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RESUMO 

 
Este trabalho é parte da iniciação científica do autor principal sob a orientação do Professor Maiorino, com 

bolsa de pesquisa da Universidade Federal do ABC (UFABC). O trabalho faz uma avaliação da radiotoxicidade 

que seria produzida pelas Usinas Nucleares Brasileiras num cenário de 7 Usinas operando em 2030, de acordo 

com os planos oficiais de expansão do setor energético, que aponta a introdução de adicionais 4000 MW(e), ou 

4 novas Usinas além de ANGRA I, II e III. Foi considerado que todos os reatores seriam PWR.  O parâmetro 

calculado foi a radiotoxicidade relativa dos resíduos nucleares de baixa e média (LLPP – Long Lived Fission 

Products e HLW – High Level Waste) em relação à radiotoxicidade do Urânio Natural versus tempo. Todos os 

cálculos foram feitos usando o ORIGEN-S. Os resultados mostram que seriam necessários 100 000 anos para a 

radiotoxicidade decair ao nível do urânio natural. Tal resultado indica que seria necessário tomar uma decisão 

sobre como armazenar o resíduo nuclear. A primeira opção seria a construção de um repositório geológico 

profundo, com barreiras naturais e de engenharia para conter este resíduo da biosfera. A segunda opção seria 

uma adoção de Ciclos de Combustível Fechados com Partição e Transmutação do resíduo nuclear, para o qual 

estudos internacionais têm demonstrado que isto reduziria o tempo de decaimento ao nível do Urânio Natural 

por um fator de cem. Tal opção traria o tempo de confinamento para o mesmo critério usado para Low e 

Medium Level Waste, além de reduzir o volume de resíduo a ser estocado. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui hoje duas usinas nucleares, Angra I e Angra II, que operam a uma potência 

de 640 e 1350 MW, respectivamente. Angra I já está em funcionamento desde 1982 e Angra 

II, desde 1999[1]. 

 

O Plano Decenal de Energia 2010-2019 já prevê a concretização de mais uma usina, Angra 

III, que terá seu início de operação em 2015 com 1350 MW de potência[2]. A figura 1 ilustra 

estas usinas. Além das três usinas, o Plano Nacional de Energia 2030, projeta um aumento de 

4000 MW no setor nuclear, correspondendo a mais quatro usinas atômicas[3]. Para isto, o 

Governo Federal criou o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro que 

indica que estas futuras usinas se distribuirão em duas no Nordeste e duas no Sudeste[4].  

 

 

 

 
 

Figura1: foto ilustrativa de Angra I e Angra II 

(ao fundo) e Angra III (à frente) 

 

 

 

Assim, para marcar o início deste processo de expansão Nuclear, a Eletronuclear, empresa 

que opera as usinas nucleares brasileiras, inaugurou em agosto de 2009 um escritório em 

Recife para iniciar os estudos preliminares de seleção de sítios onde possam ser instaladas as 

novas Centrais Nucleares. Deste modo, a partir destas análises, espera-se que a primeira usina 

da Central Nuclear do Nordeste entrará em operação em 2019 e a segunda, em 2021[4]. A 

figura 2 aponta a região de interesse para a instalação destas novas usinas. 
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Figura2: região de interesse no Nordeste  

para as novas usinas nucleares 

 

 

 

Os estudos referentes à instalação das usinas na região Sudeste já se iniciaram a partir do 

Acordo de Cooperação Técnica entre a Eletronuclear e a Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) feito em 2010, com previsão de início de operação em meados da década de 2020[4].  

Alguns dados sobre a característica destes novos reatores é que eles serão do tipo padrão de 

reatores revolucionários (Geração III) comerciais que vem sendo introduzido ultimamente no 

setor nuclear. Este modelo seria um PWR (Pressurized Water Reactor – Reator a Água 

Pressurizada) com capacidade em média de 1000MW de potência, tais como o AP1000 e o 

EPR (European Power Reactor), que são reatores de Geração III. 

 

Contudo, um dos grandes problemas da geração de energia por via nuclear é a disposição 

final dos resíduos radioativos. No mundo, uma planta nuclear comercial de 1000 MW gera, 

ao final de um ano, 30 toneladas de combustíveis nucleares irradiados, 350 toneladas de 

rejeitos radioativos de nível intermediário de radiação e 450 toneladas de rejeitos radioativos 

de baixo nível de radiação, mas não emite gases perigosos ou outros materiais poluidores. 

 

Os combustíveis nucleares irradiados são armazenados, inicialmente, na própria usina ou em 

depósitos interinos. Posteriormente, duas alternativas são possíveis: armazenamento final ou 

reciclagem. Na primeira opção, o combustível é confinado de forma apropriada para ser 

armazenado em depósitos subterrâneos por milhares de anos. No segundo caso, o 

combustível é reprocessado para a separação e reaproveitamento do urânio e plutônio 

presentes. A queima do combustível no reator produz resíduos de pequena e média meia-

vida, como os produtos de fissão (iodo-129, tecnécio-99, zircônio-93 e césio-135), que 

decaem num curto intervalo de tempo, além de elementos transurânicos (TRU), tais como 

plutônio, e actinídeos menores (neptúnio-237, amerício e cúrio). Para uma usina de 1000 MW 

com reciclagem de combustível, o volume de resíduos de alta atividade produzido é de cerca 

de 10 m
3
 por ano, o qual pode ser vitrificado para isolar do meio e ser armazenado por 

milhares de anos em formações geológicas subterrâneas apropriadas. 

 



 

INAC 2011, Belo Horizonte, MG, Brazil. 

 

As razões para a demora na decisão sobre o que fazer com os combustíveis nucleares são: a) 

a necessidade de se esperar de 2 a 4 décadas para o resfriamento dos elementos combustíveis 

irradiados, antes de serem encaminhados para a deposição final; b) a possibilidade de 

reciclagem dos combustíveis irradiados; c) a existência de diferentes alternativas para a 

deposição final dos rejeitos radioativos e d) a existência de alternativas de ciclo do 

combustível, com reatores rápidos e reatores incineradores de rejeitos, que podem promover a 

redução do tempo necessário de deposição final dos resíduos de alta atividade para cerca de 

500 anos[5]. 

  

Mais além, ao se optar pela disposição final sem aproveitar o potencial energético contido 

nos resíduos (principalmente Pu), isto implica que a Energia Nuclear seja não sustentável, na 

medida em que somente se utilize os recursos naturais, sem reciclagem. Isto decretaria o fim 

da utilização da Energia Nuclear. 

 

Este dilema entre optar pela disposição final dos resíduos em um repositório geológico ou 

incinerá-lo por meio de reatores rápidos e reatores incineradores (por exemplo, ADS - 

Accelerator Driven System) implica na discussão de uma grandeza muito relevante no mundo 

da energia nuclear que é a radiotoxicidade. Estudos mostram que opção de reciclagem dos 

resíduos radioativos através do processo de Partição & Transmutação (P&T – Partioning and 

Transmutation) é uma melhor maneira de fazer a gestão dos rejeitos, pois é uma forma de 

reduzir a radiotoxicidade, tornando os resíduos nucleares menos nocivos às pessoas e ao meio 

ambiente e inibindo o risco de sua proliferação[6]. Além disso, estes estudos sobre as várias 

opções de ciclo de combustível fechado em comparação ao OTC (Once Through Fuel Cycle) 

foram realizados pela NEA (Nuclear Energy Agency)[7] e mostram que ciclos fechados 

tornam a energia nuclear sustentável e reduzem o tempo de armazenamento dos resíduos em 

um fator de 100. 

 

2. METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

Para o desenvolvimento inicial do trabalho, foi utilizado fundamentalmente o código 

ORIGEN-S[8] (vide Anexo) para um cálculo detalhado dos inventários de HLW e sua 

ferramenta ARP (Automatic Rapid Processing), que possui uma interface gráfica no 

Windows com um conjunto de entrada de dados que podem ser especificadas pelo usuário. 

 

Assumiu-se um cenário que envolve os reatores nucleares brasileiros existentes (ANGRA I e 

II) e os possíveis novos reatores conforme indicam os Planos Energéticos de 2019 e 2030 

citados na introdução. Os dados de saída do inventário são fornecidos em termos da 

toxicidade dos radioisótopos na água, conforme input do ORIGEN-S, e tem como cenário as 

características de um elemento combustível, conforme tabela 1 abaixo: 
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Tabela 1: Característica de um elemento combustível de cada usina nuclear 

 

  
Angra I Angra II Angra III NE I NE II SE I SE II 

Potência (MW/TMU) 20,86 36 36 36 36 36 36 

Massa de U (g) 392.380 261.700 261.700 261.70 261.700 261.700 261.700 

Enriquecimento (%
235

U) 4,2 5 5 5 5 5 5 

Burnup (MWd/TMU) 6.883 11.880 11.880 11.880 11.880 11.880 11.880 

Ciclos 3 3 3 3 3 3 3 

Tempo de queima (anos) 3 3 3 3 3 3 3 

Nº de varetas combustíveis 235 236 236 236 236 236 236 

 

 

 

Para simular, então, o inventário total de todas as usinas, multiplicou-se o total de elementos 

combustíveis pela radiotoxicidade apresentada por um só elemento. O número de elementos 

combustíveis de Angra I é 121 e das demais, 193, que compõem o núcleo do reator. E, como 

não há ainda uma definição dos novos quatro reatores, assumiu-se a mesma configuração das 

usinas Angra II e III. 

 

As figuras 3 e 4 aponta o comportamento da radiotoxicidade do inventário das usinas ao 

longo do tempo. Conforme o cálculo do Origen, esta é determinada a partir da atividade de 

um determinado isótopo, dada em Curies (Ci), dividida pela sua máxima concentração 

permissível (MPC – maximum permissible concentration)
1
 na água (dada em Ci.m

-
³). 

 

O valor do MPC de um dado isótopo especifica as suas concentrações máximas permissíveis 

nas formas solúveis e insolúveis em relação à ingestão, inalação e exposição e seus padrões 

para proteção contra a radiação estão estabelecidos no Código de Regulações Federais (Code 

of Federal Regulations, title 10, part 20)[9]. 

 

O resultado desta operação é o volume de água necessário para diluir a quantidade do isótopo 

em relação à sua máxima concentração permissível. 

 

No entanto, a fim de normalizar esta operação, neste trabalho definiu-se também a 

radiotoxicidade a partir de uma radiotoxicidade relativa, que é dada pela divisão da 

radiotoxicidade de cada isópoto pelo MPC do 238U. Desta maneira, pôde-se obter um valor 

adimensional para facilitar as análises da radiotoxicidade dos isótopos em relação ao urânio-

238.  

 

                                                 
1
 O MPCa da água é definido como a máxima concentração permissível de um determinado 

nuclídeo para uma ingestão contínua em áreas abertas. 
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Figura 3: Evolução da radiotoxicidade do inventário das usinas nucleares brasileiras em 

termos de metros cúbicos de água (separada por grupo de elementos) 
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Figura4: Evolução da radiotoxicidade do inventário das usinas nucleares brasileiras em 

escala normalizada 
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3.     CONCLUSÃO 

 

 

A questão da radiotoxicidade dos rejeitos radioativos é bem discutida e seu parâmetro de 

aceitação aos seres vivos para qualquer elemento é o nível de radiotoxicidade do urânio 

natural. Esta formulação tem como base a condição de que o urânio natural não afeta os 

sistemas biológicos em geral e o meio ambiente. Aqui neste trabalho, a radiotoxicidade do 

urânio natural foi tomada como referência a do urânio-238 (o que possui linha tracejada nos 

gráficos das figuras da sessão anterior), pois este isótopo é o mais abundante deste elemento 

químico, representando mais de 99% de abundância e assemelhando-se ao mesmo nível do 

urânio encontrado na natureza. 

 

A maneira como o ORIGEN-S calcula esta grandeza determina, como resultado final, a 

quantidade em metros cúbicos de água para diluir toda a radioativade dos nuclídeos. Vê-se, a 

partir da figura 3, que são necessários da ordem de 10
14

 m³ de água que toda radiação seja 

diluída assim que o combustível sai do reator até períodos da ordem de 100 anos. Além disso, 

como apontam as figuras 3 e 4, parte do HLW (High Level Waste – resíduo de alta atividade) 

só alcançaria os níveis aceitáveis de radiotoxicidade após 10 000 anos de decaimento 

radioativo, o que traz sérios problemas quanto a forma de disposição desses rejeitos. 

 

Assim, neste contexto, o Brasil então teria em curto prazo uma quantidade de resíduo nuclear 

que não apresenta uma maneira eficiente de se fazer a sua gestão, tendo que depositá-lo em 

um repositório profundo por milhares de anos (por volta de 10 000 anos). Portanto, sua única 

solução mais imediata e sustentavelmente correta seria a reutilização deste material 

radioativo nos reatores nucleares e, logo que não forem mais reutilizáveis, fazer a 

transmutação do mesmo em reatores incineradores (ADS).  

 

Concluindo, como dito anteriormente, este processo reduziria a radiotoxicidade aos mesmos 

patamares que os resíduos de baixa e intermediária atividade, o que levaria o processo de 

deposição final de 10000 para 500 anos, além de reduzir o volume a ser depositado, o custo 

do repositório e, por consequência, o risco de proliferação de material radioativo perigoso, 

como o plutônio. 
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