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RESUMO
A disposição de rejeitos radioativos de alta atividade i o «ais

serio problema que a industria nuclear deve resolver. Das soluções con
cebidas, a alternativa da disposição de rejei tos eu formações geológica?
apropriadas tem sido considerada como a «ais real ist ica e viável . Neste
trabalho são descritos os Métodos eu estudo para a disposição geológica,
assim como cr i té r ios , programas e análises que devem orientar a seleção
de um local para repositório de rejei tos.

I - INTRODUÇÃO
As etapas necessárias ao processo de produção de energia de f i s -

são nuclear sao conhecidas como ciclo do combustível nuclear. Para a
operação de um "Light Water Reactor" (LWR), as etapas t atividades asso
ciadas são as seguintes (14): ~

- Mineração e produção do "yellow cake" (*) 792.4 Ci
Conversão do "yellow cake" a UFg '«3 C í

- Enriquecimento isotopico 13,5 Ci
- Conversão e fabricação do combustível 13,5 Ci
- Operação do reator 15,2 x 10| Ci
- Armazenamento do combustível usado 1,4 x 10| Ci
- Reprocessamento do combustível 1.3 x 10| Ci
- Armazenamento temporário do rejeito liquido 1,2 x IO8 Ci
- Tratamento (solidificação) e disposição final do „
rejeito de alta atividade /%/10° Cí

Embora hajam riscos ao ambiente e ã saúde pública associados ãs
primeiras etapas, aquelas a partir da operação do reator têm muito maior
potencial para sérios impactos.

0 reprocessamento do combustível permite a recuperação do urânio
residual e plutõnio para utilização posterior. Em contrapartida produz
um rejeito liquido de alta atividade contendo essencialmente todos os
produtos de fissão e demais elementos transurãnicos.

A Importância da execução eficaz da última etapa do ciclo do com
bustivei evidencia-se imediatamente. A disposição de rejeitos radioatT
vos de alta atividade não é apenas um problema técnico, mas também poli

(*) Curie, unidade de atividade. 1 Ci-3,7 x IO 1 0 desintegrações nuclea
res espontâneas por segundo.
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tico e filosófico. Além disso a escala de tempo envolvida suscita quês
toes acerca da nossa responsabilidade perante as futuras gerações.

II - Concepções atuais para disposição de rejeitos radioativos de alta
atividade

Disposição de rejeitos designa uma operação definitiva e segura
que não supõe a recuperação posterior de rejeitos. C portanto distinta
de armazenamento ou es toeagem.

Os conceitos para disposição de rejeitos radioativos de alta atj.
vidade podem ser agrupados em duas classes gerais:
- Eliminação dos rejeitos da biosfera (transmutação» transporte extra-
terrestre)
- Disposição dos rejeitos na Terra (calota polar, fundo do oceano, for-
mações geológicas)

A viabilidade básica tanto da transmutação como da eliminação ex
traterrestre envolve a identificação de um sistema que forneça seguran-
ça adequada, um balanço energético favorável, uma contribuição efetiva
a redução do estoque de rejeito a longo prazo e custo razoável. Até o
presente nada foi conseguido neste sentido, ao contrário, tem sido sus-
tentado, que o efeito global poderia bem ser um acréscimo de risco em
comparação com a disposição do rejei to não particionado em apropriadas
formações geológicas profundas (6) .

A disposição de rejeitos tanto na calota polar como no fundo dos
oceanos ainda que tecnicamente viáveis tem enfrentado objeções f i l o s ó f i -
cas e é quase certo que acordos internacionais restrinjam a prática a
rejeitos de baixo nível de atividade ou a proibam totalmente.

A disposição de rejeitos em formações geológicas soa com a a l -
ternativa mais realistica e v i i ve l . 0 principal atrativo deste concei-
to é que muitas formações geológicas têm permanecido estáveis por milhões
de anos. Além disso, as formações geológicas oferecem os três requisi-
tos básicos para armazenamento seguro de materiais radioativos: resfria
mento, proteção e isolamento. Em um apropriado esquema de disposição a
rocha envolvente funcionaria COMO um dissipador maciço de calor, forne-
cendo resfriamento. A profundidade de disposição proporcionaria um es-
cudo contra radiação, virtualmente in f in i to , e a dimensão e integridade
das formações rochosas forneceriam isolamento prevenindo o escape de ma
teriai para a biosfera (4) .

Consequentemente muitos países estão realizando ou planejando
programas de pesquisa e desenvolvimento com o objetivo de demonstrar a
viabilidade de uma formação geológica. Pesquisadores belgas e i t a l i a -
nos pesquisam formações argilosas, os alemães ocidentais já utilizam a
velha mina de sal de Asse para disposição de rejeitos de baixa e média
atividade deste 1967. Os alemães orientais d» mesma forma optaram por
formações salinas em detrimento de outras possibilidades. Também osjie
landeses e norte-americanos têm planejado o aproveitamento de formações
salinas enquanto as possibilidades de argilas, foi hei nos, basaltos e ro
chás cristalinas vem sendo investigadas nos E.U.A. e Canadá (10).

III - Disposição de rejeitos em formações geológicas
As alternativas em estudo para disposição de rejeitos líquidos

ou sólidos em formações geológicas são:
- Cavidade subterrânea: Este método foi proposto originalmente para
formações salinas acamadas mas pode ser aplicado a outros tipos de ro-
cha. Incluem-se nesta alternativa a utilização de minas paralizadas co
lo é o caso da nina de sal de Asse, na Alemanha t velhas minas de ferro
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escavadas em grani to, na Suécia.
Na mina de Asse, explorada de 19)6 a 1964, cerca de 100 câmaras

fora» abertas para a extração do sal, e correspondes a um sistema con
15 andares que vão desde a profundidade de 490 metros até 800 metros,
con ua volume total de cerca de 3,5 milhões de metros cúbicos (?).

Para os canadenses (15), o conceito de cavidade subterrânea con-
sistiria de uma rede de túneis, provavelmente em um nível único, a pro-
fundidade entre 300 a 2.000 metros. Os rejeitos serias conduzidos por
ura poço até um salão subterrâneo e dali distribuídos pelos túneis onde
seriam colocados em nichos escavados no piso. A densidade de armazena-
mento seria determinada pelo calor gerado pelo decaimento e não pelo vo
lume de rejeito. Muitas áreas ainda são carentes de estudo como umida-
de da mina, tensão térmica, distribuição de temperatura, analises de se
gurança, técnicas de manuseio do rejeito, taxa de escavação, rtaterro e
fechamento do poço. Una vez cheios, os repositórios seriam aterrados e
selados.

- Fusão da rocha hospedeira: Este conceito engloba un grande número de
alternativas especificas que diferem segundo o tipo e a forma do rejei-
to, geometria e técnica de colocação, extensão do envolvimento rejeito/
/rocha, etc. Nenhuma dessas alternativas foram investigadas extensiva-
mente sendo, portanto, baseadas em cálculos preliminares, experimentos
e conjecturas.

En um dos métodos, o rejeito liquido seria injetado nuna cavida-
de subterrânea a cerca de 200 n. de profundidade sob o local da instala
ção de reprocessamento. 0 liquido entraria rapidamente em ebulição, de
vido a energia de decaimento radioativo. Para manter a cavidade â tem"1
peraturas e pressões convenientes o sistema seria resfriado ã água. 0
vapor resultante seria recircuiado num sistema fechado. Em seguida a
um apropriado período de adição de rejeito e continua evaporação, o con
teúdo da cavidade e a rocha envolvente seriam permitidos entrar en fu-
são, com a interrupção do resfriamento e a obturação dos acessos i cav|
dade. Finalmente o fundido iria solidificar-se aprisionando permanente
mente o resíduo radioativo numa matriz insolúvei. Uma cavidade com cer
ca de 11m. de raio ou 5.500 m3 de volume poderia abrigar rejeitos d?
uma instalação de reprocessamento 5 taxa de 5 ton/dia durante 25 anos.
A fusão duraria por cerca de £5 anos ao fim dos quais o raio máximo de
material fundido seria cerca de 96 metros (11).

Outra alternativa seria a colocação do rejeitosolidifiçado em
barris em cavidades profundas. Os barris e seu conteúdo se fundiriam
em uma esfera de rocha como na opção descrita anteriormente.

0 conceito seguinte,^chamado "deep rock disposal" (DRD), utiliza
apenas um furo de grande diâmetro (0,3 - 3m) e profundidade (2 - 3km),
prescindindo da cavidade terminal (12). Os rejeitos sólidos seriar, en-
tão colocados no fundo do poço e provocariam a fusão da rocha hospedei-
ra. Correntes de convecção provocariam a mistura do rejeito com a ro-
cha, ft medida em que a superfície fundida aumentasse e a taxa de aque-
cimento diminuísse o sistema atingiria um ponto onde as perdas de calor
por condução excederiam o calor gerado e a mistura começaria a se soli-
dificar. Após solidificação completa (5-20 anos), o rejeito teria sido
substancialmente diluído na rocha e o resultado seria um produto de bai
xa lixiviabilidade. Após a resolidifIcação da matriz o topo da cavida-
de fundida seria selado com vidro de baixo ponto de fusão, e o restante
do poço poderia ser enchido com concreto.
- Matriz de furos para Injeção: Esta alternativa envolve a injeção de
rejeito liquido em aqüíferos isolados ou campos petrolíferos esgotados.
Nos E.U.A. esta técnica vem sendo aplicada há longo tempo por companhias
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de petróleo para reinjetar nos campos petrolíferos a sal mora trazida ã
superfície durante a produção de óleo. Mais recentemente a técnica ten
sido usada com maior freqüência para a disposição de efluentes indus-
triais e rejeitos radioativos de baixa atividade contendo tritiu» (9).
* Fraturaaento hidráulico por injeção: Este conceito envolve a Mistura
de rejeito liquido com cimento e outros aditivos para formar una calda
que é injetada no fundo de UM poço profundo (200 - 300 • ) . A formação
geológica mais apropriada ao processo é foi heiho de baixa permeabilida
de COM acamadamento aproximadamente horizontal de modo que o fraturamen
to produzido pela injeção seja também horizontal. Esta técnica é uma
operação de rotina para a disposição de líquidos radioativos de ativi-
dade Média no Oak Ridge National Laboratory - U.S.A. (16).
- Furo profundo: A disposição de rejeitos de alta atividade em furos
profundos de até 16 km. tem sido sugerida como método seguro de remoção
prolongada de rejeito da biosfera. 0 método entretanto esbarra ea difi,
culdades técnicas e econômicas. ~

Qualquer projeto visando a disposição de rejeitos líquidos em
formações sedimentares é extremamente delicado* mesmo na hipótese de os
rejeitos fundirem a rocha e posteriorMente solidificarem-se. Todas as
rochas sedimentares apresentaM alguma permeabilidade, capacidade de es-
palhar a ígua e difundir contaMinantes. Parece, portanto, inconcebível
que grandes volumes de rejeitos líquidos colocados em um* rocha sedimer»
tar, COM excessão talvez de sal, não possam causar contaminação da água
subterrânea e contaminação ambiental. As rochas metamôrficas não fratu-
radas e Igneas intrusivas podeM ser Mais adequadas, a grandes profundi-
dades, ã disposição de rejeitos líquidos. Entretanto, fraturamentos po
dera desenvolver-se como resultado da fusão e expansão da rocha hospedei
ra e os efeitos do fluxo de água por longos períodos irão requerer apre
ciação cuidadosa. Parece óbvio também, por razões de segurança, que o
transporte em larga escala de rejeitos líquidos de alta atividade deve
ser evitado, significando que os rejeitos de alta atividade devem ser
solidificados ã primeira oportunidade pratica.

IV - Critérios para seleção de locais para repositório
A seleção de um ambiente geológico para repositório de rejeitos

radioativos de alta atividade deve ser baseada em critérios que atestem
coneIusivãmente a capacidade da formação conter os rejeitos por um mirn
no de 100.000 anos.

Os ingleses (8) definiram 8 conjuntos de critérios que incluem:
- Litologia e distribuição espacial da formação geológica.
- Características fisico-quimicas da formação em relação ao rejeito e

"containers".
- Condições hidrogeológicas.
- Efeitos de mudança climática.
- Rotas de infiltração para a superfície.
- Viabilidade de engenharia.
- Interação entre os diversos cr i tér ios.
- Identificação da faixa de regimes aos quais a área poderá estar sujeji

ta nos 100.000 anos seguintes.
No programa em desenvolvimento pelo Canadá (15), foran conside-

rados três grupos de fatores:
Fatores locais e ambientais:

- Sismiddtde
- População e densidade industrial
• Acesso
- Topografia
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- Hidrologia
- Mudanças geológicas a longo prazo xoao glaciação e oscilação do nível
do mar.

Fatores relativos ã passa e substância rochosa:
- Homogeneidade e extensão da foratação
- Ocorrência e caráter das «aiores estruturas
- Existência de descontinuidades
- Composição petrolõgica e «ineralôgica
- Propriedades de troca iônica
- Permeabilidade e porosidade
- Valor econômico
- Propriedades térmicas tais como condutividade e expansão
- Propriedades Mecânicas COMO resistência e módulos de elasticidade
- Propriedades fisico-quimicas
- Resposta i radiação

Fatores legais e políticos:
- Propriedade da terra
- Direitos existentes
- Possíveis conflitos com outras demandas de uso da terra
- Segurança do local
- Propriedade do rejeito^
- Propriedade do repositório

Os fatores geológicos críticos são os relacionados ã água, per-
meabilidade e troca iônica porque a única maneira natural concebivei de
liberação de rejeito para a biosfera é por transporte aquoso via fratu-
ras e falhas principalmente. A água como solvente universal e princi-
pal agente geoquimico na parte superior da crosta, pode dissover e
transportar praticamente qualquer rejeito com o qual ela entrar em con-
tato. Por outro lado, a ocorrência e fluxo de água são controlados
por características estratigrãficas e estruturais de uma área. Basica-
mente a água subterrânea tem a propriedade de fluir segundo c gradiente
hidráulico, de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão, porém
a ocorrência de descontinuidades na rocha torna muito complexo o esta be
lecimento de modelos e direção de fluxo. Uma falha em subsuperficie po
de facilitar ou impedir o fluxo de água subterrânea. Falhas profundas
podem permitir rápida circulação de água subterrânea para a superfície
como pode ser atestado pela ocorrência de fontes termais. Neste racio-
cínio, áreas sujeitas a atividade sísmica superior i VII na Escala de
Mercaíli Modificada, devem ser descartadas, pois, podem ter o fluxo de
água subterrânea modificado ou reativado por sismos (5).

Portanto, a questão da possibilidade de lixíviação por água sub-
terrânea imporã o principal critério para a seleção de uma formação geo
lógica. Como garantia adicional os rejeitos devem ser dispostos soF
forma sólida.

A despeito de todas as restrições, não deve haver dificuldades
para se encontrar sítios adequados, pois, o requerimento de área não e
grande. Por exemplo, tem sido estimado que menos de 800 hectares seriam
necessários para a dispos^ão de todos os rejeitos radioativos gerados
pela Indústria americana ate o fim do século (1).

V - Apreciação de alguns tipos litolõgicos para repositório:
- Rochas sedimentares: As rochas sedimentares granulares são geralmen-
te desfavoráveis a disposição dt rejeitos radioativos, devido ã elevada
permeabilidade.

Sedimentos aroilosos apresentam relativamente melhores condições
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para alojar rejeitos. 0 estudo de corpos impermeáveis de argila e fo-
Ihâlhos para esta finalidade não tem recebido a adequada atenção em vir
tude da maior prioridade dada aos depósitos salinos. A baixa permeabi"
licade, relativamente alta plasticidade, grande capacidade de troca iõ-
nica e ampla distribuição das argilas e folhelhos são fatores favoráveis.
As desvantagens são os problemas de mineração, sondagens, presença de
fluidos intersticiais, matéria orgânica e minerais instáveis quandoaque
cidos (13).

Recentemente, a evidência da capacidade dos sedimentos argilosos
em conterem os radionuclideos foi confirmada pela constatação da exis-
tência de um reator atômico natural que "operou" ha 1,8 bilhões de anos
em Oklo, no Gabão. Nesta area, são encontradas mineralizajões de urâ-
nio em uma camada de arenito contida em folhelho. 0 conteúdo de U 235
é nitidamente inferior aos valores normais o que só pode ser explicado
pelas condições capazes de sustentar uma reação em cadeia que permiti-
ria a fissão deste elemento. Os estudos geoqulmicos realizados na
area, mostraram que os nuclideos foram contidos na zona em que se efeti^
vou a reação. Especialmente o Pu 239 decaiu na localização exata de
sua geração (6).

Rochas carbonatadas são rochas de alta permeabilidade e atacaveis
quinicamente, tornado-se desfavoráveis para a disposição de rejeitos ra-
dioativos.

Formações salinas possuem muitas propriedades que as tornam um
meio ideal para a disposição de rejeitos radioativos (5):
- Plasticidade natural.
- Alta resistência â compressão.
- Condutividade térmica maior do que qualquer outra rocha.
- Propriedades de proteção contra raios gama, similares ãs do concreto.
- Porosidade e permeabilidade quase nulas, o que proporciona completo
isolamento da biosfera.

Na mina de Asse por exemplo, escavada até 800 metros de profundi^
dade, algumas câmaras que chegam a ter dimensões de 60 metros de comprT
mento, 45 metros de largura e pé direito de cerca de 15 metros, perma"
necem autosustentadas em virtude da impermeabilidade e plasticidade do
sal gema (2). Já a maiores profundidades a capacidade de fluxo da massa
salina, pode acarretar problemas sérios para a disposição de rejeitos
radioativos. Outro problema a ser avaliado é a alta solubilidade do
sal e o constante perigo de os resíduos radioativos serem atingidos pe-
la água subterrânea. Dissolução de formações salinas a pouca profundida
de por efeito de águas subterrâneas é um problema comum.

- Rochas metamorficas: As rochas metamõrficas são consideradas mais re
sistentes e menos permeáveis que seus equivalentes sedimentares, sendo
no entanto, menos resistentes e mais permeáveis que a maioria das ro-
chas Igneas intrusivas.

Cnaisse i a denominação de tipos litolõgicos caracterizados pela
alternância de bandas de minerais granulares e minerais xistosos. t pois
uma rocha heterogênea com propriedades físicas e químicas variáveis. Por
causa de sua variabilidade dentro de áreas pequenas o gnaisse demandaria
mais estudos que rochas Igneas intrusivas. Gnaisses em geral tem permea
bilidade baixa e em profundidade podem ser livres da circulação de água"
subterrânea. Devido a sua larga distribuição geográfica em areas tectô
nicamente estáveis o gnaisse pode reunir condições favoráveis ã disposT
çio de rejeitos.

Xistos variam amplamente em mineralogia e gênese e portanto em
suas propriedades físicas e químicas. Sua adequabilidade para disposi-
ção de rejeitos dependera do tipo litolõgico em questão.
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Filitos e ardósias conservam dos sedimentos originais a grande
capacidade detroca iônica. Podem constituir corpos rochosos pratica-
mente impermeáveis especialmente em grandes profundidades.

Anfibolito i uma rocha derivada de basaltos, gabros ou similares.
E muito resistente e mais homogênea que o gnaisse, podendo em condições
favoráveis ser indicado para repositório de rejeitos.
- Rochas Igneas: As rochas plutõnicas apresentam baixa porosidade e
permeabilidade, enquanto que as vulcânicas apresentam porosidade e per-
meabilidade de muito baixa a extremamente alta. As rochas plutõnicas
entretanto, quando cortadas por sistemas de juntas e fraturas, tornam-
-se permeáveis ao fluxo da água subterrânea. Exi-stem algumas evidên-
cias de que as formações intrusivas mais profundas, possa* ser livres
da circulação da água subterrânea, pois as fraturas são mantidas fecha-
das pelo efeito da pressão de carga. Corpos de rocha intrusive apresen
tam vantagens adicionais: são relativamente homogêneos em sua composiçãoT
desprovidos de interesse econômico em sua parte central e estruturalmen
te estáveis e resistentes.

Serpentinitos apresentam certas propriedades adequadas ã disposi^
ção de rejeitos tais como comportamento plástico e capacidade de fluxo
a profundidade e temperatura elevadas, o que os torna impermeável. Em
adição possuem baixo coeficiente <»• «x^ansão térmica (17).

Rochas vulcânicas embora sejam quimicamente idênticas a seus equî
valentes intrusivos, apresentam propriedades físicas em geral nitidaraen
te diferentes, e mesmo lavas e tufos tendo composições químicas idênti-
cas, diferem enormemente nas propriedades físicas.

Basaltos, pela própria origem, são geralmente fraturados e bre-
chados e apresentam zonas de alta permeabilidade. Certos derrames iso-
lados são entretanto praticamente impermeáveis embora sejam pouco espes
sos. 0 estudo dos basaltos de Columbia River, E.U.A., indicou que cer-
tas unidades apresentam propriedades quTmicas e físicas que as tornam
adequadas para a disposição de rejeitos (3).

VI - Programas para seleção de locais
Os E.U.A. estão desenvolvendo um programa denominadoNational Waste

Terminal Storage, sob o patrocínio do Department of Energy, que objeti-
va a seleção de um repositório Federal para disposição de rejeitos ra-
dioativos de alta atividade. 0 programa é caracterizado por 8 etapas
distintas (18):

1 - Identificação de formações de interesse
Nesta etapa, ê feita primeiramente, uma revisão, baseada apenas

no conhecimento geral das propriedades fundamentais do tipo de rocha
envolvido.

2 - Campanhas de reconhecimento
Tem como finalidade a coleta de todos os dados disponíveis sobre

as propriedades e características da formação, relevantes i disposição
de rejeitos. Estas informações podem incluir estrutura, .estratigrafia, h|
drologia, mineralogia e petrologia, recursos naturais e características
gerais da superfície. Pequenas regiões serão identificadas para poste-
riores estudos geológicos de áreas,

3 - Testes "ir. situ"
Simultaneamente aos estados geológicos de área são conduzidos tes

tes que variarão da simples Instalação de aquecedores elétricos em ni-
chos em afloramentos de superfície, ati testes extensivamente instrumen
tados, em cavidades construídas especialmente, na profundiade de uma ins
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tal ação piloto futura.

4 - Estudos geológicos de áreas

Incluem sondagens a uma densidade aproximada de 6 a 10 furos por
1.000 milhas quadradas, mapeamento geológico, estudos hidrolõgicos, l e -
vantamentos geofisicos e estudos geológicos adicionais. Ao f ina l destes
estudos, a conveniência da area é revista novamente e caso ainda pareça
adequada, serão identif icadas uma < , mais locações especificas para i n -
vestigações mais detalhadas ainda.

5 - Estudos detalhados de confirmação

São destinados a locações especificas de cerca de 2-5 milhas qua_
dradas cada. As investigações^envol vem sondagens e testes em cada loca^
ção e estudos geológicos específicos suplementares.

6 - Estabelecimento de instalação piloto
Após as revisões adequadas, será selecionado um local e construi

da uma instalação piloto, para avaliar as operações de manuseio e arma-
zenamento utilizando recipientes reais de rejeito de alta atividade, e
para confirmar todos os cálculos de projeto.

7 - Expansão das operações da instalação piloto
Os dados obtidos durante a operação da instalação piloto seriam

usados para projetar a expansão das instalações que serão operadas até
que tenha sido demonstrado que ela pode receber e armazenar rejeito con
forme projetado; que todos os critérios para um repositório federal fo-
ram satisfeitos; que não foi encontrada nenhuma anomalia na formação geo
lógica.

8 - Conversão da instalação piloto em Repositório Federal
0 programa acima teve dotação orçamentária de USS 4,50 milhões em

1976 e USS 33,70 milhões em 1977.
0 programa da AECL - Atomic Energy of Canadá Limited (15) é simi^

lar ao pjrograma americano. Contudo o programa enfatiza o estudo de ro-
chas Pre-Cambrianas do Escudo Canadense. Em linhas gerais as etapas se_
riam:

1 - Seleção de rochas plutônicas através de trabalhos geológicos
existentes, mapas, relatórios e imagens diversas. Cerca de 20 a 30 lo-
cais seriam selecionados.

2 - Seleção de cerca de 6 dos locais mais promissores para reco-
nhecimento de campo. Envolve mapeamento e amostragem.

3 - Estudo detalhado dos 3 sítios mais promissores. Envolve ma-
peamento geológico de detalhe, sondagens, monitoração sismolõgica, geo-
física regional e estudos hidrolõgicos e geohidroiogicos.

4 -Sea rocha plutônica provar-se aceitável, o sitio mais conve-
niente será escolhido para ser estudado extensivamente. Esta etapa de-
ve terminar em 1980 guando se decidirá se o sitio em particular é apro-
priado.- Se for, sera iniciada a escavação do poço.

Paralelamente a estas etapas de avaliação serão realizados estu-
dos de laboratório e experiências In situ, similares ao programa ameri-
cano,

0 programa canadense completo deverá custar pelo menos US$ 50 mi-
lhões» baseado numa estimativa de 1970. Estima-se que pelo ano 2000 o
repositório poderá estar pronto para receber rejeitos radioativos, Esta
data coincide com o inicio das operações de reprocessamento no Canadá.

A constatação de que os programas canadenses e americanos são sj,
milares, nos permitiria concluir que um programa brasileiro deverá se
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ater também àquelas linhas gerais, £ obvio que o sucesso do Programa
Nuclear Brasileiro, particularmente no que se refere a implantação de
usina de reprocessamento de combustível, depende grandemente de uma so-
lução segura e satisfatória para o problema da disposição de rejeitos ra_
dioativos de alta atividade.

VII - Prediçao e avaliação de riscos

0 processo de avaliação de risco associado a um sistema tecnoló-
gico de disposição de rejeitos em subsuperfície, requer a identificação
e caracterização de fatores que possam constituir-se em perigo potencial.
Deve ser estabelecida a probabilidade e magnitude dos efeitos de um even
tual acidente e também uma metodologia na utilização destas informações
para aquilatar o grau de risco no sistema. Smith (14) dedicou especial
atenção a este problema.

A despeito da natureza da formação escolhida, a análise de segu-
rança de qualquer esquema de disposição geológica, terá que basear-se em
uma convincente demonstração de que os rejeitos serão contidos por um pe
riodo de pelo menos 100.000 anos. Portanto, qualquer projeto de si£
tema de disposição geológica deve levar em consideração a ocorrência de
alterações geológicas extremas sem qualquer dano ã capacidade de confi-
namento do repositório. Isto requer a capacidade de se estabelecer pre
dições geológicas confiáveis. Como a maioria dos processos geológicos
são deterministicos por natureza e as mudanças geológicas, função de
inúmeros parâmetros, na prática, a capacidade de se realizar predições
geológicas confiáveis é bastante limitada. Seria possível, talvez, com,
base nos processos geológicos que ocorreram durante o período Quaterná-
rio, estabelecer com relativa segurança as mudanças geológicas máximas
que poderão ocorrer durante os próximos 100.000 anos.

A análise de segurança na instalação de um depósito de rejeito
radioativo deve levar em consideração também os fatores advindos da
ação do próprio homem frente ao meio ambiente, especialmente em futuras
gerações. Isto poderia ocorrer de duas formas distintas:
- através de mudanças drásticas dos parâmetros ambientais que afetassem
0 local de deposição do material radioativo. Ex.: indução de alterações
climáticas que facilitassem o processo erosivo ou aumentassem a probabi^
1 idade da água subterrânea entrar em contato com o rejeito.
- através de intrusão direta no rejeito. Ex.: possibilidade de a área
vir a ser atingida por sondagem ou outra atividade de mineração, aciden
tal men te, por perda dos registros acerca dos depósitos de rejeitos. Esr

tes riscos caem fora do âmbito da análise cientifica (6,7),
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