizar as tarefas que lhes competem.
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O sistema formal para se obter aceitação de localização de
instalações relativas a rejeitos nucleares inicia-se quando a Assem-
bléia do distrito ou cidade onde deverá ela ser localizada, concorda
em aceitS-la. Uma revisto formal do projeto proposto ê então iniciada
a níveis estadual e federal. A revisão federal é fundamentalmente uma
revisão técnica e de segurança, enquanto que a estadual é muito mais
ampla e cobre os aspectos mais específicos da localidade e sua relação
com a instalação proposta. A autoridade estadual responsável pelo li-
cenciamento imediatamente envia ao Ministério do Interior uma cópia do
requerimento de licença, de modo que os trâmites legais das revistes
ocorram simultaneamente. Uma c5pia das opiniões de todas as entidades
envolvidas, tais como planejamento, construção e conservação da natu-
reza, é também incluída.

0 Estado designa especialistas independentes de uma das onze
Inspetorias Técnicas Regionais (TUV) ou do Instituto para Segurança de
Reatores para re\/er o requerimento em set» nome. 0 público é informado
sobre o projeto e pode examinar os documentos de licenciamento antes
da audiência pública. Objeções ou observações levantadas durante a au-
diência são anexadas aos documentos de licenciamento. Os especialistas
fazem então recomendações ao Estado.

Na prática, a decisão final I dada pela autoridade licencia-
dora estadual, baseada em conclusões tiradas dos trâmites acima des-
critos. Todos os cidadãos ou grupos diretamente afetados podem contes-
tar a decisão no tribunal administrativo local. Assim, tanto o reque-
rente quanto o opositor podem recorrer da decisão desfavorável a um
Juiz local que, neste caso, deverá dar a decisão, que pode ser con-
testada na CÕrte de Apelação e finalmente no Tribunal de Administração
Federal.

Paralelamente, hS também um sistema informal através do qual
comitês governamentais especiais foram criados para assessorar o Go-
verno Federal com relação ao programa de energia nuclear. Vários pro-
gramas educacionais em energia foram criados pelo Governo Federal e
companhias de eletricidade com o intuito de informar ao público sobre
a seriedade da crise energética e explicar o papel de energia nuclear
no contexto das opçCes de energia disponíveis. Além disso, são ainda
oferecidos incentivos pelos governos federal e estadual na forma de
empréstimos e/ou subsídios para cobrir as despesas decorrentes da im-
plantação da instalação proposta.

3 - Classificação de rejeitos

Damos a seguir a tabela de classificação como fo 1 proposta
pelos- alemães no documento "Progress Report on the Results on the In-
quiry on Classification of Radioactive Wastes", Working Document RWM
(77)1, September 1977.
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TABELA V.I

Classificação de rejeitos n5o tratados de acordo con as
categorias e espectro dos nucTídeos

ESPECTRO CATEGORIA
DO NUCLIDEO

emissores
«1

*
o2

B/l* emissores

Combustível nuclear
(U-235 equivalente)

Tritio

I

< X a j

< X « 2

< X 3 ,

< X N F

< X T

y ^

X 02 <

XNF<200

x T < i

II

10 Ci/n3

10 Ci/m3

1 Cl /m 3

g/m3

Ci/m3

I I I

>10 Cfelj2/m
3

<103Ciaií2/m3

1 a IO3

Ci/m3

200 a 2500
g/m3

>.l C1/m3

> 10 3

l i o 3

12500

IV

Ci/m3

Ci/m3

g/m3

Xj limite para liberação como rejeito n3o ativo

* . rtodos nuclideos transurinicos + Ra-226 + U-233oi

c2:todos os outros alfa-emissores

Categorias:

I disposição como rejeito convencional n3o ativo

II contaminado, manipulação simples (~ "baixo" nível)

III riscos crescentes, manipulação especial (" "médio" nível)

IV alta at1v1dade/cr1ticalidade (" "alto" nível)
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4 - Tratamento e opçOes para disposição

Qualquer tipo de rejeito, seja de baixo, médio ou alto ní-
vel, § armazenado temporariamente antes de sua disposição final.

Combustível Irradiado

Antes do reprocessamento, os elementos combustíveis irradia-
dos são armazenados temporariamente por vários anos par^ reduzir a ra-
dioatividade. Na Alemanha este período de armazenamento é de sete
anos, apôs o que o nível de radioatividade está reduzido de um fator
1000 em relação ao nível da época de retirada do reator.

Todas as centrais de potência possuem instalações anexas na
forma de piscinas para esta armazenagem temporária e que eventualmente
serão suplementadas por "racks" mais compactos e disposição seca,
em "casks".

A primeira instalação para armazenagem a seco longe do rea-
tor (AFR, away-from-reactor) com uma capacidade.de 1500 t de Urânio jS
está operacional em Gorleben e uma segunda instalação do mesmo tipo e
tamanho será construída en Ahaus.

Rejeito de médio e baixo níveis

Os rejeitos de médio e baixo níveis têm o seu volume reduzi-
do ou através de incineração ou por compactação mecânica. Os rejeitos
incinerados podem ser imobilizados em matrizes de concreto antes de
serem armazenados temporariamente.

0 método de disposição de rejeitos radioativos de baixo ní-
vel em sub-superficies não estS sendo usado na República Federal da
Alemanha.

A opção de disposição no mar também não ê adotada no pais,
embora este participe do Grupo de Trabalho de Disposição no Oceano da
NEA.

As seguintes suposições no pais foram feitas com respeito
aos tipos e quantidades de rejeitos sólidos radioativos gerados anual-
mente ao longo de um período de 50 anos:

1 - Rejeito de baixa atividade em tambores de 400 1, sem blinda-
sèm: 1.000 tambores/ano

2 - Rejeito de baixa e média atividade em tambores de 400 1, com blin-
dagem de concreto: 12.000 tambores/ano

3 - Rejeito de média atividade em tambores de 400 1 com blindagem
recuperável: 5.000 tambores/ano

4 - Rejeito de média atividade com produção de calor em tambores
de 400 1, com blindagem recuperável: 5.000 tambores/ano
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. H5 - Rejeito de alta atividade vitrificado e contido em "canisters'
de aço com 30 cm de diâmetro e 1,2 m de altura:
.2.300"canisters"/ano.

» .
Os rejeitos de baixo e médio níveis são na sua maioria pro-

venientes das usinas nucleares e são armazenados nas próprias instala-
ções das usinas.

Os rejeitos nucleares advindos do uso de radioisÔtopos, na
medicina, na industria-e na pesquisa são encaminhados para as instala-
ções de armazenamento central, operadas sob responsabilidade dos es-
tados ou então em Instalações apropriadas dos centros de pesquisa.

Rejeito de alto nível

Os rejeitos de alto nível obtidos no reprocessamento no ex-
terior - a França e a Inglaterra devolvem os rejeitos de combustível
alemão que reprocessam — assim como aqueles obtidos na futura usina de
reprocessamento do pais, deverão ser vitrificados. Estes rejeitos vi-
trificados serio armazenados temporariamente antes da disposição fi-
nal, em Instalações de concreto refrigeradas a ar, em recipientes se-
melhantes aos "containers" Castor usados para armazenar elementos com-
bustíveis irradiados.

Um processo de solidificação de rejeito de alto nível foi
desenvolvido pela Gelsenberg AG em cooperação com a Eurochemic da Bél-
gica. Este processo, chamado Pamela, difere dos outros em estudo na
Europa, principalmente no que diz respeito ao produto final, onde se
obtêm um bloco de composto vidro-metSlico ao invés de um bloco de vi-
dro monolítico. Pequenas esferas de vidro contendo rejeito, com diâme-
tro médio de 5 mm, são arranjadas em uma embalagem fechada. 0 volume
intergranuiar ê preenchido com uma liga metálica pesada. Este produto
6 denominado VITROMET, e até o presente o tipo de vidro ê um fosfato e
o metal ê uma liga de chumbo; 0 processo estS em teste em Juelich, e
os "canisters" finais possuem 20 a 30 cm de diâmetro por 1 a 2 m de
altura. A primeira fase de disposição serS estocar esses "canisters"
em Instalações de armazenamento planejadas, em piscinas de Sgua ou em
galpões refrigerados por convecção natural do ar, por um período de 5
a 10 anos. ApÕs esse tempo, poderão ser transferidos e dispostos em
formações geológicas.

Água contendo tritio § um rejeito liquido típico de repro-
cessamento, que pode ser diluído ou descarregado no meio ambiente. En-
tretanto, com o objetivo de minimizar a exposição ã radiação da popu-
lação, a Republica Federal da Alemanha estS estudando o método de In-
jeção deste tipo de rejeito em formações geológicas porosas. Outra al-
ternativa também em Investigação seria misturS-io com cimento e bom-
beí-los em cavernas especiais em donos de sal.

A disposição final de rejeitos, convenientemente acondido-
nados, em formações geológicas foi a escolha feita pela Alemanha. Nes-
te contexto, três projetos estão em andamento:

(1) os estudos de viabilidade do uso da mina de ferro abandona-
da de Konrad, na Baixa Saxõnia, para repositório de rejei-
tos de baixo nível, foram positivos e foi requerida a
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licença para sua construção e operação, a qual ê prevista
para 1988;

(2) a mina de sal de Asse, na Baixa SaxÕnia, serviu como reposi-
tório protótipo para rejeitos de baixo nível atê 1978.
Atualmente estudos de P&D com rejeitos sem radioatividade,
bem como sondagens profundas estão sendo executados;

(3) o domo de sal de Gorleben, na Baixa SaxSnia estS . previsto
como o local de disposição para todas as categorias de re-
jeitos radioativos. A instalação desse repositório devera o-
correr na década de 90.

Um projeto conceituai de um repositório foi realizado para o
centro de gerência de rejeito planejado NEZ ("Nukleares Entsorgungs
Zentrum"), de Gorleben.

Uma vez que a geologia do depósito de sal de Gorleben não §
bem conhecida, foram desenvolvidos estudos especialmente sobre sua es-
pessura e condições hidrogeológicas das rochas.

De acordo com as características especificas de cada tipo de
rejeito, 4 técnicas de disposição em terra foram definidas:

- para rejeito de baixa atividade, deposição em câmaras superiores,

- para rejeito de baixa e média atividade, empilhamento em câmaras
Intermediárias,

- para rejeito de média atividade, deposição em câmaras mais profun-
das que as anteriores,

- para rejeito de média e baixa atividade peietizados geradores de ca-
lor, disposição em buracos verticais perfurados no piso das gale-
riais mais profundas (vide figura 13).

As
perfuração e

zonas para r.
uso de dinamite.

disposição serão escavadas usando a técnica de
mi te. „

Os rejeitos líquidos advindos de tratamento dos de alta ati-
vidades são primeiramente granulados (cor" diâmetro de 10 mm) através
do adidonamento de aglutinante Inorgânico com a ajuda de equipamen-
to técnico especial (condicionamento do rejeito por pel.etização) . As
pastilhas prê-fabr1cadas são misturadas com cimento usando água, ou
então Sgua com tritio vinda da concentração de rejeito de alto nível e
Instalações de v1tr1fIcação. Esta mistura § transportada por gravidade
através de una tubulação vertical em uma caverna grande, com capacida-
de 75.000 m } localizada a 800-1.000 m de profundidade. A velocidade
da mistura na tubulação vertical S controlada pelo atrito da mistura
com as paredes do tubo e o seu diâmetro.
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A salda da tubulação esta localizada no fundo da caverna,
onde a mistura & derramada, formando então uma camada a qual se enri-
jece U1n situ". 0 final da tubulação na caverna ê encurtado cada vez
que o preenchimento da caverna aumenta (vide figura 12). Cada camada
representa uma leva e § esperado que 100X do espaço disponível da ca-
verna possa ser utilizado.

A técnica de perfuração das cavidades necessita de outros
desenvolvimentos antes de poder ser aplicada em escala industrial» mas
as técnicas anteriormente mencionadas foram tentadas e testadas na mi-
na de Asse. .

«•OOa

•1000a

Fig. 12 - Esquema de 3 cavernas em 3 estSgios diferentes
construção, operação e- sei agem
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ZONA FRATURADA __
ACIMA M SUPC*FtC*E
DC SAL

TUMEL X
TUNELXZ

OtSrOSICAOCM
CAVERNAS

DISPOSIÇÃO
EM GALERIAS

Fig. 13 - Projeto de repositório em Gorleben:
armazenamento em formação de sal

í proposto que o repositório ira conter duas zonas para dis-
posição separadas; uma reservada para a disposição em cavidades de
rejeitos geradores de calor e a outra para a disposição em câmaras de
rejeitos emitindo quantidades de calor desprezíveis. Disposição em am-
bas.as zonas serS feita seqüencialmente por deslocar-se das extremida-
des do repositório em direção aos poços de acesso ao repositório.
Quando a fase de disposição tiver sido completada o repositório serS
preenchido com sal e selado com concreto e argila. A mesma técnica se-
rS usada para selar os poços.

0 acesso ao repositório e ventilação subterrânea serS feito
através de 2 poços de 7,5 m de diâmetro. Qualquer ingresso de água du-
rante a construção do poço sera prevenido pelo uso da técnica de res-
friamento,, após o que as paredes dos poços serão revestidas com mate-
rial Impermeável.

-44-



VI - CANADA

1 - Prograna nuclear canadense

0 Canadá é o maior produtor e exportador de urânio do mundo.
A mina de Key Lake ê a de maior produção mundial , representando cerca
de 12% da produção dos países do bloco ocidental. Cerca de 85% do urâ-
nio canadense è* exportado. Para que o urânio possa ter o maior benefi-
ciamento possível antes de ser exportado, as usinas de refino e con-
versão, atualmente em operação no pais» estão sendo expandidas.

Dentro de um contexto de grandes recursos de urânio natural ,
foi desenvolvido um sistema de reator moderado e refrigerado a água
pesada e tendo como combustível urânio natural , sistema este denomina-
do CANDU (CANanadian Deuterium ]Jranium). HS atualmente, 1987, no pais
cerca de 23 reatores Ties se tipo em funcionamento ou em construção, to-
talizando 15.213 MWe.

Devido âs características da linha de reatores CANDU, não
existe a necessidade de usinas de enriquecimento nem de reprocessamen-
to.

2 - Controles legislativos

Os regulamentos federais de mineração de urânio s2o prepara-
dos e administrados pela Atomic Energy Control Board (AECB). Este or-
ganismo não desenvolveu padrões próprios de controle do meio ambiente
mas usa os de outras agências federais e das províncias onde é feita a
mineração do urânio.

Novos regulamentos fcram propostos pelo "Department of
Environment Act", mas ainda não foram aprovados. Estes novos regula-
mentos cobrem todos os aspectos da mineração de urânio, incluindo re-
quisitos de projeto e construção, procedimentos em casos imprevistos,
aterro, requisitos para desativação, padrões de qualidade para efluen-
tes e requisitos de controle.

A responsabilidade sobre o rejeito de baixo nível das demais
etapas do ciclo 6 variada. A Ontario Hydro, a Hydro Quebec e a New
Brunswick Power são responsáveis pelos rejeitos de baixo e médio ní-
veis por elas produzidos bem como o armazenamento de seu combustível
Irradiado. A AECL (Atomic Energy of Canada Ltd) ê responsável por to-
do rejeito de baixo nível gerado nos laboratórios de Chalk River e
Whiteshell e pela disposição de rejeitos provenientes do uso de radio-
nuclideos por ela vendidos para fins medicos, Industrials e de pesqui-
sa. As operadoras das minas de urânio são responsáveis pela gerência
dos resíduos de mineração.

A AECL e a responsável pela coordenação e gerência do pro-
grama de PAD de ImobilIzação e disposição de rejeitos.
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0 "Canada/Ontario Nuclear Fuel Waste Management Coordinating
Committee" (CC) coordena as atividades que envolvem pesquisa de campo
na província de OntSrio em cujas formações rochosas devera ser feita a
disposição de rejeitos. A AFCL deve obter aproyação do CC antes de
iniciar esses trabalhos de pesquisa, f. também atribuição do CC a coor-
denação das atividades de informação ao público.

0 processo de aprovação se inicia com um programa de infor-
mação publica regional que envolve a disseminação de literatura, apre-
sentações para assessorar parlamentares nacionais ou locais e inclui
reuniões públicas. S?gue-se um programa de informaçlo concentrado em
areas geográficas menores que focaliza detalhes da pesquisa de campo
proposta, os possíveis impactos, além dos benefícios sociais e econô-
micos.

Se o conseiho municipal concorda formalmente em permitir um
programa de pesquisa que envolva perfurações em sua Srea, a AECL pode
submeter ao CC- uma proposta para trabalhos de pesquisa de campo. ») CC
revê a proposta, inclusive comentários de parlamentares nacionais e
provinciais e a aprova ou rejeita.

Com os resultados da caracterização geológica dos locais es-
colhidos ê feita uma seleção de locais candidates e então um relatório
conceituai incluindo dados de teste § submetido 3 autoridade licencia-
dora, ao AECB e ao Conselho de Assessoria Técnica da AECL. HaverS en-
tão uma escolha entre as diversas áreas tecnicamente convenientes para
se localizar as instalações de rejeitos.

0 Canada ê uma das poucas nações do mundo que possui um pro-
cesso de aprovação pública estabelecido, que permite considerável par-
ticipação do público em sua estrutura legal básica. Para tanto,o
Canada* está educando o público e presentemente armazena o rejeito jun-
to aos reatores de potência até que seja tomada uma decisão com rela-
ção ao reprocessamento.

3 - Classificação de rejeitos

Os rejeitos de baixo nível são geralmente uma mistura de pa-
pel contaminado, material de consumo descartável, terra contaminada
etc, contendo menos de 0,lC1/m (4 GBq/m ) de produtos de fissão e de
ativação. . . .

Os rejeitos de médio nível consistem de resinas de troca 13-
n1ca, fontes de isôtopos, cinzas de Incinerador etc, tendo mais de
0,1 C'1/m de produtos de fissão e ativação.

Rejeitos . líquidos de alto nível ainda não foram gerados no
Canadl em grande escala. Pequenas quantidades são geradas na produção
do Isõtopo de mol1bdén1o-99 em Chalk River ( " 2,3 nr/a) e no repro-
cessamento experimental de combustível a t&r1o em Whitesheil
(~0,l»r/a). Além desses, ha cerca de 20 nr de antigos rejeitos prove-
nientes de atividades de reprocessamento e que estão estocados em am-
bos os laboratórios.
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4 - Tratanento e opções para disposição

0 atual ciclo do combustível do CANDU*ê o mais simples pos-
sível. 0 urânio § minerado e refinado para produção de matéria prima
usada na fabricação do combustível de Oxido de urânio natural. Apôs a
irradiação no reator, hS duas opções básicas: uma seria recuperar o
urânio e plutonio e dispor somente os rejeitos radioativos, a outra
seria dispor o combustível irradiado mais ou menos na forma na qual
ele ê retirado do reator. 0 urlnio e o plutonio não são, até o presen-
te, recuperados no ciclo do combustível, canadense.

Resíduos de mineração de urânio

Antes de 1960, os resíduos de mineração de urânio eram des-
carregados, sob a forma de lama com 30 a 40 por cento de sólidos, em
Sreas baixas ou lagos. Os efluentes líquidos eram liberados para o
meio ambiente sem tratamento prévio ou teste qualitativo sistemático.

A situação mudou no meio da década de 70, quando surgiram
novos procedimentos de gerência e regulamentos mais restritos que re-
duzem a liberação de contaminantes no melo ambiente.

Os contaminantes associados com os resíduos de mineração são
radio-266 e outros radionuclideos, compostos químicos, metais pesados,
emissões de gãs radônio e eventualmente pirita, a qual pode oxidar e
produzir ãcido sulfúrico.

Antes de serem descarregados no deposito, os resíduos Scidos
da mineração são neutralizados com cal. Os efluentes dos resíduos são
tratados em tanques secundários através da adição de cloreto de bSrio
para que haja a precipitação do radio, seguindo-se a adição de fiocu-
lantes para ajudar na decantação do precipitado e formar uma sedimen-
tação de bSrio-rSdio.

0 deposito de rejeitos.esta situado acima da zona de Sgua
subterrânea, onde a colocação dos resíduos serS feita com ciclos al-
ternados de deposição de resíduos e secagem atmosférica, resultando
num deposito laminado compacto parcialmente saturado.

Na mina de Cluff Lake, em particular, a produção foi dividi-
da em duas fases. Um minério de alto teor ( * 7,0% U) foi minerado na
Fase 1 e um outro minério de teor mais comum (0,2 - 0,4% U) será mine-
rado na Fase 2. Os resíduos da Fase 1 têm uma alta atividade especifi-
ca e estão armazenados acima do solo, em compartimentos de concreto
convenientemente projetados, podendo ser recuperados para processamen-
to futuro.
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Os demais resíduos primários são armazenados em um reserva-
tório Impermeável vedado com conglomerado argiloso e bentonita. Os e-
fluentes líquidos dos resíduos primSrios são tratados para remoção do
rSdio e posteriormente liberados no melo ambiente quando a Sgua satis-
fizer os padrões de qualidade definidos.

Uma vez encerradas as atividades de mineração no local, os
depósitos de rejeitos são providos de um canal que contorna a superfí-
cie e que controla qualquer escoamento de resíduos. 0 deposito recebe
então uma camada de solo colocada sobre uma camada impermeável e a su-
perfície ê estabiliza-la com vegetação.

A desativação de um deposito de rejeitos de mineração dura
alguns anos, sendo executada pela companhia de mineração e objetivando
limitar a liberação de contaminantes a um nível aceitável.

Um novo método de gerência de resíduos de mineração esta
sendo proposto no CanadS. Ele consiste em se colocar os resíduos na jS
totalmente explorada mina de urânio de Rabbit Lake. As paredes da mi-
na serão recobertas com um revestimento de alta permeabilidade para
interceptar e desviar a água subterrânea em torno dos resíduos, de mo-
do a minimizar não s6 a interação entre a água subterrânea e os resí-
duos, bem como a liberação de contaminantes no meio ambiente. Esta se-
rS a primeira tentativa no pais de se usar uma barreira de alta — em
vez de baixa — permeabilidade para controlar a migração de contaminan-
tes provindos dos resíduos de mineração. Os resíduos filtrados serão
depositados na cavidade, usando-se um sistema de esteiras rolantes. A
Sgua da cavidade será extraída durante os seis anos de deposição de
resíduos através de um sistema de drenagem, apôs o que sera coberto
com solo e inundado permanentemente.

Existem atualmente cinco sítios para gerência de rejeito
nuclear. Dois deles pertencem a AECL e estão localizados no Chalk Ri-
ver Nuclear Laboratory (CRNL) em Ontario e no Whiteshell Nuclear Re-
search Establishment (WNRE), em Manitoba. Os demais localizam-se jun-
to is centrals de Gentilly, Point Lepreau e Bruce.

Os métodos de gerência de resíduos melhoraram consideravel-
mente desde os primõrdios da mineração de urânio, entretanto não se
pode afirmar que chegaram a um estagio que permita os depósitos de re-
síduos serem deixados sem fiscalização. Futuros projetos de pesquisa
e desenvolvimento na Srea irão produzir métodos que não necessitem de
intervenção e monitoração a longo prazo.

Combustível Irradiado

Atualmente o combustível irradiado 6 armazenado em pisci-
nas de Sgua situadas no. local do reator, onde permanecem de 5 a 10
anos. As piscinas possuem paredes de concreto reforçado de aproximada-
mente 1,80 m de espessura, revestidas Internamente com aço 1nox ou
pintura epoxi de fibra de vidro reforçado. A Sgua serve tanto de blin-
dagem como de refrigerante para o combustível. Este método de armaze-
namento S eficiente, seguro e econômico, como ficou demonstrado nos
últimos 25 anos. Este tipo de armazenamento ê viãvel por pelo menos
S anos. Posteriormente, pensa-se em armazenS-ios num local central,
devido a economia de escala e aos avanços tecnológicos.
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O projeto conceituai (vide figura 14) consiste de uma fi-
leira de 8 piscinas separadas. Cada piscina ê formada por uma estrutu-
ra de parede dupla de concreto parcialmente reforçado, subdividida
eu vSrias seções por vigas de suporte revestidas. Cada uma delas S
revestida internamente com aço inox, e quando completa com combustí-
vel & coberta com um revestimento de aço inox ou alumínio. Coberturas
de concreto reforçado sSo colocadas sobre as piscinas para dar pro-
teção mecânica.
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Fig. 14 - Projeto conceituai para armazenamento úmido

O armazenamento seco estS sendo estudado e desenvolvido pela
HNRE essencialmente como uma alternativa ao armazenamento em piscina.
VSrfos conceitos desse tipo foram estudados e o mais atraente pareceu
ser a colocação do combustível Irradiado em. "canisters" especiais, de-
vido a sua simplicidade e baixo custo de desenvolvimento e demonstra-
çlo. O "canister" de referência é um cilindro de concreto, com 5 m de
altura, 2,5 m de dilmetro com uma cavidade Interna de 0,75m de dilme-
tro. Cada "canister" poderS conter 4,4 toneladas de combustível
Irradiado (vide figura 15).
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Fig. 15 - "Canister" para armazenamento seco

0 calor e removido do combustível através das paredes inter-
nas e externas da embalagem e das paredes de concreto para a superfí-
cie externa, onde ele § removido por convecçSo natural d o a r . A insta-
lação de armazenamento central para a concepção de armazenamento a
"seco" consistir! simplesmente de um.arranjo de "canisters" de concre-
to como o da figura 16.

LOML N MTOMMM

F i g . 16 - C o n c e i t o de armazenamento seco
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No projeto conceituai de galpão refrigerado por convecção, o
combustível S selado em um "can" idêntico ao "can" externo usado para
o conceito de "canisters" de concreto. Os recipientes são empilhados
em numero de quatro, dentro de uma tubulação de aço de aproximadamente
15 m de comprimento e soldada nas extremidades. Como pode ser observa-
do na figura 17, as tubulações «ão localizadas dentro de um grande
galpão de concreto, através do qual o fluxo de ar de refrigeração ê
feito por convecção natural. 0 conceito de galpão.refrigerado ê menos
desenvolvido que o armazenamento úmido ou seco, mas como ê basicamente
similar ao segundo tipo, pode se desenvolver através da experiência
ganha no armazenamento seco.

DE CSTOCA0EM EOUMMENTO DE MANUSEIO
DO COMBUSTÍVEL

EQUIPAMENTO DE MANUSEIO
DO'COMSUSTIVEL

«AÍDA DE AR

CNTIMOA
oc AH

CONTIMÇÍO
INTERNA
DO " C A N "

CONTENÇÃO
CXrCKNA
DO'CAK '

F1g. 17 - Disposição em galpão
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Rejeito de alto nível

Í
Embora o Canada" não reprocesse combustível irradiado, o pais

estS desenvolvendo também tecnologia para disposição de rejeitos de
alto nível provenientes de reprocessamento, caso seja decidido no fu-

. turo a recuperação do material fissil nele presente.
• 0 rejeito de alto nível deverS ser disposto em formações

geológicas profundas e as pesquisas geotécnicas se concentram nas ro-
chas Igneas, conhecidas como plutões, da Província de Ontario. Nesta
Província serS localizado o repositório de rejeitos de alto nível por-
que 10 dos 12 reatores de potência canadenses aí estão localizados,
bem como instalações de mineração, beneficiamento, conversão e fabri-
cação de combustível.

I
Quer haja reprocessamento ou não, os rejeitos ou o combustí-

vel irradiado devem ser imobilizados antes de sua disposição final. Os
elementos combustíveis serão encapsu.lados em matrizes cerâmicas ou de
metal, enquanto que os rejeitos numa matriz de vidro. 0 pais, na rea-

I I idade, foi o pioneiro na técnica de vitrificação hã" 20 anos. Os re-
jeitos incorporados numa matriz de vidro foram dispostos no solo em
Chalk River e a radioatividade desses blocos tem sido controlada desde
então.I A incorporação de rejeitos líquidos de alto nível em matriz
de vidro passa por três estágios na conversão do ácido em sólido vi-

I trificado. Primeiro, na etapa de evaporação, a Sgua e Scido nitrico
são removidos, restando somente os sais de nitrato. Segundo, na etapa
de caicinação ou decomposição, os nitratos são decompostos" em uma mis-

I tura de Ôxidos. Terceiro estagio, os Ôxidos são misturados com compo-
nentes tais como silica e Oxido bõrico para formação do vidro com o
rejeito j& incorporado (a mistura ê aquecida a 900 °C para formar um

I material homogêneo).

' EstS sendo desenvolvido um programa para disposição de re-
jeitos que na sua primeira fase, atualmente em andamento, concentra-se

I e m sondagens de campo e pesquisa das propriedades de várias formações
para verificação de sua adequação. A seguir deverS ser selecionado um
local para a Instalação de demonstração, a qual esta planejada para
depois de 1990. A transferência de combustível Irradiado (ou rejeito
de alto nível) do armazenamento não se darã antes do fim do século.I

I
Rejeito de baixo e nedio níveis

Quanto aos rejeitos de médio e baixo níveis, a sua maior
parte provém da operação e manutenção dos reatores CANDU. Os rejeitos

I de baixo nível são uma mistura de papel contaminado, lixo plástico,
equipamento e material descartado. A maior parte deles ê combustível e
8 empacotada em sacos de pol1et11eno.

I Os rejeitos de nível médio mais Importantes são as resinas
1 de troca 1<5n1ca usadas é' os filtros empregados na purificação de água

pesada e comum.

I
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Antes da imobilização, os rejeitos têm o seu volume reduzido
através de incineração em fornos especiais, e são removidos os compo-
nentes voláteis ou oxidSveis desses rejeitos, através de osmose rever-
sa ou evaporação. A imobilização desses rejeitos tratados (menos fil-
tros e equipamentos) ê feita pela incorporação em matrizes de políme-
ros ou principalmente do betume. Quanto aos filtros e equipamen-
tos, ainda não foi desenvolvido um método de preparação satisfatório
para disposição.

Para a disposição de rejeitos de médio e baixo níveis es-
ta sendo investigada a disposição na sub-superfície em zonas n3o-satu-
radas e a disposição a 10 metros ou mais de profundidade em cavidades
feitas em argilas espessas ou em camadas geológicas de geleiras.

Embora a instalação para rejeito de alto nível possa ser
construída acima do lençol de água, provavelmente a construção serS
feita abaixo de lençol porque locais como esse estão mais disponíveis.
Este conceito- depende da espessura da rocha bem como da barreira de
intrusão primaria. Maior contenção pode ser fornecida através de bar-
reiras projetadas como acondicionamento , forma de rejeito e revesti-
mento da cavidade. Um projeto conceituai para este tipo de repositório
foi feito em rocha cristalina.

ApÕs considerar vSrias opções, a disposição na sub-superfi-
cie foi selecionada para estudos mais avançados. Neste tipo de insta-
lação, disposição de rejeito acima do lençol de Sgua, especialmente em
solos bem drenados, é preferível. 0 projeto selecionado é constituído
de trincheiras com paredes de concreto, construídas totalmente abaixo
do solo ou sÔ* parcialmente acima da superfície.

Basicamente, este conceito consiste em:

. barreiras de concreto reforçado para evitar intrusão ex-
terna

barreiras múltiplas em camadas (concreto, "hypalon", argi-
la, "container", rejeito) para prevenir lixivia pela 5gua

. um revestimento permeável adsorvedor de nuclideos, para
prevenir liberação de- radionucTídeos na Sgua na parte su-
perior do repositório.

Os espaços entre os recipientes contendo rejeito serão pre-
enchidos com cascalho ou concreto, ficando a Instalação parecida com
um roono 11 to de concreto.

Como estão sendo feitos estudos de um repositório geológico
para rejeitos de alto nível , pensa-se em ai colocar também os rejeitos
de médio e baixo níveis de modo a se ter um único repositório. Estudos
nesse sentido estão em desenvolvimento hS vãrios anos, principalmente
pela WNRE, e um laboratório de pesquisa subterrâneo em rocha dura esta
em construção.
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VII - JAPRO

1 - Programa nuclear japonês

A utilização comercial da energia nuclear iniciou-se no pais
com a construção de um reator de potência inglês tipo Magnox, em 1966.'
A tecnologia americana de reatores BUR foi introduzida com a constru-
ção de um reator de demonstração de 12,5 MWe em 1963. Com o desenvol-
vimento de reatores de Sgua leve nos Estados Unidos, o Japão decidiu
instalar uma usina de potência em escala coi.ercial de 357 MWe tipo
BWR. Desde então, todos os reatores construídos no Japão tem sido rea-
tores de água leve. Nos últimos anos, a indústria nuclear japonesa al-
cançou um estágio de auto-suficiência, com exceção de componentes es-
peciais da area. No momento o pais conta com 31 reatores produtores
de energia, dos quais 15 são do tipo PWR (10.856 MWe) e 16 do tipo BWR
(12.476 MWe)i Estão ainda em construção 5 unidades PWR com 4.469 MWe e
5 unidades BWR com 5.058 MWe.

Como suas reservas de urânio são modestas, o pais tem se em-
penhado em "joint-ventures" para exploração e benefidamento deste mi-
nério nos países que dele dispõem. Além de importar o urânio por ele
explorado no exterior, o Japão vem também desenvolvendo a tecnologia
de recuperação de urânio da água do mar.

Quanto ao enriquecimento de urânio, o pais depende totalmen-
te do exterior, e até que seu próprio programa esteja consolidado,
continuará importando urânio enriquecido dos Estados Unidos e da Fran-
ça.

Para o reprocessamento industrial do combustível usado em
seus reatores, são mantidos contratos com o Reino Unido e a França,
mas o reprocessamento em escala piloto ê feito na usina de Tokaimura.
A usina comercial japonesa devera" iniciar suas operações em 1990, no
complexo de Shimokita, que deverá abrigar também a usina de enriqueci-
mento e as instalações para armazenamento de resíduos nucleares de
baixo nível de radioatividade. • •• •

2 - Controles legislativos •

Os rejeitos de alto nível são considerados responsabilidade
do governo. Assim, a Japan Atomic Energy Commission (JAEC) designou o
Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI) e a Power Reactor and
Nuclear Development Corporation (PNC) para que realizem P&D nesta
írea.

Não ha no Japão uma Instalação para armazenagem de rejeitos
alem daquelas existentes ao lado das centrais de potência, o sistema
de aprovação pública para a localização de Instalações de rejeitos bem
como o encaminhamento das decisões, ainda não foi decidido. Presume-
-se, entretanto, que tal processo de aprovação seria semelhante ao
sistema utilizado pára a localização de centrais de potência nuclea-
res, o qual foi estabelecido em 1979, mas ainda não foi totalmente
formalizado quanto a sua aplicação. .
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Antes da construção de uma central nuclear ha duas audiên-
cias publicas. A primeira delas tem por objetivo o esclarecimento
do projeto proposto para os residentes, por parte da companhia pro-
prietária. Esta audiência tem caráter informativo e pode ser bem in-
formal. A segunda audiência é mais formal e concentra-se nos tópicos
de segurança e meio ambiente. Ela ê" conduzida pela Comissão de Segu-
rança Nuclear (NSC) e exige que a companhia de eletricidade informe b
público sobre as questões de segurança em pauta. A experiência acumu-
lada ate o momento indica que estas audiências são um "fórum" para
aprovação local, solicitação de opinião e "venda" do projeto planeja-
do, embora não haja votação. Muitas criticas foram feitas a estas au-
diências, no sentido de que elas teriam um cartter pr$-nuclear, embora
a NSC seja considerada neutra.

A decisão final relativa aos sítios e dada pela Agência de
Ciência e Tecnologia para instalações do ciclo do combustível, pelo
Ministério de Industria e Comércio Internacional para os -eatores de
potência e pela NSC para ambos.

3 - Classificação de rejeitos

HS no Japão uma classificação semi-oficial para rejeitos que
foi recomendada por um grupo cientifico especial da Comissão de Ener-
gia Atômica.

Os rejeitos líquidos são classificados como se segue:

ATIVIDADE CLASSIFICAÇÃO

A (PCi/ml)

1 0 " 7 l A < 1 0 " 6 muito baixo nível

10"6i A <10"3 baixo nível

10"3i A <1 médio nível

1 <.A < IO2 alto nível

IO2 £A muito alto nível

Os rejeitos sólidos têm classificação baseada na atividade
por volume:

ATIVIDADE, CLASSIFICAÇÃO
A ( i 5 )

AilO 3 alto nível

Ü A 'IO3 médio nível

10"3i A<1 • baixo nível
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4 - Tratanento e opções para disposição

No que diz respeito ao tratamento de rejeitos radioativos,
os métodos utilizados no Jap3o não diferem muito daqueles empregados
por outros países. 0 JAERI- no tratamento de rejeitos liquidos de ati-
vidade muito baixa ( A l 10 wCi/ml) , os dilui para posterior descarga
no mar. Os rejeitos líquidos de baixo nível são tratados por troca iô-
nica e depois também descarregados no mar. Os rejeitos sólidos, quando
combustíveis de baixo nível, são incinerados (taxa de redução de 20
vezes) e as cinzas deles são solidificadas em tambores de 200 1 com
cimento, ou se os rejeitos forem não combustíveis serão prensados (ta-
xa de redução de 5 vezes) através de prensas hidráulicas e dispostos
em recipientes de concreto.

Outra experiência interessante é a desenvolvida pela PNC na
Usina de Reprocessamento de Tokai , em funcionamento desde 1977, com
praticas jã bem estabelecidas e também com trabalho de P&D na Srea. 0
tratamento dos- rejeitos radioativos gasosos ê feito por limpeza com
solução alcalina e/ou filtração usando um filtro metálico tais como
filtro HEPA e/ou um filtro AgX (silver-exchanged zeolite), de
acordo com as propriedades do gás. Feito isso, o rejeito gasoso § des-
carregado na atmosfera.

No que diz respeito ao tratamento dos rejeitos líquidos, es-
tes são primeiramente divididos em alto, médio e baixo nível. Os da
primeira categoria são concentrados por evaporaçio, e o concentrado é
estocado em recipientes especiais com refrigeração, para serem vitri-
ficados no futuro.

Os rejeitos de médio nível são também tratados por evapora-
ção, obtendo-se um concentrado que irS alimentar o evaporador para re-
jeito liquido de alto nível e então tratado como tal. 0 destilado da
fase gasosa gerado no evaporador & transferido para a usina de trata-
mento de rejeitos líquidos de baixo nível. Estes últimos, juntamente
com outros rejeitos líquidos de baixo nível serão concentrados por
floculação e evaporação e então imobilizados em betume e transferidos
para um local especial para armazenamento.

Os rejeitos s Ô U d o s gerados na Usina de Tokai são classifi-
cados em baixo e alto níveis. Os primeiros sio classificados em rejei-
tos beta-gama e TRU, e estas duas classes são enteio divididas em re-
jeitos combustíveis, combustíveis "difíceis" e não combustíveis. Os
rejeitos beta-gama ,s3o .tratados por I n d n e r a ç ã o , digestão ãcida, p1rÔ-
U s e , combustão ou compressão e os TRU serão, no futuro, tratados na
usina para tratamento de rejeito contaminado com plutSnio.

A política bãslea da Comissão de Energia At3m1ca, estabele-
cida em 1976, determina que rejeitos de baixo nível sejam dispostos no
mar ou no solo, dependendo do tratamento a que são submetidos.

0 Japão tem uma Srea territorial multo pequena, sua estrutu-
ra é geolfigicamente Instável, sendo um pais montanhoso com uma alta
densidade populacional' . Portanto, é natural que se tenha optado pela
disposição no mar, a exemplo do Reino Unido e da Holanda.
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Para disposição no mar, foram selecionadas quatro Sreas no
oceano Pacifico, situadas fora das 200 milhas da zona de recursos eco-
nômicos e, com exceção de uma, esteio a cerca de 6000 m abaixo do ní-
vel do mar. Paralelamente, o Japão ratificou em 1980 a Convenção de
Londres e participou de reuniões sobre o assunto patrocinadas pela
Agência de Energia Nuclear da OECD. Portanto, os rejeitos podem ser
dispostos no mar dentro do mesmo contexto adotado por alguns países
europeus.

De acordo com regulamentos internacionais, as embalagens de
rejeitos devem descer até o fundo do mar de modo seguro e o "contai-
ner" e seu conteúdo devem permanecer intactos durante a descida. Para
testar esses recipientes, foi construída uma instalação que tem os
mais altos níveis de pressão d'agua do mundo, de 500 e 700 atmosferas.
Testes de impacto e de corrosão a longo prazo pela ãgua foram também
feitos nos "containers". Além disso, embalagens simuladas, seguras por
cabos, foram depositadas no mar e erguidas novamente. Todos os testes
foram bem sucedidos, o que leva a considerar seguro este método de
disposição. Também estS sendo desenvolvida a tecnologia para a inspe-
ção remota das embalagens para observar sua condição sobre o leito do
mar, usando um sistema móvel.

Quanto ã radioatividade desses recipientes, mesmo que haja
corrosão, a taxa de liberação é menor que 0,1% por ano e a maior parte
desta radioatividade sera adsorvida pelos sedimentos presentes. Na
realidade, a concentração de radioatividade a uma profundidade de
6000 m será mínima e as concentrações próximas 5 superfície do mar se-
rão desprezíveis.

Ate 1978, o desenvolvimento da tecnologia de disposição de
rejeitos no solo limitava-se â pesquisa básica de laboratório devido a
uma lei que propunha a disposição no solo exceto por uso temporário
e para rejeitos com menos de 10 Ci de atividade por unidade de volume.
Ap6s este ano, a lei foi revista para permitir a-.construção de tais
instalações.

Assim, foram feitos experimentos numa mina antiga com emba-
lagens contendo rejeitos simulados para testar a sua resistência
3 deslizamentos de terra, a fogo e 3 corrosão. Paralelamente, foram
obtidos dados básicos para varias formações geológicas no Japão, de
modo que se possa planejar a disposição de rejeitos em solo e escolher
um sitio potencial.

Os rejeitos de alto nível produzidos pelo reprocessamento de
combustível usado estão agora armazenados sob forma de solução, em
tanques de 90 m . Estes rejeitos deverão ser v1tr1ficados antes da
disposição final.

A tecnologia de vitrificação esta sendo desenvolvida para a
Instalação de uma planta piloto, cuja construção deverS se iniciar es-
te ano (1987).

Para os "canisters" que deverão conter os rejeitos vitrifi-
cados, estão sendo feitos testes para determinar as especificações de
material, tamanho e forma, bem como métodos de sei agem, Inspeção
e transporte. . .
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Os rejeitos de alto nível solidificados emitem calor, neces-
sitando assim de uma instalação de armazenagem com remoção de calor,
blindagem, inspeção de segurança, controle da radiação e medidas de
emergência. Esta instalação de armazenagem ê localizada no mesmo sitio
da usina de vitrificação e requer estudos para os requisitos tecnoló-
gicos. Por exemplo, a PNC está desenvolvendo estudos de refrigeração
alternativos, a Sgua ou ar.

Para a disposição final dos rejeitos de alto nível foram se-
lecionados cerca de 18 sítios com formações geológicas potenciais que
estão sendo estudados para que se possa escolher um sitio-teste.

Foi também feito um projeto conceituai para a construção de
um repositório em uma ilha distante do arquipélago principal, onda se-
riam dispostos rejeitos de baixo e alto níveis.

A nível internacional, o Japão participa da primeira fase
do Projeto Stripa iniciado em 1980, em uma mina localizada na Suécia
central, organizado pela NEA/OECD, com outros participantes como Cana-
da, Finlândia, França, Suécia, Suiça e Estados Unidos. 0 projeto tem
como objetivo estudar a hidrologia e geoquimica da mina de granito,
para servir como futuro repositório de rejeitos.

Revestimento de concreto

Reforço

Reforço de concreto

Voso de oço

Rejeito solidif ícodo

Peco poro Içomento

Container de concreto

Fig. 18 - Container típico para disposição de rejeitos no mar
' (NEA/OECD)
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GLOSSÁRIO - DEFINIÇÕES

ACTINÍPEOS:
F. 1 eméritos com número atômico de 89 a 103, inclusive. Selo todos ra-
dioativos.

AL AR A: (jfts U>w £s Reasonably Achievable)
^Tão baixo quanto razoavelmente exeqüível, com fatores econômi-
cos e sociais sendo levados em consideração".

AFR: (^way from Reactor)
Locais para disposição centralizada de combustível irradiado fora
do sitio do reator.

AREA CONTROLADA:
Uma Srea cujo acesso é limitado e na qual a exposição individual
do pessoal â radiação ê* controlada através da supervisão por uma
pessoa que esteja credenciada para tanto.

ARGILA:
í) Minerais que são essencialmente silicatos de alumínio hidrata-
dos ou ocasionalmente silicatos de magnesio hidratados, com cál-
cio, sÕdio, potássio e cãtions de magnesio.
ii) Material natural com propriedades plásticas o qual é essen-
cialmente uma composição de partículas micrométricas, possuindo
boas características de absorção.

ARGILOSO: (Termo)
Apliçado a todas as rochas e substancias compostas de argila ou
tendo uma grande proporção de argila em sua composição.

ARMAZENAMENTO: (ou estocagem interina)
Colocação de rejeitos em uma instalação própria com a intenção de
recuperá-lo mais tarde.

ARMAZENAMENTO PLANEJADO:
Armazenamento de rejeitos radioativos, usualmente em containers
selados de forma adequada,,em qualquer das estruturas especialmen-
te projetadas para proteger o homem e ajudá-lo em caso de libera-
ção de radioatividade para a biosfera, em caso de acidente ou sa-
botagem.

ATIVIDADE:
Para uma quantidade de nucUdeo radioativo em um dado Instante de
tempo, o quociente dj< por djt § o valor esperado do número de tran-
sições nucleares espontâneas no Intervalo de tempo d_t. Unidades
do Sistema Internacional: Becquerel (Bq); Curie (Ci). ,.
lBq • 1 desintegração/segundo (equivalente a 2,7 x 10 Cl)
1C1 » 3.7 * I O 1 0 Bq.

"BACK END* DO CICLO DO COMBUSTÍVEL: (etapa final)
Inclui estocagem de combustível Irradiado, reprocessamento de com-
bustível, fabricação de combustível de 5x1do misto (U02+Pu02) e
gerência de rejeitos; reatores usualmente não são Incluiaos.
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"BACK FILL":
S material usado para preencher ou recobrir porções escavadas de
um repositório ou de uma cavidade especial para disposição de re-
jeitos, apôs o rejeito ter sido colocado.

BARREIRA: (natural ou projetada)
Um obstáculo que retarda ou minimiza migração de radionuclideos
de rejeito e/ou de repositório em suas imediações. Uma barreira
projetada é um obstáculo feito /ou alterado pelo homem; pode ser
parte da proteção do rejeito e/ou parte do repositório.

BECQUEREL:
Unidade de radioatividade do sistema internacional , equivalente a
uma desintegração por segundo.

BENTON1TA: .
Uma argila formada por decomposição de cinzas vulcânicas e compos-
ta principalmente de montmcrillonita e badeleita.

BLINDAGEM:
Material interposto entre uma fonte de radiação e o pessoal ou
equipamento, para proteção contra a radiação.

BLINDAGEM BIOLÓGICA:
Barreiras físTcas para reduzir a exposição a radiação.de organis-
mos vivos.

CALCINADOR:
Equipamento para processo de alta temperatura usado para converter
solução de rejeito em um<? mistura solida de Óxidos (calcinados)

CALOR DE DECAIMENTO RADIOATIVO:
'. Calor gerado pela absorção de energia da radiação emitida pelo de-

caime.ito de radionuclideos.

•ÇAJT:
Um recipiente selado para combustível nuclear ou outro material,
que fornece proteção contra um ambiente quimicamente reativo e
contenção de materiais radioativos.

"CANISTER":
Um recipiente (usualmente cilíndrico) para rejeito radioativo sÔ-
lido. Um canister oferece contenção física; a blindagem é dada pe-
lo "cask", mas blindagem extra pode ser necessária.

"CASK": (ou flask)
Um recipiente para transporte de material radioativo, contendo
blindagem e reunindo um ou mais canisters.

CASTOR: (narca)
Recipiente para disposição Interina a seco de combustível irradia-
do e seu transporte. Cada recipiente pesa 80 toneladas, feito de
aço 1nox "modular" è tem paredes com espessura de 44 cm.
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CWP: (Concentração ]iSxima Permissivel)
Re7ere-se aos níveis máximos de radioatividade na água potável ou
no ar para a exposição' ocupacional, de acordo com o estabelecido
pelas autoridades competentes, usualmente baseado nas recomenda-
ções do ICRP.

CONDI Cl OfIAMENTO DE REJEITO:
A forma do rejeito e qualquer container que seja preparado para
manuseio, transporte, estocagem e/ou disposição. 0 tipo de condi-
cionamento pode variar nos diferentes estágios de gerência de re-
jeitos.

"COHHISSIOHINC: (Licença para operação)
0 processo durante o qual a usina, seus componentes e sistemas
tendo sido construídos, sáo tornados operacionais, apôs verificado
se esteio de acordo com o projeto e se atendem aos critérios dé
performance; isto inclui testes nucleares e não-nucleares.

"CONTAINER":
Recipiente com formas e materiais diversos usado para se dispor o
rejeito radioativo.

CONTAHINAÇKO RADIOATIVA:
Presença indesejável de substância radioativa em um material , meio
ou local.

CONTENÇftO:
Retenção de material radioativo de tal forma que, efetivamente,
previne-se a dispersão do material no ambiente ou somente admite-
-se sua liberação em taxas aceitáveis.

DANO DE RADIACHO:
Mudanças deletêricas nas propriedades físicas e químicas de um ma-
terial resultante de sua exposição ã radiação ionizante. Este ter-
mo na"o se aplica a sistemas biológicos.

DEC0HH1SSI0NIN6: (Licença para desativação)
Trabalho Fequerido para retirada permanente e planejada de uma
Instalação nuclear do serviço ativo.

DESCONTAM!NAÇÃO:
Remoção oü" redução de contaminação radioativa, com o objetivo de
reduzir a radioatividade a níveis aceitos pelo pais.

DISPOSIÇÃO:
Colocação de rejeito em um repositório ou em um determinado local ,
sem Intenção de recupera-1 os. Disposição também abrange descarga
cUreta, tanto de efluentes gasosos como líquidos, no ambiente.

DISPOSIÇÃO GEOLÓGICA: (disposição no subsolo, subterrânea)
Disposição de rejeitos em uma profundidade apropriada, abaixo da
superfície da terra.
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DISPOSICKO HA SUB-SUPERFÍCIE: (shallow-ground disposal)
Disposição de rejeitos radioativos, com ou sera barreiras planeja-
das, acima ou abaixo da superfície da terra, onde o revestimento
da proteção ê da ordem de poucos metros de espessura. Alguns paí-
ses consideram essa técnica mais como um processo de estocagem do
que de disposição .

DOSE:
Termo geral expressando a quantidade de radiação ou a energia ab-
sorvida por um determinado meio. Esta pode ser qualificada como
dose absorvida, dose equivalente , dose equivalente efetiva etc. A
expressão dose sozinha pode ser usada quando não hS problema ao se
referir a dose absorvida ou dose equivalente.

DOSE ABSORVIDA:
0 quociente de dE por dm, onde dE é a energia média transferida
pela radiação ionizante da matéria de massa dm. Unidade SI: gray
(6y) ou rad.

DOSE EQUIVALENTE:
Produto da dose absorvida pelo fator de qualidade e todos os ou-
tros fatores modificantes, necessários para se obter uma avaliação
dos efeitos da radiação recebida pelas pessoas expostas, permi-
tindo assim que as diferentes características da exposição sejam
levadas em consideração.

EFLUENTE:
Um fluido (liquido ou gás) o qual & descarregado no ambiente, de
acordo com as normas estabelecidas pelo pais.

ENCAHISAMENTO: (material de)
Uma camada externa de material envolvendo diretamente o combustí-
vel nuclear ou outro material , a qual fornece proteção a um am-
biente quimicamente reativo e previne a liberação de elementos ra-
dioativos produzidos durante a irradiação do composto.

"FLASK":
VTffe "CASK".

FORMA DE REJEITO:
Forma física e química de rejeito (por exemplo, liquido, em con-
creto, em vidro etc), sem seu acondicionamento.

"FRONT-END" DO CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR: (etapa Inicial)
Mineração, processamento do minério, enriquecimento e fabricação
de combustível de UD2; algumas vezes a fabricação de reatores são
Incluídos.

6ÜS DE FISSÃO:
Produto de fissão em forma gasosa.

GERENCIA DE REJEITOS:
Todas as atividades administrativas e operacionais, que envolvem
coleta, segragação, manuseio, tratamento, acondicionamento,
transporte, estocagem e disposição de rejeito.
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"CLOVE BOXES*:
Caixa selada com luvas fixadas a ela, através de aberturas na cai-
xa, de modo a que se possa manusear materiais dentro da caixa; §
usada para manusear certos materiais radioativos eu perigosos bin-
logicamente.

HEPA-FILTER: (High-E_fficiency Participate Air)
Filtro usacio para remoção <fe partículas (a partir de tamanhos sub-
-micrométricos) de um fluxo gasoso.

HIDRATA»TE:
Combinação química de Sgua com outra substância.

MOBILIZAÇÃO:
Conversão de um rejeito para uma forma sólida, a qual reduz o po-
tencial para migração ou dispersão de radionucTídeos através de
processos naturais durante estocagem, transporte e disposição.

"IDADE* DO REJEITO:
i) Em termos de combustível irradiado ou rejeito de reprocessatnen-

to, é o tempo apôs o final da irradiação.
ii)Para rejeitos cuja atividade vem do contacto com materiais ra-

dioativos, & o tempo apôs a separação deste material.

FORMAÇÃO DE SAL:
Uma formação na qual o sal esta disposto horizontalmente, com a
camada lateral extensa e relativamente delgada na direção verti-
cal .

LIMITE ICRP:
Limite de dose equivalente primária recomendada pelo ICRP.
(international Commission on Radiation protection)

LONGO PRAZO:
Em gerência de rejeitos, refere-se ao período de tempo o qual ex-
cede aquele durante o qual necessita-se controles administrati-
vos.

MATERIAL FÉRTIL:
Oi dos vãrios nuclideos (principalmente U-238 e Th-232) capaz de
ser transformado em um nuclideo fissil através de captura de neu-
trons.

MATERIAL FÍSSIL: .
Um material radioativo contendo um ou mais nuclideos fisseis.
(principalmente U-235 e Pu-239)

HEIA-VIDA:
Tempo necessário para a atividade de um radionuclIdeo decair
a metade de seu valor pelo processo de decaimento radioativo.
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HI6RACRO:
Movimento dos materiais através de um meio rochoso ou alguma outra
substância solida, por exemplo migração de radionuclideos.

HI6RAÇK0 DE RADIONUCLÍDEOS:
Movimento dos radionuclideos através de vSrios meios devido a flu-
xo de fluido e/ou difusão e dispersão.

HULTIBARRE IRAS:
Um sistema usando duas ou mais barreiras independentes para isolar
o rejeito do meio ambiente do homem. Isto pode incluir a forma do
rejeito, o recipiente para rejeito (canister), outras barreiras
projetadas, o meio de disposição e suas imediações.

NUCLÍDEOS DE MEIA-VIDA LONGA:
Para propósito de gerência de rejeito, um isõtopo radioativo com a
meia-vida maior que 30 anos.

NUCLÍDEOS DE HEIA-VIDA CURTA:
Para propósito de gerência de rejeitos, um isÔtopo radioativo com
meia-vida menor que 30 anos, por exemplo, Cs-137, Sr-90, Kr-85,
H-3.

OPERACHO OE GERÊNCIA DE REJEITOS:
Classificação ampla das atividades de gerência de rejeitos em ter-
mos de suas funções básicas (isto ê, estocagem, tratamento, trans-
porte e disposiçSo de rejeito).

PCM:
Material contaminado com plutônio.

PRODUTO DE FISSÃO:
Um nuclideo produzido tanto por fissSo como pelo subsequente de-
caimento radioativo de um nuclideo radioativo assim formado.

RAD:
Unidade de dose absorvida de radiação ionizante igual a um centé-
simo de um Gray.

RAPIONUCLfPEO:
Nuclideo radioativo.

RECIPIENTE PE TRANSPORTE: ("Shipping cask")
Container com blindagem usado para transporte e manuseio de mate-
rial nuclear de médio e alto níveis. .

REJEITO ALFA-EMISSOR:
Rejeito contendo um ou mais radionuclideos alfa-em1ssores, usual-
mente actinideos, em quantidades acima dos limites aceitáveis. Os
limites s2o estabelecidos pela entidade regulatÕria nacional.
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REJEITO DE ALTO NtVEL:
fj Líquido altamente radioativo, contendo principalmente produtos

de fissão, bem como actinideos, o qual é separado durante o
reprocessamento químico de combustível (rejeito aquoso do pri-
meiro ciclo de extração por solvente e mais todos os outros
fluxos de rejeitos combinados com o primeiro).

ii) Combustível irradiado, se for declarado como rejeito.
iii)Qualquer outro rejeito com nível de radioatividade comparável

a (i) e (ii).

REJEITO DE BAIXO HÍVEL:
Rejeito o qual , devido ao seu baixo conteúdo de radionuclideos»
n3o requer blindagem durante seu transporte e manuseio.

REJEITO DE EHCAHtSAHENTO:
Rejeito radioatiyo composto pelos envoltórios de encamisamento e
pelas grades espaçadoras dos elementos combustíveis nucleares ir-
radiados.

REJEITO DE HEIA-VIDA LOHGft:
Rejeito o qual n~!o~ T7ã decair a um nível aceitável em um período
de tempo durante o qual control es .administrativos devem ser neces-
sários.

REJEITO DE MÉDIO NÍVEL:
Rejeito de um nível de atividade e nível de calor mais baixos que
rejeito de alto nível, mas o qual ainda requer blindagem durante
manuseio e transporte. 0 termo é usado geralmente quando se quer
referir aos rejeitos que na"o s"So definidos nem como de baixa nem
como de alta atividade.

REJEITOS DE HOAGEH DO HINfRIO:
Resíduo granular fino resultante do processamento do minério para
recuperação de urânio e torio.

REJEITO DE HEIA-VIDA CURTA:
Rejeito o qual irã decair a um nível o qual é considerado ser in-
significante do ponto de vista radiolÕgico , em um período de tempo
no qual controles administrativos sio necessários.

REJEITO PRIMÁRIO:
Rejeito o qual nao sofreu nenhum tipo de tratamento nem modifica-
ção em sua forma original .

REJEITO RADIOATIVO:
Qualquer material que contêm ou S contaminado com radionuclideos,
em concentrações ou níveis de radioatividade maiores do que as
"quantidades Isentas" estabelecidas por autoridades competentes e
para o qual nenhum uso estS previsto.

REJEITO SECUNDÁRIO:
Resulta da apl 1 caca"o de uma técnica de tratamento em um rejeito
primário.
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I REJEITO TRANSURÃNICO: (TRU)
Rejeito contendo quantidade de nuclideos com número atômico acima

I de 92, com radioatividade acima dos limites determinados pela re-
gulamentação do pais.

REH:

I Unidade de dose equivalente igual a um centésimo de um Sievert
(10" ZSv).

I REPOSITÓRIO:
I Uma Fnstalação na qual o rejeito pode ser colocado para disposi-

ção.

I RESINA DE TROCA IONICA:
Um mineral sintético ou natural, ou um polímero orgânico o qual
apresenta características técnicas para uso em troca iônica.

I ROCHA HOSPEDEIRA:
Formação geológica na qual o repositório estl localizado.

I ROCHA Í.GNEA:
1 Roeria formada pela solidificação de magma, móvel dentro do manto

inferior (camada intermediária da terra abaixo da crosta e acima
I do centro da terra).

ROCHA METAHflRFICA:

I Rocha a qual foi formada em resposta às pronunciadas mudanças de
temperatura, pressão e ambiente químico, que tem lugar, em geral,
â profundidades abaixo das camadas de erosão e cimentação.

I "SALT DOHE" (DOMO DE SAL):
' Formação geológica salina em forma de cúpula cuja espessura de sal

& maior na vertical do que lateralmente.

I TAMBOR:
Um tipo de container para rejei*o, similar em aparência a um tam-

I bor de 51eo, o qual pode ser selado por uma tampa ajustada. Pode
ser encaixado em concreto, para estocagem de rejeitos de médio ní-
vel, necessitando blindagem adicional.

I TAXA DE DOSE ABSORVIDA:
0 incremento de dose absorvida, em um melo particular, por unidade
de tempo.

I TÜFO:
Cinza vulcânica consolidada, composta na sua maioria de fragmentos

• (menos de 4 m m ) , produzida diretamente pela erupção vulcânica.

VALA:
. Termo usado por alguns países como sinônimo trincheira ou de repo-
I sitÕHo.

I
I
I



VIDRO BORO-SILICATO:
i) um liquido superesfriado baseado em uma estrutura aleatória de

silica tetraédrica, modificada com boro e outros cations.
ii)uma composição de vidro usado como uma matriz de imobilizado

para um rejeito radioativo;

ZEOLITO:
Termo genérico para um grupo de aiumino-silicatos hidratados de
Na, Ca, Ba, Sr e K, caracterizados por sua fácil e reversível per-
da de água de hidrataçSo. Muitos são também caracterizados por uma
significante capacidade para troca ionica.
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GLOSSÁRIO - MÉTODOS E PROCESSOS

ABSORÇÃO:
Incorporação de uma substância, geralmente liquida ou gasosa, no
interior da massa de outra substância, em geral sólida.

ADSORÇKO:
Adesão de Ions, moléculas ou partículas na superfície de corpos
sólidos, com o qual eles esteio em contacto , com reações tendo lu-
gar na superfície do sólido. Exemplo desse processo ê o de troca
iõnica, onde Ions ocupando lugares carregados na superfície de sõ-
lido s3o deslocados pelos Ions da solução

BETUMIZAÇAO:
0 processo de incorporar rejeitos em uma matriz de betume, como um
meio de imobil izaçcio .

CALCINAÇÃO:
Aquecer uma substância a uma temperatura abaixo de seu ponto de
fusão, no ar, causando uma perda de mistura e produtos voláteis e
transformando os constituintes de interesse em Õxidos estáveis.
Tais Ôxidos ou misturas de õxidos s5o denominados calcinados.

CIHEHTAÇAO:
0 processo de incorporar rejeitos em uma matriz de cimento como um
meio de imobil izaçíio .

CONDICIONAMENTO DE REJEITOS:
Operações cfue transformam o rejeito em uma forma disponível para
transporte e/ou estocagem e/ou disposição. As operações podem in-
cluir: conversão do rejeito em uma nova forma, condicionamento
do rejeito em recipientes e condicionamento adicional, se necessS
rio.

COHFIHAHEKTO DE REJEITOS:
A segregação de radionuclIdeos do meio ambiente humano e a restri-
ção de sua liberação para o meio ambiente em concentrações ou
quantidades n3o aceitáveis»

CORTE E LIXÍVIA: (reprocessamento de combustível)
Üi método para preparação dos elementos combustíveis Irradiados
para reprocessamento através do corte dos elementos combustíveis
em pedaços e subsequente dissolução seletiva do material combustí-
vel por Iix1v1aç3o com Scido.

DIGESTÃO QUÍMICA:
Um processo químico para solubi 1 iz:;'áo ou amolecimento de um mate-
rial através de calor e mistura.

"EMBEDDING":
Processo que coloca rejeito liquido ou sólido em uma matriz para
obter-se uma forma de rejeito heterogêneo.
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FILTRAÇKO:
Processo para separar sólidos de líquidos ou gases, por meio do
movimento através de interstícios de um meio sólido.

FLOCULAÇWO:
Processo de remoção de partículas sólidas finamente divididas,
freqüentemente colóides, de um rejeito liquido semi-fluido por
neutralização de suas cargas elétricas, permitindo às partículas
carregadas se aglomerarem e se precipitarem. A neutralização £
usualmente efetuada por métoddos químicos através da introdução de
cargas de um sinal oposto, pela adiçüo tanto de um eletrõlito como
de um colóide.

•HEAP LEACHING":
Processo por meio do qual a solução de lixivia percola através de
uma pilha de mjnêrio previamente minerada, disposto em um local
com base impermeSvel , de tal forma que o produto de lixivia resul-
tante p o d e s e r coletado pára recuperação de metais de valor.

HEPA
F i l t r o usado para remoção de par t í cu las sub-micrométricas e maio-
res de um fluxo gasoso

INCINERAÇKO:
Processo de queima de um material combustível para redução de seu
volume e obtenção de resíduo em forma de c inza .

LIXIVIAÇflO:
TJ~extraç3o de uma substâníca solúvel de um sólido por meio do um

solvente com o qual o sólido entra em contacto.
i i )em termos de gerência de r e j e i t o , o termo ê freqüentemente usa-

do para descrever a dissolução/erosão gradual de r e j e i t o s ó l i -
do, ou a remoção de um mater ia l sorvido da super f íc ie de um
solido ou camada porosa,

MATRIZ: .
Em gerência de rejeitos, é um material não radioativo usado para
imobilizar rejeito radioativo.
Exemplo de matrizes: betume, cimento, polímeros etc.

OSMOSE:
pTssagem de solvente através de uma membrana semi-perme3vel, a
partir de uma solução diluída para outra mais concentrada, (uma
membrana semi-permeãvel permite passagem das moléculas de solvente
mas não das moléculas de soluto).

OSMOSE REVERSA;
Movimento de um solvente para fora de uma solução sob pressão,
através de uma membrana semi-permeãvel e para dentro de um solven-
te puro ou uma solução menos concentrada 3 pressão mais baixa. Es-
te processo pode ser usado para extrair essencialmente água pura
de Sgua poluída ou de Sgua salgada.
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PI ROL I SE:
Decomposição química de uma substancia através do calor.

PIROLISE DE ESCORIA:
Ã parte principal do processo consiste de incineraçSo a alta tem-
peratura (1500 a 1600 °C) de uma mistura contendo rejeitos combus-
tíveis e n3o combustíveis, tais como sedimentos, trocadores iôni-
cos.

SOLIDIFICAÇÃO:
Conversão de liquido ou de materiais liqüefeitos em um sólido.

SORÇRO:
Termo amplo que se refere a reações que têm lugar dentro dos poros
ou na superfície de Mm solido. Seu uso evita o problema de distin-
ç3o técnica entre r e a ç õ e s d e absorção e adsorçao.

TECNOLOGIA PE LEITO FLUIPIZAPO:
Tecnologia para deixar em suspensão partículas sólidas de um mate-
rial em um leito livre através de um movimento rápido de fluxo de
gãs ascendente, para possibilitar reações químicas.

TESTE A FRIO:
Teste de método, processo, instrumentação ou aparelhagem com mate-
riais n3o radioativos, ou contendo somente traçadores radioativos,
ao invés de usar materiais altamente radioativos.

TESTE A QUENTE:
Teste de método, processo, instrumentação ou aparelhagem sob con-
dições normais de trabalho com níveis de radioatividade esperados.

TRATAMENTO PE REJEITO:
Operações que visam trazer proveito, com segurança e economia, mu-
dando as características do rejeito. Três conceitos básicos de
tratamento sio.:
1) redução de volume
1i) remoção de radionudideos do rejeito
iü)mudança de composição (visando condicionamento)

TRATAMENTO "OFF-GAS":
Remoção de componentes radioativos ou poluentes químicos de gases,
antes de sua liberação para a atmosfera e com condições de libera-
ção controlada..

TROCA IONICA:
Uma troca usualmente reversível de um Ion com outro, seja em um
liquido ou em uma superfície solida, ou mesmo em uma estrutura
cristalina.
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