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PRÓLOGO

Em setembro de 1987, a violação de uma fonte de Cs-137 com 1375 Ci

de atividade, removida de uma unidade de teleterapia, em Goiânia, deu origem

a um acidente radiológico cujas proporções foram agravadas pelo longo tempo

decorrido entre o evento e sua notificação as Autoridades. A fonte

radioativa, na forma de cloreto de césio, composto químico de alta

solubilidade, e seu manuseio inadequado contribuíram para o aumento do número

de pessoas e áreas contaminadas.

0 contato direto com a fonte ou com fragmentos da mesma, a

comercialização de materiais contaminados, os contatos sociais ou

profissionais entre pessoas, a circulação de animais e a ação de ventos e

chuvas foram as principais vias de dispersão do Cs-137.

As medidas radiométricas realizadas na época permitiram a

identificação de 7 áreas como focos principais de contaminação e 20

residências situadas nas circunvizinhanças como focos secundários de

contaminação. Outras 22 residências de pessoas com relação de parentesco ou

amizade com aquelas diretamente envolvidas no acidente, bem como alguns

logradouros públicos também apresentaram contaminação residual.

A sistemática estabelecida para as atividades de descontaminação

procurou levar em consideração os requisitos de segurança prescritos em

Normas da CNEN e possibilitou:

- a segregação e o acondicionamento adequados dos rejeitos;

- a identificação do conteúdo e a ausência de contaminação superficial em

cada recipiente e

- o registro de dados pertinentes ao cálculo de atividades, bem como à

localização dos embalados nas plataformas de armazenamento.

A operação de acondicionamento dos rejeitos radioativos envolveu a

utilização das embalagens descritas a seguir:
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(a) tambores industriais com capacidades de 40, 100 e 200 litros sendo a

maioria de 200 litros, para acondicionar papéis, roupas, carcaças de

animais, plantas, rejeitos hospitalares, solo e pequenas peças metálicas.

Os tambores com capacidade de 40 e 100 litros foram colocados no

interior de tambores de 200 litros com o objetivo de permitir uma blindagem

radiológica adicional, pelo preenchimento do espaço anular com concreto.

(b) caixas metálicas com capacidade de 1,7 metro cúbico, produzidas em

Goiânia, para facilitar o acondicionamento de grande volume de solo e peças

metálicas de dimensões consideráveis, com as seguintes características:

- dimensões: 1,2 m x 1,2 m x 1,2 m;

- capacidade de carga de 5 toneladas;

- espessuras de fundo, costado e tampa de 6,35 mm, isto é, com

sobre-espessura de corrosão;

- tratamento nas chapas ao "quase branco";

- isolamento de superfície com cromato de zinco;

- pintura externa acrílica, para resistência à corrosão e

- fechamento por parafusos/porcas, no total de 20, com junta para garantia

de estanqueidade.

(c) - containers marítimos com capacidade de 32 metros cúbicos para

acondicionar fardos de papel que apresentaram contaminação.

(d) - recipientes de concreto com capacidade de 200 litros, empregados para

reduzir os níveis de radiação de tambores de 200 litros, quando estes

apresentavam taxas de dose na superfície externa superiores a 10 mSv/h

(1000 mrem/h ).

Os embalados foram transportados para o depósito provisório em

Abadia de Goiás e armazenados em plataformas de concreto projetadas e

construídas para tal finalidade, sendo que a operação de transporte envolveu

322 expedições por caminhão, durante 5 meses.

Estes rejeitos radioativos permanecem armazenados em Abadia de

Goiás, até a presente data, estando o depósito sob a gerência da Comissão



Nacional de Energia Nuclear.

O presente trabalho tem por objetivo contribuir para um melhor

entendimento dos aspectos relacionados com a segurança de repositórios para

rejeitos radioativos, em particular para os rejeitos decorrentes do acidente

radiológico em Goiânia.

Convém ressaltar que o objetivo último da análise de segurança é

verificar se a interação dos rejeitos com os subsistemas repositório,

geosfera e biosfera não resultará em dano radiológico ás populações próximas

ao local de armazenamento, tanto no presente como em gerações futuras.



CAPITULO I

INTRODUÇÃO GERAL

I.I - INTRODUÇÃO

A deposição final de rejeitos radioativos é uma atividade que deve

ser regulamentada no sentido de garantir o confinamento seguro desses

materiais ( Refs. 1.2 ), pelo tempo que se fizer necessário, alcançando assim

3 objetivos primordiais:

- a minimizaçao de qualquer efeito nocivo ás gerações futuras,

- a proteção à saúde humana e

- a proteção ao meio ambiente

Assim, é de fundamental importância que os requisitos de segurança

necessários ao desenvolvimento de repositórios sejam estabelecidos pelos

governos dos pafses onde existam aplicações para a energia nuclear.

No caso do Brasil, compete á Comissão Nacional de Energia Nuclear,

CNEN, tanto a função de receber e depositar rejeitos radioativos como a de

avaliar a segurança e proceder á fiscalização de repositórios. No entanto,

toda a atenção deve ser prestada no sentido de ser mantida uma separação

efetiva entre essas duas funções, ou seja, entre a CNEN-OPERADORA e a

CNEN-LICENC1ADORA.

Cuidados especiais devem também ser tomados no que diz respeito a

alocação e coordenação de responsabilidades dentro de órgãos federais,

estaduais e municipais que possam vir a ter interfaces com a área de

deposição de rejeitos radioativos, objetivando evitar, ao máximo, a

duplicidade de funções e de competências.

Outros aspectos que devem ser levados em consideração, além dos

acima expostos, incluem:

- planejamento e uso da terra e seus recursos naturais;

- construção do repositório;



- «condicionamento e transporte dos rejeitos e

- requisitos legais, institucionais e de responsabilidade civil.

As peculiaridades relacionadas à área de deposição de rejeitos

radioativos, como, por exemplo, o longo período de confinamento envolvido,

aliadas i pouca experiência adquirida neste campo, implicam tanto na

necessidade de reformulação de Normas existentes ( Refs.3.4 ) ou adoção de

Normas específicas, como na reavaliação, ao. longo dos anos, de critérios e

procedimentos inicialmente estabelecidos para o licenciamento de

repositórios.

Convém ressaltar o fato de ser reconhecido internacionalmente que a

deposição final de rejeitos radioativos pode ser influenciada por decisões de

natureza não técnica que, no entanto, deve interagir com o processo

regulatório. sem prejuízo à segurança.

1.2 - AÇÕES RECULATÓRIAS BÁSICAS

1.2.1 - NORMATIZAÇXO

A normatização tem por objetivo o estabelecimento de padrões de

segurança abrangentes e requisitos relacionados com :

- a seleção e escolha de locais para depósitos de rejeitos radioativos

(Ref .5 );

- o projeto, a construção, a operação e o encerramento do repositório;

- os critérios de aceitação de rejeitos para deposição final,

- os critérios de radioproteção para a avaliação da aceitabilidade do

depósito final.

Compete ao Órgão Regulatório, no caso do Brasil, à CNEN, a

elaboração ou adoção de modelo padrão para relatório de análise de

segurança,compreendendo o formato de apresentação, a natureza e o grau de

detalhamento das informações a serem prestadas em cada estágio pelo Operador

e os procedimentos para a verificação da adequacidade e qualidade das

informações recebidas ( Refs. 6,7)

Os padrões da Agência Internacional de Energia Atômica, além de



outras recomendações internacionais, devem ser levados em consideração,

sempre que possível.

1.2.2 - AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA

As informações apresentadas pelo Operador deverão ser revisadas de

maneira a serem verificadas as implicações quanto i proteção radiológica do

trabalhador, público e meio ambiente, tanto a curto como a lonfo prazos e

levando em consideração o exposto abaixo.

a) Os efeitos nocivos para as gerações futuras podem ser minimizados da

seguinte forma:

- selecionando as opções de deposição de rejeitos que não considerem o

controle institucional a longo prazo como um importante e necessário

aspecto de segurança;

- implementando as opções de deposição na época apropriada. levando em

consideração os fatores técnicos, sociais e econômicos e

- assegurando que o risco futuro previsível para a saúde humana e para o

meio ambiente não seja superior àquele aceito atualmente.

b) A proteção ao meio ambiente pode ser alcançada através da:

- proposta de manter a previsão de impactos futuros dentro dos limites

aceitáveis no presente e

- garantia que o uso futuro de recursos naturais não será impedido por

contaminantes radioativos ou não radioativos.

c) A proteção à saúde da população deve estar fundamentada na previsão de

risco para o indivíduo, face à presença do repositório.

A CNEN deverá especificar um objetivo de risco individual

aceitável para a deposição final de rejeitos. Este risco deve ter um valor

inferior a 2.10* por ano ( o que é equivalente a uma dose anual de 1 tnSv )

e deve ser determinado levando em consideração os seguintes fatores:



- a variação do risco radiologico anual proveniente da radiação natural;

- as possíveis exposições oriundas de futuras atividades nucleares nas

cercanias;

- as incertezas no processo de estimativa de risco futuro;

- o grau de controle institucional proposto e

- a toxicidade química associada aos rejeitos depositados.

O objetivo de risco não deve, no entanto, ser inferior ao valor

"de minimis", ou seja, ao risco associado a uma dose tão pequena que

dispense cuidados de radioproteção. A expressão "de minimis" deriva do termo

legal " de minimis non curat lex " que, por sua vez, significa que a lei não

se ocupa com triviaiidades. Os valores 50 pSv/a e 1 pessoa-Sv/a têm sido

propostos internacionalmente para as doses "de minimis" individual e

coletiva, respectivamente (Ref. 8).

O Apêndice 1 apresenta alguns aspectos relacionados à limitação de

dose para a deposição final de rejeitos radioativos e aos riscos associados

a outras atividades .

Finalmente, a avaliação de segurança ê de primordial importância

para a tomada de decisão quanto:

- i adequacidade do sítio selecionado para a construção do repositório;

- ao atendimento de critérios para aceitação dos rejeitos a serem

depositados;

- à aceitabilidade do projeto.da construção.dos métodos de operação e dos

procedimentos para fechamento propostos e

- à emissão de licenças e autorizações.

1.2.3 - FISCALIZAÇÃO

A fiscalização deve complementar a análise e a avaliação de

segurança durante todo o processo de licenciamento e envolve:

(a) a verificação de conformidade das atividades de seleção de local,

projeto, construção, operação e descomissionamento com os requisitos

estabelecidos pela CNEN ou especificados em licenças, autorizações ou



normas, através de inspeções e auditorias.

(b) o estabelecimento de requisitos de segurança adicionais que se fizerem

necessários bem como de ações corretivas e sanções.

1.3 - CUIA PARA A APLICAÇÃO DOS REQUISITOS BÁSICOS DE RADIOPROTEÇÃO

1.3.1 - IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO CRÍTICO _

Os requisitos de risco individual a longo prazo devem ser

aplicados a um grupo de pessoas que se supõe viver no tempo e no local onde

os riscos têm a probabilidade de ser maiores, independentemente de

fronteiras nacionais.

1.3.2 - QUANTIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DE CENARIOS DE EXPOSIÇÃO

Devem ser atribuídos valores numéricos as probabilidades de

cenários de exposição á radiação, ou tomando como base a freqüência de

ocorrência ou através de estimativas e julgamentos de engenharia.

1.3.3 - PERÍODO DE TEMPO A SER CONSIDERADO

O período de tempo a ser considerado para demonstrar o atendimento

dos requisitos de risco individual aceitáveis, utilizando modelos

matemáticos, é função de diversos parâmetros como, por exemplo, os

radioisótopos a serem depositados e respectivas meias- vidas, atividades,

etc. De acordo com a literatura internacional, este período de tempo não

precisa exceder 10.000 anos (próxima era glacial).

1.3.4 - ESTIMATIVA DE DOSE

Os cálculos de dose individual devem ser feitos utilizando-se o

fator de risco de 0,02/Sv ( ou seja, a probabilidade de cánceres fatais e

sérios fatores genéticos por Sievert ) e a probabilidade do cenário de

exposição aplicando-se uma das duas metodologias abaixo:

- a dose individual anual calculada através de resultados de análise

determinfstica de vias de liberação de radionuclídeos;

8



- a média aritimética da dose individual anual.obtida através da

distribuição de doses individuais ao longo do ano. doses estas calculadas

por meio de analise probabilistic*.

Convém ressaltar que resultados obtidos através de modelagem

matemática, para serem confiáveis, requerem uma análise profunda das

hipóteses, dos dados de entrada e das equações utilizadas para representar a

liberação e o transporte de radionuclideos ( Ref 9 ). em particular:

- o uso de um programa djf garantia & qualidade apropriado no

desenvolvimento, aplicação e manutenção de modelos computacionais e na

coleta, interpretação e incorporaçto de dados;

- o uso de técnicas djg laboratório £ & campo para a obtenção jfe

S validado djg modelos matemáticos.

- a revisão cuidadosa por perjjas. independentes e

- a intercomparação de vários modelos matemáticos.

1.3.5 - OTIMIZAÇÃO

A otimização tem por objetivo manter as doses de radiação t io

baixas quanto razoavelmente exeqüível, levando em consideração os fatores

radiológicos, nio radiológicos, sociais e econômicos pertinentes.

0 conceito de otimização só é aplicável á questão de deposição de

rejeitos radioativos quando o objetivo de risco aceitável para um indivíduo

do grupo crítico nio puder ser atingido, implicando, portanto, na

necessidade de manutençio de controles institucionais a longo prazo.

A seleção da melhor opçSo para deposiçio final de rejeitos

radioativos pode ser feita através de um processo de otimização para avaliar

a razoabilidade dos gastos associada ao comprometimento de risco coletivo

previsto para cada conceito de deposiçio ( Ref. 8 ).

A CNEN deverá usar de seu melhor julgamento para conciliar a



necessidade de estabelecimento de requisitos de segurança que impliquem em

gastos adicionais com a aceitação de um certo grau de controle

institucional.
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1.4 -DEFINIÇÕES IMPORTANTES

AUTORIDADE COMPETENTE- Uma autoridade designada ou reconhecida pelo Governo

para propósitos específicos relacionados com a radioproteção e a segurança

nuclear.

CONTROLE INSTITUCIONAL - Programa de controles mantido pelas Autoridades

Competentes com o objetivo de limitar a dosje de radiação para a população,

envolvendo a manutenção de registros, a delimitação de áreas, as restrições

quanto ao uso da terra, o programa de monitoração ambiental, as inspeções

periódicas e qualquer outra ação corretiva que se fizer necessária.

DEPOSIÇÃO - Colocação de REJEITOS RADIOATIVOS em local aprovado

pelas Autoridades Competentes, sem a intenção de removê-los.

DEPÓSITO - Instalação designada para armazenamento ou deposição de REJEITOS

RADIOATIVOS.

DEPÓSITO FINAL - DEPÓSITO destinado a receber, em observância aos critérios

estabelecidos pela CNEN, os REJEITOS RADIOATIVOS provenientes de

armazenamentos iniciais, depósitos intermediários e depósitos provisórios.

LICENCIAMENTO - Conjunto de atividades administrativas e técnicas envolvidas

na avaliação de segurança e na fiscalização de Instalações Nucleares ou

Radiativas.

OPERADOR - Qualquer pessoa, governo ou outra entidade que conduza ou gerencie

as operações de uma Instalação Nuclear.

REJEITO RADIOATIVO - Qualquer material resultante de atividades humanas que

contenha radionuclideos em quantidades superiores aos limites de isenção, de

acordo com Norma da CNEN, e para o qual a reutilização é imprópria "u ainda

não prevista. '

REPOSITÓRIO - Outra designação para DEPÓSITO FINAL.
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CAPITULO II

CLASSIFICAÇÃO DE REJEITOS RADIOATIVOS E MÉTODOS DE DEPOSIÇÃO FINAL

PARA OS REJEITOS ARMAZENADOS EM ABADIA DE GOIÁS

2.1 - INTRODUÇÃO

Os rejeitos sólidos armazenados em Abadia de Goiás foram

classificados de acordo com a Norma CNEN-NE-6.05 ( Ref.12 ) nas categorias de

Baixo Nível de Radiação (SBN) e Médio Nível de Radiação (SMN), em função das

taxas de exposição medidas nas superfícies dos embalados. A legislação

brasileira, no entanto, não associa a categoria de rejeitos à opção de

deposição adequada. Assim, algumas classificações, bem como práticas de

deposição adotadas internacionalmente para rejeitos de baixo e médio níveis

de radiação, são aplicadas, a seguir, ao caso específico dos rejeitos gerados

por ocasião do acidente radiológico em Goiânia.

2.2 - CLASSIFICAÇÃO DE REJEITOS RADIOATIVOS E MÉTODOS DE DEPOSIÇÃO FINAL.

De acordo com a legislação americana, ( Ref.lO ), os rejeitos

contendo Cs-137 podem ser grupados em três classes.quais sejam:

Classe A - baixo nível de radiação -

concentração <= 1 Ci/m3

Classe B - estáveis, baixo nível de radiação -

concentração > 1 Ci/m3 e <= 44 Ci/m

Classe C - estáveis, alto nível de radiação -

concentração >44 Ci/m3 e <= 4600 Ci/m

Para os rejeitos contendo Cs-137 em concentrações superiores a 4600

deposição final em sub-superficie

depósitos em formações geológicas profundas.

Ci/m , a deposição final em sub-superficie é proibida, devendo ser utilizados

De acordo com o critério acima, os rejeitos de Goiânia, colocados

em tambores de 0.2 m e caixas de 1.7 m , ficariam distribuídos da seguinte

maneira:
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EMBALADOS Classe A Classe B Classe C

caixas 1261 81 O

tambores 4137 O O

Na URSS ( Ref.U ) a classificação dos rejeitos baseia-se na

meia-vida, sendo permitida a deposição em sub-superfície dos rejeitos

contendo radioisótopos com meia-vida da ordem de 30 anos.

Países como Inglaterra e França também consideram adequada a

deposição de rejeitos de baixo nível de radiação em sub-superfície.

Assim sendo, um projeto de repositório para os rejeitos armazenados

em Abadia de Goiás, em sub-superfície, estaria de acordo com a prática

internacional e com as recomendações da Agência Internacional de Energia

Atômica ( Ref.12 ) .

A Norma CNEN-NE-6.05 (Ref.13) , classifica os rejeitos sólidos em

três categorias, em função da taxa de exposição na superfície, quais sejam:

SBN: X <= 0.2 R/h SÓLIDO DE BAIXO NlVEL DE RADIAÇÃO

SMN: X >0.2 e X <= 2 R/h SÓLIDO DE MÉDIO NlVEL DE RADIAÇÃO

SAN: X > 2 R/h SÓLIDO DE ALTO NtVEL DE RADIAÇÃO

Esta classificação, apesar de ser importante sob o ponto de vista

de radíoproteção ocupacional, não é a mais adequada para o dimensionamento de

um repositório.

Assim, uma classificação que levasse em consideração o tempo de

decaimento médio necessário para a eliminação de sólidos no sistema de coleta

de lixo urbano, ou seja, para que a concentração de 2 nCi/g ( 74 Bq/g ) fosse

atingida, foi utilizada para os rejeitos gerados em Goiânia, podendo ser

associada ao tempo de confinamento dos mesmos e, consequentemente, às

necessárias barreiras de engenharia ( Tabela 1 ).
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Conforme pode ser visto na Tabela 1. cerca de 403 caixas metálicas

e 2289 tambores,ou seja, 42.65% do volume total poderiam ser eliminados

diretamente no sistema de coleta de lixo urbano, não requerendo, portanto,

cuidados especiais para deposição.

Por outro lado, tomando- por base estudos recentes publicados pela

AIEA, ( Ref.14 ), a deposição de rejeitos contendo Cs-137 em aterro sanitário

estaria restringida à concentração máxima de 2.9 Bq/g, considerando uma dose

externa no operador de 10 microSievert/ano ( 1 mrem/ano ) e a probição de

construção de residências no local.

Este valor foi calculado adotando-se um cenário extremamente

conservativo, que leva em consideração a exposição do operador dos

equipamentos, a liberação na atmosfera devido a fogo, a liberação na água

devido à migração e a intrusão humana após o fechamento.

Considerando o mesmo cenário acima e apenas alterando para 0,3 mSv/a

( 30 mrem/a ) a condição limitante do processo de otimização da radioproteção

do repositório, condição esta semelhante à estabelecida na Norma CNEN-NE-3.01

para liberação de efluentes ( Ref.15 ), a concentração máxima de Cs-137 no

rejeito, para fins de isenção ( i.e. deposição como lixo comum ) seria da

ordem de 87 Bq/g , coerente com o valor de 74 Bq/g adotado na Norma

CNEN-NE-6.05.

Os diversos valores limitantes para dose individual e coletiva

adotados internacionalmente, bem como os riscos associados às doses de

radiação e a diversos acidentes não nucleares estão apresentados no Apêndice

I.

A tabela I mostra ainda que os rejeitos radioativos que necessitam

de um sistema mais elaborado para deposição final, ou seja, de barreiras de

engenharia que assegurem contenção por período da ordem de 300 anos (rejeitos

cujo tempo de confinamento seja superior a 150 anos ), constituem apenas

16.48 7. do volume total, sendo que a atividade de Cs-137 neles contida

representa cerca de 96.22 7. da atividade total recolhida.
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Os demais rejeitos radioativos ( tempo de confinamento entre 0 e

150 anos) representam 40.88 7, do volume total armazenado e contém apenas 3.69

% da atividade total recolhida, requerendo barreiras de engenharia que

assegurem contenção por períodos de tempo da ordem de ISO anos.

Uma solução conservativa para os rejeitos que teoricamente

poderiam ser descartados em aterro sanitário seria a deposição em

trincheiras, com espessuras de solos argilosos variáveis, em função de suas

propriedades fisico-químicas, conforme apresentado no Apêndice II.

Finalmente, a construção de um depósito de sub-superf ície com as

necessárias barreiras de engenharia atenderia, de maneira conservativa, aos

critérios nacionais e internacionais estabelecidos para a deposição final de

rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de radiação.

2.3 - ESTABILIDADE DOS REJEITOS E ASPECTOS RELACIONADOS A SELEÇÃO DE LOCAL E

CONSTRUÇÃO DO REPOSITÓRIO

Durante os trabalhos de descontaminação realizados em Goiânia,

foram implementados procedimentos específicos, tanto para a caracterização

dos rejeitos ( identificação, conteúdo, atividade, data de recolhimento,

procedência, taxas de dose na superfície e a 1 metro do embalado ), como para

registro da localização de cada embalado nas plataformas existentes no local

do armazenamento provisório.

A Figura 1 indica as respectivas percentagens, em volume, dos

rejeitos orgânicos e inorgânicos, podendo ser observado que a grande maioria

é formada por solo e entulho.

As Tabelas (2a) e (2b) apresentam a distribuição dos rejeitos

orgânicos em função do tempo de confinamento necessário, respectivamente,

para (a) frutas, fezes, animais, madeira, árvores e (b) papéis, plásticos e

tecidos de uma forma geral.

No caso (a), durante a fase de recolhimento, fez-se um tratamento

preliminar, adicionando-se pequenas camadas de cal no fundo do recipiente e

após o acondicionamento do material no mesmo.
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No caso (b), nenhum tipo de tratamento foi utilizado.

A literatura internacional sugere que os rejeitos instáveis sejam

segregados e tratados de forma diferente daqueles estáveis, para fins de

deposição final.

"Do ponto de vista operacional é preferível que os rejeitos sejam

estáveis. Entretanto, a busca da estabilidade dos rejeitos pouco perigosos

pode ser economicamente inviável." (Ref.ll)

De modo a melhorar a estabilidade física e química dos rejeitos,

vários métodos vêm sendo utilizados no mundo inteiro, tais como:

- redução de volume;

- imobilização;

- utilização de embalagens de alta integridade;

- preenchimento dos vazios;

- compactação do enchimento (backfill).

Um dos problemas relacionados com trincheiras e atribuído à

instabilidade dos rejeitos ocorreu em Maxey Flats, Kentucky, EUA, onde os

rejeitos recebidos para deposição eram facilmente degradáveis e com grandes

frações de vazios, além de conterem produtos químicos que aceleraram a taxa

de decomposição, lixiviação e migração. (Ref.ll)

Devido à decomposição do rejeito, houve uma acomodação das camadas

superiores da trincheira, ocasionando rachaduras na cobertura e conseqüente

aumento da percolação de água para dentro da mesma.

Esse problemi, juntamente com a baixa permeabilidade do solo e o

alto índice de precipitação, resultou no acúmulo de água na trincheira de

Maxey Flats, o que, eventualmente, levou à migração de radionuclideos.

No caso específico de Goiânia, uma análise mais criteriosa deve ser

realizada de maneira a determinar quais os rejeitos que devem ser tratados

para garantir a estabilidade dos mesmos.

Do ponto de vista operacional, a imobilização dos rejeitos pode ser
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alcançada emperegando-se containers de concreto, à semelhança do utilizado no

Centro de La Manche, França ( Ref.16 ).

Convém ressaltar que a especificação das diversas barreiras de

engenharia dependem das propriedades do solo onde deverá ser construído o

repositório.

Algumas características básicas devem ser levadas em consideração

quando da seleção e escolha do local de deposição ( Ref.17 ), tais como:

- boas propriedades de absorção do solo;

- baixa taxa de erosão;

- área não sujeita a inundação;

- profundidade mínima do lençol freático da ordem de 4 metros;

- menor distância entre o local e um lago ou rio da ordem de 500 metros;

- áreas onde ocorreram sismos acima de 7 na escala de 1 a 12 de Richter devem

ser evitadas;

- velocidade de percolação da água da ordem de cm/d e

- baixa porosidade e permeabilidade da zona não saturada.

As condições adversas porventura existentes no local devem er

copensadas no projeto do repositório através de barreiras de engenharia

especificas.

Cuidados adicionais devem ser tomados quando da colocação dos

rejeitos na estrutura do depósito, de maneira a garantir a estabilidade

física total do sistema.

0 projeto deve incluir também um sistema de drenagem, com o

objetivo de possibilitar a avaliação da eficiência das barreiras de

engenharia durante o período de controle institucional.
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CAPITULO III

MODELO PADRÃO DE RELATÓRIO DE ANALISE DE SEGURANÇA DE REPOSITÓRIOS DE

SUB-SUPERFICIE PARA REJEITOS DE BAIXO E MÉDIO NlVEIS DE RADIAÇÃO

3.1 - INTRODUÇÃO

O presente capitulo tem por objetivo apresentar os tópicos a serem

abordados, pelo operador, em um relatório de análise de segurança com vistas

a obtenção de licenças e autorizações relacionadas a deposição de rejeitos

radioativos de baixo nivel de radiação. (Ref. 6)

3.2 - MODELO PADRÃO DE RELATÓRIO DE ANALISE DE SEGURANÇA

A - PROJETO E CONSTRUÇÃO

A.I - Principais Requisitos Relativos às Características de Projeto

1 - Infiltração de Água

. comprovação que as coberturas colocadas sobre os rejeitos são

projetadas para direcionar, para fora da região do repositório, a

precipitação pluviométrica.

. comprovação que os sistemas de drenagem no interior do sítio são

projetados para evitar que águas de superfície e subterrâneas entrem em

contacto com o repositório.

. comprovação da durabilidade dos sistemas de drenagem durante o

período de vida útil do repositório.

2 - Integridade das Coberturas Ho Repositório

. comprovação da capacidade das coberturas de se manterem íntegras

e não necessitarem manutenção durante o período previsto de vida útil do

repositório.
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comprovação da capacidade das coberturas de resistirem a

degradação devida a processos geológicos superficiais e biológicos.

3 - Estabilidade Estrutural

comprovação da estabilidade estrutural do material de

preenchimento, rejeito e coberturas para o período de contenção previsto,

sem necessitar manutenção.

4 - Contacto com Água Estagnada

. comprovação de que o contacto com água estagnada será minimizado

durante o período de vida útil do repositório.

5 - Drenagem do Sítio

. comprovação de que o sistema de drenagem superficial assegurará

que a velocidade da água (gradiente hidráulico, permeabilidade, fração de

vazios, etc. ) não provocará erosão durante o período de vida útil do sítio.

6 - Estabilização do Repositório

. comprovação dos principais critérios de projeto adotados para

assegurar a estabilização do repositório.

7 - Manutenção a Longo Prazo

. comprovação de que a manutenção do repositório a longo prazo é

desnecessária.

8 - Monitoração do Sítio

. definição das medidas previstas relacionadas à monitoração

ambiental do sítio.

A. II - Considerações de Projeto para Condições Normais e de Acidente

. Principais critérios de projeto, abordando aspectos relacionados
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à infiltração, integridade das coberturas, estabilidade estrutural, etc.

A. III - Considerações Sobre a Construção

1 - Métodos e Características de Construção

. informações sobre preparação do sítio, controle e desvio de

águas, construção propriamente dita, incluindo escavações, materiais de

recobrimento, detalhes de preparação para deposição, controle de qualidade,

etc.

1.1 - Construção de Concreto

. projeto, manufatura, composição, caracterísiticas estruturais,

cura, permeabilidade, lixiviação, etc.

1.2 - Material de Preenchimento e Cobertura

. disposição dos recipientes, subsidência, espessuras, coeficientes

de absorção, permeabilidade, controles de umidade, etc.

1.3 - Códigos Aplicáveis, Padrões e Especificações

. informações sobre códigos de construção e projeto, padrões e

especificações aplicados a projeto que serão utilizados na construção.

1.4 - Materiais de Construção e Controle de Qualidade

. informações sobre os materiais a serem utilizados na construção,

tais como: concreto e materiais de revestimento, aglutinantes e de

preenchimento, ferragens estruturais, etc.

. informações sobre os testes realizados nos materiais, controle

de qualidade e técnicas de construção que assegurem que não haverá

degradação da qualidade do material.

1.5 - Plantas, Desenhos de Engenharia e Especificações
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1.6 - Equipamentos para a Construção

A.IV - Projeto de Sistemas e Instalações Auxiliares

. descrição das instalações auxiliares, sistemas de proteção

contra incêndio e sistemas de controle de erosão e inundação.

B - Operação da Instalação

B.I - Recebimento e Inspeção do Rejeito

1 - Procedimentos para verificação visual de documentação ( descrição de

conteúdo, existência de rótulos, e tc ) ;

2 - Procedimentos para verificação de limites de contaminação não fixada na

superfície dos embalados;

3 - Procedimentos para verificação de limites de taxas de dose para

veículos e embalados.

B.II - Procedimentos para o Manuseio , Segregação e Recebimento de Embalados

, Incluindo Descrição dos Equipamentos Necessários , Roupas de Proteção

Radiológica e para Situações de Emergência, Incluindo Reacondicionamento e

Descontair.inaçio.

B.III - Operações Para Deposição

1 - Informações para o posicionamento correto dos embalados nos módulos do

depósito;

2 - Informações para o preenchimento dos vazios entre embalados, incluindo

uma descrição das propriedades adequadas do material a ser utilizado;

3 - Descrição detalhada das propriedades dos materiais que devem ser

utilizados na cobertura , bem como dos equipamentos;

4 - Informações para localização, mapeamento e marcação do repositório e

fronteiras do sítio, incluindo:
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.os níveis de controle vertical e horizontal necessários;

.a qualificacio do pessoal envolvido;

.os tipos e durações dos controles a serem efetuados;

.os procedimentos e documentos necessários para constarem em um escritório

permanente antes do controle institucional;

.tipos e localização das principais marcações e monumentos que deverio ser

instalados;

.tipos de dizeres, atividades totais, etc...

B.IV - Monitoração Ambiental e Fiscalização

1 - 0 operador deverá submeter planos de monitoração de modo a fornecer

dados adequados para avaliação a longo prazo do impacto ambiental resultante

de condições de acidente e condições de exposição de rotina ;

2 - Descrever o nível de participação no programa de intercomparação de

dados ambientais obtidos em laboratório;

3 - Descrever como o sistema de monitoração será capaz de detectar fuga de

material radioativo antes da saída das fronteiras do sítio;

4 - Descrever, em um documento, os modelos matemáticos computacionais que

serão utilizados no calcule de dose dos trabalhadores do sítio e da

população das cercanias ( dose anual e comprometida) quando os níveis de

concentração dos poluentes estiverem abaixo dos limites detectáveis;

5 - Descrever as medidas de proteção e atuação que deverão ser adotadas em

caso de liberação não esperada de poluentes do sítio;

6 - Descrever quaisquer mudanças de pessoal técnico, intrumentação e

equipamentos que ocorreram durante a fase de caracterização do sítio.

C - Encerrai tento e Controles Institucionais

Cl - Estabilização do Sitio

1 - Drenagem de Águas e Proteção Contra Erosão;
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2 - Estabilidade Geotécnica;

3 - Disposição da Cobertura;

Cl ! - DescontaminaçSo e Descomissionamento

CHI - Monitoração Ambiental Pós-Operacional

D - Análise de Segurança

D.I - Liberação d* Radioatividade

1 - Características dos Rejeitos;

2 - Dados relativos a infiltração ( determinação de parâmetros, modelos

matemáticos, etc. );

3 - Avaliação da liberação d> radionuciídeos em condições normais e de

acidentes, incluindo mecanismos de transporte mais significativos (águas

subterrâneas, ar , águas de superfície, radiação direta, caminhos críticos);

4 - Comprovação de atendimento ás Normas, através de cálculos de impactos

radiológicos.

D. II - Proteção Contra Intrusão

0 operador deverá prover informações sobre as medidas que devam ser

tomadas para prevenir o contato de um intruso com o material radioativo, por

um longo período após o fechamento do sítio.

D. III - Estabilidade a Longo Prazo

0 Operador deverá apresentar uma análise onde esteja assegurada nao

ser necessária a manutençSo ativa do sítio de deposição, após o fechamento.

1 - Drenagem de Superfície e Proteção Contra Erosão;

2 - Estabilidade de Taludes;
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3 - Assentamento e Subsidência;

As informações relacionadas à caracterização do sitio e/ou taludes

devem incluir:

(a) Geologia, Ceoquímica e Sismologia da Area;

(b) Investigação de Campo;

(c) Testes e Parâmetros do Solo;

(d) Comportamento de Águas Subterrâneas;

(e) Materiais de Empréstimo para Preenchimento;

(f) Compactação e Controle de Qualidade;

As informações relacionadas à estabilidade de taludes devem incluir:

(a) Características dos Taludes;

(b) Análise de Estabilidade (estática, dinâmica) e potencial de liquefação

As informações relacionadas a assentamentos e subsidência a longo

prazo devem permitir uma avaliação dos efeitos adversos associados a tais

ocorrências, e incluem dados do local, dados das fases de construção e

operação, modelagem, avaliação de assentamento e ações corretivas.

E - Proteção Radiológica Ocupacional

O operador deve prover informações sobre os métodos a serem usados

para a radioproteção e para a estimativa de doses de radiação do pessoal

envolvido na construção e operação, em situações normais e de acidentes

postulados incluindo:

E.I- Exposição Ocupacional

1 - Garantias de Atendimento ao Principio ALARA;

2 - Considerações Operacionais;

3 - Considerações de Projeto;

E.II - Descrição das Fontes de Radiação
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E.III -Sistemas de Proteção Radiológica

1 - Descrição das áreas,equipamentos de descontaminação, lay-out da

Instalação etc;

2 - Descrição das Blindagens;

3 - Descrição dos Sistemas de Ventilação;

4 - Descrição dos Instrumentos de Monitoração de Radiação e Particulados;

5 - Critérios de Seleção de Equipamentos e Instrumentação;

E.IV - Programa de Proteção Radiológica

F - Condução das Operações

F.I - Estrutura Organizacional

F.II - Qualificação do Operador

F.III - Programa de Treinamento

F.IV - Plano de Emergência

F.V - Auditoria

F.VI - Procedimentos Operacionais e Administrativos

F.VII - Segurança Física

C - Garantia e Controle da Qualidade

C.I - Controle de Qualidade Durante a Fase de Projeto e Construção

C.II - Controle de Qualidade Durante a Fase Operacional
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CAPITULO IV

CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO DE REJEITOS RADIOATIVOS EM REPOSITÓRIOS DE

SUB-SUPERFICIE

4.1 - INTRODUÇÃO

O método de deposição de * rejeitos em sub-superf ície é

internacionalmente aceito para rejeitos de baixo e médio níveis de radiação

(Ref.22) e deve levar em consideração diversas propriedades dos mesmos, tais

como :

- compatibilidade do rejeito com o meio circundante no repositório;

- estabilidade química, mecânica, biológica, térmica e radiológica;

- baixa área superficial específica com baixa taxa de lixiviação de

radionuclídeos;

- forma sólida com baixa taxa de dispersão e

- baixo conteúdo de agentes químicos tóxicos não degradáveis.

Assim, uma avaliação do dano radiológico do rejeito a ser

depositado em um repositório de sub-superfície deve ser feita levando em

consideração, principalmente, a radiotoxicidade, meia-vida e atividade de

cada radionuclídeo envolvido, bem como as respectivas mobilidades através das

vias ambientais que os conduzem eventualmente ac homem.

4.2 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS REJEITOS RADIOATIVOS PARA PARA FINS DE

DEPOSIÇÃO FINAL

4.2.1 - RADIONUCLÍDEOS PRESENTES

As limitações radiológicas relacionadas à aceitação de rejeitos em

repositório estão associadas às atividades específicas e quantidades totais

dos radioisótopos presentes.
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Em primeira instância, o estabelecimento dessas limitações pode

ser baseado nas seguintes considerações:

- existem certos rejeitos que, devido ao baixo conteúdo de radionuclídeos,

representam risco radiológico despresível, não requerendo, portanto,

supervisão continua;

- outros rejeitos requerem isolamento do ambiente humano até que as

atividades presentes decaiam a níveis aceitáveis;

- caso controles administrativos sejam requeridos, isto é, façam parte do

sistema de isolamento, o rejeito deve decair a níveis aceitáveis durante o

período de manutenção dos controles administrativos.

4.2.2 - PROPRIEDADES FÍSICAS DOS REJEITOS

- Forma Sólida - o rejeito deve apresentar-se para deposição sob a forma

sólida. Rejeitos líquidos devem ser convertidos em matriz sólida, com baixa

taxa de lixiviação;

- Densidade - é importante que o rejeito apresente alta densidade, já que

uma massa compacta, com barxa fração de vazios, reduz a mobilidade do

radioisótopo e a área superficial específica para lixiviação;

- Estabilidade Térmica - o rejeito deve ser resistente à degradação pelo

calor gerado após deposição, calor este proveniente de fontes externas;

- Embalado - objetivando facilitar o transporte, manuseio e deposição dos

rejeitos, a forma, peso, volume e dimensões de todos os embalados devem ser

compatíveis com o manuseio planejado para as operações.

- Estabilidade Mecânica - os rejeitos e os recipientes que os contém devem

possuir suficiente resistência mecânica para suportar manuseio inadequado e

conservar sua forma na deposição.

- Baixa Dispersão - para evitar contaminação superficial e espalhamento de

material durante manuseio e deposição, os rejeitos devem possuir pouco ou

nenhum conteúdo de poeira e materiais leves ( papais contaminados, por
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exemplo ), que possam ser arrastados pelo vento.

- Radiação Externa - qualquer radiação proveniente dos rejeitos deve ser

blindada quando necessário, de modo a manter as taxas de exposição abaixo

dos limites estabelecidos em Normas específicas.

4.2.3 - PROPRIEDADES QUÍMICAS DOS REJEITOS

- Estabilidade Química - os rejeitos não devem conter agentes oxidantes,

corrosivos ou violentamente instáveis. Cuidados especiais devem ser tomados

quando materiais combustíveis ou compostos orgânicos estiverem presentes,

com vistas à prevenção contra incêndio.

- Compatibilidade Química - atenção deve ser dada a possíveis modificações

químicas futuras que venham acarretar maior mobilidade do rejeito.

- Agentes Complexantes - o uso de agentes complexantes, como aqueles

utilizados em descontaminação, deve ser limitado, posto que pode contribuir

para maior mobilidade dos radionuclídeos.

4.2.4 - OUTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

A deposição de alguns tipos de rejeitos deve ser restrita ou mesmo

proibida, caso venham a apresentar características perigosas adicionais, não

radiológicas, como por exemplo:

- putrecibii idade ou patogenicidade

- explosividade

- inflamabilidade

- piroforicidade

- toxicidade química

4 .3 - ACONDICIONAMENTO DE REJEITOS

Alguns rejeitos podem ser depositados diretamente no repositório,

na forma em que foram transportados e armazenados. Outros necessitam ser

acondicionados de .-ma adequada à deposição final, particularmente se

apresentarem altos níveis de radiação, alta mobilidade de certos
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radioisótopos ou quantidades significativas de materiais tóxicos ou

combustíveis.

Ê recomendável , também, reduzir o volume dos rejeitos, por razões

econômicas, embalá-los em recipientes adequados e, em alguns casos,

imobilizá-los para retardar o processo migratório.

4.3.1 - REDUÇXO DE VOLUME

Grandes quantidades de rejeitos, com baixo conteúdo radioativo,

podem ter seu volume reduzido por compactação ou incineração, devendo, para

tanto, ser efetuada uma avaliação dos fatores econômicos envolvidos.

A compactação é o método comumente utilizado para redução de

volume de rejeitos compressíveis, apresentando um produto final mais estável

mecanicamente.

O processo de incineração, além da redução de volume, oferece a

possibilidade de transformar as cinzas em um produto final estável.

4.3.2 - MOBILIZAÇÃO

Os processos de imobilização de rejeitos podem ser conduzidos,

tanto na instalação onde são gerados como no local destinado à deposição

final, sendo os mais utilizados:

- cimentação

- betuminização

- polimerização

4.3.3 - EMBALAGEM

Para alguns rejeitos, a deposição final pode ser aceitável sem a

utilização de embalagens, mas o emprego de caixas, tambores, etc.

normalmente contribui para aprimorar a segurança do sistema de deposição.

Em muitos casos, a embalagem tem a função de prover segurança,

tanto durante o transporte como na reposição.
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Finalmente, o acondicionamento dos rejeitos de forma estável e

duradoura contribui significativamente para que sejam alcançadas as

propriedades desejáveis para o sistema de deposição.
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CAPITULO V

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A questão de deposição final de rejeitos radioativos vem merecendo

atenção crescente por parte de organismos internacionais, tanto devido à

necessidade de obtenção de conhecimentos técnicos que viabilizem o isolamento

seguro desses materiais como devido aos aspectos de opinião pública que, por

si só, poderiam inviabilizar o programa nuclear de um país.

No Brasil, a geração de energia núcleo-elétrica pela CNAAA I, o

domínio do ciclo do combustível, o processamento de areias monazíticas e as

aplicações de radioisótopos em medicina, indústria e pesquisa são atividades

produtoras de rejeitos radioativos, que demandam um posicionamento quanto à

questão "deposição final".

A premência de tomada de providências, pelas autoridades

brasileiras, relacionadas à seleção e escolha de loc?is para construção de

repositórios e avaliação de segurança dos mesmos, ficou claramente

evidenciada por ocasião do acidente radiológico ocorrido em Goiânia.

0 presente documento teve como objetivo explicitar os principais

aspectos a serem considerados para viabilizar a deposição final de rejeitos

radioativos, nos moldes de segurança internacionalmente aceitos,

destacando-se :

- a elaboração de Normas específicas, para estabelecer o processo de

licenciamento de Repositórios;

- a adoção do método de deposição em sub-superfície para rejeitos de baixo e

médio níveis de radiação, em particular para aqueles armazenados em Abadia

de Goiás;

- o estabelecimento do tempo a ser considerado para fins de previsões

matemáticas no campo de avaliação de segurança. Para o caso dos rejeitos de

Goiânia, é sugerido, tomando como base hipóteses conservatívas, o valor da

ordem de 600 anos;
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- o estabelecimento do risco aceitável para o grupo crítico, levando em

consideração outras fontes de exposição à radiação a que os indivíduos desse

grupo estariam sujeitos, ao longo das décadas, quiçá séculos. Um risco da

ordem de 6x10" / ano, correspondente a uma dose anual de 30 mrem ( 0,3 mSv )

é sugerido como ponto de partida para fins de elaboração de projeto

conceituai de um repositório.

- o estabelecimento do período aceitável .para manutenção de controle

institucional, por parte das autoridades competentes.

- o desenvolvimento de modelos matemáticos para avaliação independente de

segurança, a ser realizada pela CNEN;

- o estabelecimento de um programa experimental para obtenção dos parâmetros

necessários à validação dos modelos matemáticos desenvolvidos e de outros

modelos disponíveis na literatura.
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APÊNDICE I

CRITÉRIOS DE LIMITAÇÃO DE DOSE PARA A DEPOSIÇÃO FINAL

DE REJEITOS RADIOATIVOS

Critérios de radioproteção tecnicamente defensáveis são

extremamente necessários para a avaliação da aceitabilidade de repositórios

de rejeitos radioativos que possam vir a- acarretar, ao longo dos anos,

impacto à população e ao meio ambiente. (Ref.18)

A aplicação do sistema de limitação de dose recomendado pelo ICRP

enfrenta uma série de dificuldades decorrentes do longo período necessário ao

confinamento dos rejeitos, e , em conseqüência, das incertezas quanto a

evolução da população, seus hábitos, condições ambientais, etc.

Os objetivos de radioproteção a longo prazo levaram a Agência de

Energia Nuclear ( NEA ) a sugerir, em 1984, que limites de riscos individuais

deveriam ser utilizados para julgar a aceitabilidade de repositórios para

deposição de rejeitos.

O limite de risco corresponderia ao risco radiológico associado às

recomendações do ICRP relacionadas à limitação de dose, mas levaria

diretamente em consideração a probabilidade de exposição a uma certa dose

anual e a probabilidade de efeitos à saúde decorrentes desta dose.

Assim, para exposições de duração prolongada, o limite de dose

anual de 1 mSv ( 100 mrem ), adotado pelo Brasil para indivíduos do público,

(Ref.15) corresponde ao limite de risco ( ou objetivo de risco ) da ordem de

IO"5. Este risco foi determinado a partir da estimativa divulgada pelo

próprio ICRP de 125 mortes por câncer para uma dose equivalente coletiva de

corpo inteiro de 1 milhão de pessoas.rem.

Considerando que a limitação de dose acima aplica-se à exposição a

todos os tipos de fontes de radiação ( excluindo as resultantes de tratamento

médico e as naturais ), a NEA também sugeriu que as autoridades competentes

estabelecessem limites de risco, para práticas de deposição final de

rejeitos, que fossem frações dos limites anuais estabelecidos para o público

em geral.

33



A Tabela Al apresenta, de forma resumida, os critérios adotados por

diversos países, preliminarmente ou em caráter definitivo, para a deposição

de rejeitos de baixo e médio níveis de radiação. (Refs 15,18 e 19)

Pode ser observado que a dose anual aceitável internacionalmente

para o indivíduo do público, em decorrência da presença de um repositório,

varia de 0,10 mS/a a 1,00 mS/a ( de 10 mrem/a a 100 mrem/a ),encontrando-se o

valor de 0,3 mSv, estabelecido pelas Diretrizes Básicas de Radioproteção, bem

dentro desta faixa.

Uma avaliação quantitativa de riscos mostra que não existe o

conceito de segurança absoluta. O risco de acidentes sempre existira , não

importa quão pequeno seja. Assim, através da comparação com outros riscos a

que o ser humano está sujeito, é possível sugerir um valor de risco aceitável

para uma prática específica.

A Tabela A2 apresenta alguns dados relacionados à probabilidade de

acidentes fatais, extraídos da literatura ( Refs.20 e 21 ). Pode ser

inferido, através de observação dessa tabela, que o risco de 6.10" proposto

para a deposição final de rejeitos ( relacionado à aceitação de uma dose

anual para um indivíduo do grupo crítico de 0,3 mSv ) é bastante inferior aos

de morte por acidentes de carro, quedas, fogo, e afogamento. Este valor de

risco poderia ser adotado inicialmente, para fins de elaboração de projetos

conceituais e posteriormente referendado.
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APÊNDICE II

CÁLCULO CONSERVATIVO DAS ESPESSURAS DAS BARREIRAS DE SEGURANÇA

NECESSÁRIAS PARA O REPOSITÓRIO DE GOIÂNIA

Com o objetivo de estimar as espessuras necessárias às barreiras de

engenharia (solo+argila) do repositório de Goiânia, foram adotadas as

seguintes hipóteses conservativas:

- Atividade do rejeito recolhido igual à atividade total da fonte de Cs-137,

isto é, 1375 Ci;

- Volume total dos rejeitos recolhidos igual a aproximadamente 3500 metros

cúbicos;

- Velocidade de migração do Cs-137 em argilas ( bentonitas) igual a 0,1

cm/ano ( Ref.23 );

- Velocidade do aqüífero em solos (turfa, basalto e calcário) da ordem de

0,000001 m/s ( Ref.23 );

- Fator de diluição na água igual a 100% ;

- Taxa de ingestão do homem igual 0,753 m3 de água por ano;

- Dose permissível anual para o público igual a 25 mrem (Ref.10);

- LIA igual a 4000000 Bq ( Ref.15 );

1 - Espessura da barreira ( Ea )

Conheceiido-se o tempo de retenção necessário para o Cs- 137,

pode-se estimar a espessura da barreira, baseada na velocidade de migração do

Cs-137 no meio em questão:

Ea = Va • t (1)
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Onde:

t = tempo, em anos

Ea = espessura de argila em metros

Va = velocidade de migração do Cs-I37 na argila, em metros/ano

2 - Concentração Permissível ( C l

A concentração máxima permissivel de Cs-137 no lençol freatico é

dada por:

C = A*(exp(-0,693»t/30))"fd/V (2)

Onde :

A = atividade máxima do rejeito recolhido, em Ci

fd = fator de diluição

V = volume total dos rejeitos recolhidos em m

C = Concentração máxima de Cs-137 na água, em Ci/m

3 - Dose Máxima devido a ingestão ( D )

A dose máxima devido a ingestão de água contaminada por Cs-137 é

dada por:

D = fi»C»3.7»1010 «S/LIA (3)

Onde:

D • dose máxima permissível em rem

fi « fator de ingestão

LIA * limite de ingestão anual para o Cs-137
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4 - Tempo de Retenção ( t )

Utilizando as equações (2) e (3) chega-se à seguinte expressão para

o tempo de retenção de Cs-137 nas barreiras:

t « (LníA^fdVreXTNO10 /D»L:A»V))B3O/O,693 (4)

Substituindo os valores adotados anteriormente para os parâmetros

da equação (4), obtem-se um tempo de confinamento para o Cs-137 de 572 anos,

tempo este extremamente conservativo.

5 - Velocidade da Acua no Solo ( Vw )

A velocidade da água no solo saturado ( Vw ) é função do gradiente

hidráulico, i, do mesmo, da fração de vazios. E, bem como do coeficiente de

permeabilidade do solo, Kp, ou seja:

Vw = Kp • i/E (S)

6 - Velocidade de Migração do Cs-137 na Argila ( Va )

A velocidade de migração do Cs-137 na argila é dada por:

Va • Vw/RF (6)

7 - Fator de Retenção ( RF )

O fator de retenção, RF, é dado por:

RF « 1 • Kd • p »(1-E)/E (7)

8 - Fator de Distribuição ( Kd )

O fator de distribuição, Kd, representa a fração entre a quantidade

retida de radionuclídeo, por massa de solo e a quantidade remanescente de

radionuclídeo, por volume de solução.
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Os valores de densidade e fração de vazios não variam muito com o

tipo de solo, sendo da ordem de, respectivamente, 1500 Kg/m3 e 0,5 .

Entretanto, o valor de Kd depende do radionuclídeo em questão e do

tipo de solo; para o Cs-137 varia entre 0,03 m3/kg e 3 m3/kg(Ref.24 ), sendo

que o valor médio de 0,3 m3/Kg é bastante utilizado (Ref.23 ) -

Os valores de Kp variam entre IO"5 m/s e IO"9 m/s (areias muito

finas e siltes; mistura de areias, siltes e argila) e entre 10" m/s e 10

m/s, para argilas abaixo da zona de intemperismo ( Ref.24 ).

0 valor de i não altera muito com o tipo de solo, podendo ser

considerado da ordem de 0,05 ( Ref.23 ).

Adotando o valor de IO"6 m/s para a velocidade da água ( Ref.23 ),

uma velocidade média de migração do Cs-137 na argila da ordem de 0,1 cm/ano,

i= 0,05 , E = 0,5 e densidade do solo de 1500 Kg/m3, pode-se obter as

características da argila que deverá ser utilizada como barreira de

engenharia e a espessura necessária da mesma, conforme abaixo indicado.

Assim, para um coeficiente de permeabilidade de 10 m/s, obtem-se

um kd de 20,8 m3/Kg, valor este muito elevado e difícil de ser encontrado na

prática.

É fundamental, portanto, que a velocidade da água na argila, Vw,

seja de no máximo 10* m/s , o que resultaria em um coeficiente de

permeabilidade de IO'6 m/s .

9 - Cálculo da Espessura ( Ea )

Garantindo-se o coeficiente de permeabilidade acima, é possível

estimar a espessura necessária de argila, em função do valor de Kd da mesma,

para reter o Cs-137 durante o tempo calculado de maneira conservativa, ou

seja, 572 anos.

Ea(m) = 572 • 365 * 24 • 3600 • 10"7/(l+Kd »1500) (8)
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As figuras Al e A2 indicam as espessuras de argila, em função de

Kd, necessárias para manter as doses anuais de corpo inteiro, devido à

ingestão de água contaminada em 25 mrem/ano.

Pode ser observado nessas figuras que a espessura de argila varia

muito com a ordem de grandeza de kd.

Para o caso mais favorável, isto è", Kd = 3 m3/kg, seria necessária

uma espessura de argila de cerca de 0,4 metros e, em casos desfavoráveis, da

ordem de 12 metros , como, por exemplo, para Kd = 0,1 m3/kg.

De acordo com ( Ref.25 ), o valor de RF para o Cs-137 é igual a

1000, o que resultaria em Kd = 0.7 m /kg, requerendo uma espessura de argila

da ordem de 2 metros.

Segundo a ( Ref.23 ) o valor de Kd adotado para o Cs-137 é é de 0,3

m /kg, requerendo uma espessura de argila da ordem de 4 metros.

Utilizando-se uma argila cujo coeficiente de permeabilidade de 1,4

x 10" m/s, i.e., uma velocidade do aqüífero de 1,4 x IO"8 m/s ( i=0,05 e

E=0,5 ) pode-se novamente estimar a espessura de argila necessária à

barreira, em função do coeficiente Kd da mesma , para reter o Cs-137 durante

o tempo calculado. (572 anos)

Ea(m) = 572 • 365 • 24 • 3600 * 1,4 x IO"8 /(l • Kd • 1500) (9)

As figuras A3 e A4 indicam a variação da espessura de argila em

função de Kd, para assegurar doses anuais de corpo inteiro, devido à ingestão

de água contaminada, de 25 mrem.
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TABELA 1 -DADOS SOBRE OS REJEITOS ARMAZENADOS EM
ABADIA DE GOIÁS

TEMPO
ANOS

0
>0 <=90
>90 <=150
>150 <=300
>300
TOTAL

CAIXAS

QUANTIDADE

403
304
339
264
32

1342

METÁLICAS

VOLUME
M3

685.1
516.8
576.3
448.8
54.4

2281.4

ATIVIDADE
(mCi)

746.38
6967.00
35444.00

279562.00
775330.00
1098049.38

TAMBORES

TEMPO
ANOS

0
>0 <=90
>90 <=150
>150 <=300
>300
TOTAL

QUANTIDADE

2289
1128
418
292
10

4137

VOLUME
M3

457.8
225.6
83.6
58.4
2.0

827.4

ATIVIDADE
(mCi)

366.82
1448.17
2986.90
18483.90
7218.35
30504.14

OUTROS

TIPO

VBAS
CONTAINERS
HEADSTOCK

QUANTIDADE

8
10
1

ATIVIDADE
(mCi)

19768.74

121000.00

VOLUME
M3

1.6
320.0



TABELA 2.a - Distribuição dos Rejeitos Putreciveis em
Função do Necessário Tempo de Confinamento

(animais,frutas,arvores,madeira)

soma 14

PLAT

1
2
3
4
S
é
soma

TEMPO
>300

0
0
0
0
0
0
0

TAMBORES
TEMPO
>150
<=300
1
1
0
0
0
0
2

TEMPO
>90
< = 150
1
2
0
0
0
0
3

TEMPO
>0
< = 90
11
6
ü
0
0
0
17

TEMPO
0

45
15
1
1

23
5

99

CAIXAS METÁLICAS
PLAT

1
2
3
4
5

6

TEMPO
>300

0
0
0
0
0
0

TEMPO
>150
<=300
2
1
0
1
1
0

TEMPO
>90
< = 150
1
0
0
0
2
0

TEMPO
>0
<=90
4
1
0
2
7
0

TEMPO
0

10
7
0
3

' 16

36

121

total

58

179



TABELA 2.b Distribuição dos Rejeitos Putreciveis em
Função do Necessário Tempo de Confinamento

(papeis,plásticos,tecidos)

TAMBORES
PLAT

1
2
3
4
5
é
soma

TEMPO
>300

0
1
0
0
0
0
1

TEMPO
>150
<=300
17
0
0
0
0
0
17

TEMPO
>90
<=150
16
5
0
2
0 .
0
24

TEMPO
>0
<=90
52
17
4
17
6
9
105

TEMPO
0

26
88
7

49
41
24
235

CAIXAS METÁLICAS
PLAT

1
2
3
4
5
é

TEMPO
>300

0
0
0
Ô
0
0

TEMPO
>150
<=300
4
1
0
0
0
0

TEMPO
>90
<=150
5
0
0
0
0
0

TEMPO
>0
<=90
5
1
0
0
0
0

TEMPO
0

5
2
0
0
2
0

382

soma 25

total 407



TABELA «1 - CRITtRIOS ADOTADOS MTERIMCIOJMLKHTE PAM A DEPOSICIO
FINAL OE REJEITOS DE BAIXO E ItOIO NIVEIS DE RAOIACIO

PAIS

CHECOSLOUAQUIA

ALEMANHA

t

FINLINDIA

>

FRANCA

SUiCIA

SUÍÇA

REINO UNIDO

ESTADOS UNIDOS
DA AflcRICA

i

• ITÁLIA

BRASIL

LiniTACIO OE
DOSE INDIVIDUAL

t.1O «Sv/a

0,30 aSv/a

t.lt «Sv/a

(OPERACiO DE
REATORES)

1 ,M »Sv/a

LIRITAC1O DA
ATIUIDADE ALFA
(378 B*/f > E DA
ATIVIDADE TOTAL

«,1O aSv/«

1,10 «Sw/a

0,10 «Sv/a

0,25 «Sv/a
<€ORPO INTEIRO)

0,75 aSv/a
(TIREOIDE)

0,25 RSv/a
<OUTROS ÔRMOS»

0,10 «Sv/a

0,30 «Sv/a
(EFLUENTES DE

INSTALAÇSES
NUCLEARES)

DOSE COLETIVA

1408 Sv/a

40 «Sv/1H(«)/ê

-

DOSE COLETIVA
NIO DEVE ALTERAR
APRECIAVELNENTE
0 QUADRO ESTABE-
LECIDO PARA 0
PROCRANA NUCLEAR

OTinizAcao
REQUERIDA

OTiniZACIO
REQUERIDA

OTIflIZACIO
REQUERIDA

CONTROLE INSTITUCIONAL

240 anos

DEPÓSITO PROJETADO
DE FORMA A NÃO SER
NECESSÁRIO. APÔS 0
FECHAMENTO.

DOSE INDIVIDUAL
RENOR QUE

• .02 •S-.va,APõS
FECHAMENTO

300 ANOS

PROJETO DEVE CONSIDERAR
10.008 ANOS { PRÒXIBA
ERA 6LACIAL >

DOSES DE ATk 1 Sv $20
ADMITIDAS EM FUNÇ20 DE
OCORRfNCIAS EXTREMAS E
IRPROUftVEIS

PROJETADO DE FORRA A
SER DESNECESSÁRIO AP6S
FECHARENTO

30» ANOS

10# ANOS

PROJETO OPERAMO E
FÍCHARENTO DEVU ASSE-
CURAR PROTECIO CONTRA
INTRUS20 PELO HOTEíl

COMENTÁRIOS

MINA DE CALCÁRIO

DEPÔSKtO DE TODOS
OS TIPOS DE REJEITOS
EM NINAS DE CRANDE
PROFUNDIDADE

DEP6SIT0S DE SUB-
SUPERFiCIE PARA
REJEITOS BETA/CARA
DE BAIXO NÍVEL DC
RAOIACSO

DEPOSICIO DE REJEITOS
DE REATOR E ORIUNDOS
DE DESCORISSIONARENTO
EM MINAS DC RkDIA
PROFUNDIDADE (LEITO
ROCHOSO NO FUNDO DO
MAR )

DEPOSICXO DE REJEITOS
EM FORRAOO CEOLfttICA

DEPfrSITO DE SUBSUPER-
FKIE PARA REJEITOS
DE BAIXO E RfcDIO
Ni'JEIS DE RAOIAÇIO

DEPÓSITO DE SUB-
SUPERFÍCIE PARA
REJEITOS DE BAIXO
NÍVEL DE RADIACIO

DEP6SIT0 DE SUBSUPER-
FICIE. SIO ESTABELE-
CIDOS REQUISITOS PARA
0 AC0ND1CI0NAHENI0 DE
REJEITOS.

CEPòS1TO DE SUBSUPER-
FMIC ER FASE DE
DEFINIC20



TABELA A2 - Probabilidade de Mortes Anuais
devido a Acidentes

DESCRIÇÃO

todos acidentes

acidentes de carro

quedas

fogo

afogamento

eletrocussão

raio

1971 -1975 GB

310

140

110

16

11

2.5

0.1

x IO"6

x 10~6

x IO"6

x IO"6

x 10~6

xlO~6

x IO"6

630

250

100

40

33

0.5

0.5

1969 USA
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Espessura de Argila para Reduzir a
DÜSE EM 15 mr^iM o n .
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Espessura de Argila para reduzir
DOSE EM ' ^ nirv.?n .;:ri.;.
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Espessura de Argila para reduzir a
COSE E!'< 2*- n-rçm
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Espessura de Argila para reduzir a
DOSE EM 25 ..irem, ano
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