
GERENCIAMENTO DE EFLUENTES E REJEITOS RADIOATIVOS ORIUNDOS DA 
GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEAR 

 

Sinopse 

O Gerenciamento dos efluentes e rejeitos radioativos das usinas nucleares, do ponto de vista de 
proteção radiológica, consiste basicamente em três grandes temas:   Desenvolver e implementar 
ações que minimizem , ou quando possível, eliminem a geração, ações estas que  vão desde a 
simples conscientização das pessoas envolvidas com os trabalhos à modificações de projeto; 

Manter um sistema de controle e contabilização que permita conhecer as características dos 
efluentes e rejeitos, traçando indicadores que revelem o desempenho e as tendências da usina, e 
fornecendo dados que comprovem a aderência às normas do órgão regulador nacional; 

Armazenar os rejeitos sólidos gerados de maneira segura, garantindo que a integridade física 
dos embalados seja mantida e que não haja impacto para a população e o meio ambiente. 

 

Introdução 

No Brasil existem apenas duas usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, o modo como  gerenciam 
seus efluentes e rejeitos radioativos, reflete a responsabilidade do país com a geração de energia 
limpa, visto que os controles que estas usinas executam na geração, liberação, contabilização e 
armazenagem dos mesmos são criteriosamente elaborados com o objetivo de minimizar o 
impacto ambiental. O estudo destes controles radiológicos contribui para um melhor 
entendimento destas controversas questões que envolvem a energia nuclear. 

 

A Origem dos rejeitos radioativos das usinas nucleares 

A humanidade convive diariamente com  materiais radioativos, pôr exemplo o potássio-40, o 
carbono-14 e o rádio-226 presentes em nosso sangue e ossos, nas rochas também encontramos 
urânio-235, urânio-238, tório-232, radio-226 e rádio-228, na medicina temos as radioterapias e 
os radiodiagnósticos. Nas usinas nucleares o material radioativo é utilizado como 
“combustível” que abastece os reatores de fissão nuclear. Podem ser usados o urânio-233, o 
urânio-235 ou o plutônio-239 enriquecidos. 



Como subprodutos da fissão nuclear surgirão vários outros elementos radioativos na forma de 
produtos de fissão (em menor proporção) e produtos de corrosão ativados (em maior proporção) 
que serão arrastados pôr todas as tubulações do sistema de refrigeração do reator tanques e 
sistemas associados. Este sistema possui filtros e resinas especiais que retém estes materiais 
mantendo a qualidade do refrigerante do reator, porém com o tempo perderão sua eficiência e 
necessitarão serem trocados, teremos então o primeiro exemplo de geração de rejeito 
radioativo, pois estes filtros e resinas  não poderão ser liberados. Quaisquer peças ou 
componentes removidos destes sistemas que não puderem ser descontaminados também se 
tornarão rejeito. 

Quaisquer eventuais vazamentos em válvulas e flanges de tubulações de sistemas pôr onde 
passam líquidos radioativos serão drenados para os sistemas de tratamento de rejeito líquido, 
para depois de adequadamente processados e monitorados, serem liberados como efluente; 
Manutenções em sistemas radioativos poderão resultar na contaminação de vestimentas ou 
outros objetos, que se não puderem ser descontaminados também se tornarão rejeito radioativo; 
O próprio trabalho de descontaminação em si gera rejeito liquido que será também enviado aos 
sistemas de tratamento de rejeito líquido.  

Estas e outras situações semelhantes a estas poderão gerar rejeito radioativo que são 
classificados como rejeito de baixa e média atividade radiológica. O principal rejeito gerado, 
entretanto, é o próprio elemento combustível usado utilizado no reator, pois este é considerado 
rejeito de alta atividade e seu período de decaimento radioativo é muito longo. Estes rejeitos 
são armazenados dentro da área restrita da usina em piscinas próprias para este fim, com 
blindagem apropriada, ventilação especial, etc. Enfim, cercados pôr todos os requisitos de 
segurança exigidos internacionalmente. Deve-se lembrar entretanto que estes elementos não são 
propriamente rejeitos, pois possuem valor comercial e são matéria prima para o 
reprocessamento. 

 

Reduzindo a geração 

Treinamento 

Os trabalhadores que acessam as áreas restritas das usinas, recebem treinamento regular, 
conscientizando-os entre outras coisas, de sua responsabilidade direta na geração de rejeito. 
Este treinamento, aplicado pôr um profissional experiente da Proteção Radiológica, abrange 
conceitos básicos de radioatividade, contaminação radioativa, requisitos para acessar áreas 
restritas, monitoração e dosimetria pessoal. Este treinamento além de ser um requisito da 



CNEN, fornece a preparação essencial para as orientações específicas que serão consideradas 
nos planejamentos dos trabalhos. 

 

Planejamento 

 Todos os trabalhos a serem executados em áreas restritas das usinas serão submetidos a 
avaliação e  aprovação documentada da Proteção Radiológica. Nesta ocasião serão 
consideradas as recomendações aplicáveis para que seja evitada a geração de qualquer tipo de 
rejeito, estas recomendações pôr sua vez serão transmitidas pessoalmente pelo encarregado da 
Proteção Radiológica ao responsável pelo trabalho, que as transmitirá aos seus subordinados. 

 

Controle de Acesso 

Todas as atividades executadas em áreas restritas bem como o pessoal envolvido, são de 
conhecimento da Proteção Radiológica, de modo que no momento do acesso serão identificadas 
e corrigidas quaisquer eventuais inconformidades com as recomendações previamente aplicadas 
a cada tarefa. No caso específico da geração de rejeitos, no interior das áreas restritas existem 
algumas áreas com contaminação radioativa fixa e transferível que ao serem acessadas 
requerem cuidados especiais, qualquer material levado para estas áreas poderia entrar em 
contato com superfícies contaminadas e também se contaminarem, assim, em caráter 
preventivo, será verificado pôr exemplo a entrada de materiais desnecessários a execução dos 
trabalhos ou de inviável descontaminação. 

 

Supervisão de campo 

Cada trabalho receberá, a critério da Proteção Radiológica, acompanhamento durante toda sua 
execução ou esporadicamente. Nestas oportunidades o técnico da Proteção Radiológica cuidará 
de que os procedimentos aplicáveis sejam cumpridos e que não haja contaminação de pessoas 
ou materiais, ou ainda que não haja espalhamento de contaminação para áreas não 
contaminadas, o que exigiria um processo de descontaminação com conseqüente geração de 
rejeito. 

 

 



Segregação 

É o processo de separação de materiais, de acordo com suas características físicas, químicas, 
biológicas e radiológicas acompanhado de  monitoração que consiste em classificar um material 
como contaminado ou não e definir seu destino, que poderá ser a liberação como material 
limpo, material a ser descontaminado e novamente monitorado ou material a ser encapsulado 
como rejeito. O processo de segregação reduz significativamente a geração de rejeito sólido nas 
usinas nucleares de Angra. Em média, em Angra 1, aproximadamente 4000Kg de materiais 
utilizados dentro da área restrita, deixam de ser encapsulados como rejeito para serem liberados 
como lixo comum isento de contaminação radioativa. 

 

Descontaminação 

É a remoção ou redução da contaminação radioativa com o objetivo de reduzir a radioatividade  
a níveis estabelecidos pela proteção radiológica. Na descontaminação são empregados 
progressivamente vários métodos até que se consiga a remoção desejada. Estes processos 
possibilitam que materiais inicialmente contaminados e consequentemente a serem 
considerados como rejeito radioativo sejam liberados, contribuindo assim para a redução na 
geração de rejeitos.  

 

Modificações operacionais 

A Proteção Radiológica, pôr meio da interação com  outras divisões, poderá sugerir 
melhoramentos em alguns processos visando a redução na geração de rejeitos. Alguns destes 
melhoramentos poderão ser apresentados na forma de modificações de projeto que serão 
avaliados pela engenharia quanto a sua aplicabilidade. 

 

Controle e Contabilização 

Efluentes Líquidos e Gasosos 

A sistemática de liberação de efluentes líquidos e gasosos deve atender a requisitos 
operacionais, químicos e radiológicos, que pôr sua vez atendem aos requisitos legais 
estabelecidos pêlos órgão reguladores. A contabilização eficaz dos dados referentes a estas 
liberações permite obter resultados que identifiquem previamente tendências indesejáveis e 
suas causas bem como fornecem argumentos concretos  que  atestam o cumprimento das metas 



estabelecidas. Como exemplo desta contabilização consideraremos simplificadamente a 
sistemática de uma liberação de efluente da usina nuclear de Angra 1: 

A Operação da usina, pôr meio da Sala de Controle inicia o processo preenchendo um 
documento oficial da empresa intitulado “Licença de Liberação de Efluentes”. Nesta licença 
deve ser informado o tanque/sistema a ser liberado, o volume previsto e o motivo da liberação. 
A seguir a licença é encaminhada a Proteção Radiológica, que verificará as analises aplicáveis e 
as solicitará a Química da usina, em seguida a Proteção Radiológica realizará, em um Software 
exclusivo (Rejan 2.0), os testes condicionais que verificarão se a liberação do efluente em 
questão atenderá as condições limitantes do manual de controle radiológico do meio ambiente e 
os limites da Feema para parâmetros químicos. Em virtude destes testes especificará na licença 
as condições em que a liberação deverá ser feita, o atendimento a estes requisitos garantirá que  
o efluente liberado seja não cause impacto ao meio ambiente. Encerrados os testes, um 
supervisor de radioproteção assina o campo destinado a Proteção Radiológica e devolve a 
licença à a Sala de Controle para que seja realizada  a liberação. Finalmente, as informações e 
as  condições operacionais pertinentes  em que o efluente foi liberado são citadas no 
fechamento da licença pela Operação, que pôr sua vez devolve a licença a Proteção Radiológica 
para contabilização e arquivamento. 

Em todo o processo de liberação de efluentes radioativos, desde a emissão da licença até a 
liberação, são geradas informações operacionais, físico-químicas e radiológicas que constituem 
um banco de dados completo, controlado pela proteção radiológica e utilizado para 
confeccionar relatórios internos e externos, traçar indicadores que acompanharão e compararão 
o desempenho da usina com usinas de outros países que possuem as mesmas características de 
projeto e assegurarão a comprovação do cumprimento das normas estabelecidas pêlos órgãos 
competentes. 

 

Rejeitos Sólidos 

A produção de rejeitos sólidos numa usina nuclear é comparativamente pequena se comparada 
com outras atividades industriais, entretanto devido ao fato destes rejeitos permanecerem 
radiologicamente ativos pôr vários anos, seu gerenciamento é muito mais rigoroso. Desde a 
geração  até o armazenamento final, devem ser contabilizadas o máximo possível de 
informações relevantes para garantir a segurança e confiabilidade do processo. O trabalho de 
contabilização executado nas usinas nucleares de Angra é o melhor exemplo da dimensão desta 
tarefa. 



Os rejeitos sólidos gerados são encapsulados, e armazenados em depósitos exclusivos 
aprovados pela CNEN. O encapsulamento dos rejeitos é feito de acordo com o tipo de rejeito, 
levando em conta suas características, que são levantadas pôr meio de análises químicas, 
avaliações e monitorações radiológicas. 

A Proteção Radiológica mantém um banco de dados atualizado de todos os embalados de 
rejeito radioativo que foram produzidos desde o início da operação das usinas. Esta 
contabilização permite relacionar todos os tipos de rejeito, sua constituição, sua data de 
encapsulamento, seus níveis de radiação, seu tipo de embalagem e sua localização exata no 
depósito inicial de rejeitos. 

Da mesma forma que os efluentes, os rejeitos sólidos são contabilizados em um software 
exclusivo (Rejan 2.0) que calcula todos os parâmetros necessários, baseado nas informações 
inseridas. Para cada embalado é gerado um relatório individual que será posteriormente 
encaminhado à CNEN, como anexo do Relatório Semestral de Rejeitos e de  Liberação de 
Efluentes Radioativos. 

 

Armazenamento 

O armazenamento dos rejeitos deve ser feito em embalados certificados, adequados as 
características dos mesmos, em depósitos adequados. Os trabalhos de movimentação e 
estocagem devem ser realizados com segurança para os trabalhadores, para a integridade física 
dos embalados e do depósito. Deve ser possível realizar inspeções periódicas para verificar o 
estado dos embalados, garantindo assim a segurança da instalação.  

Atualmente o Brasil ainda não possui um repositório final para rejeitos radioativos, de modo 
que os embalados são mantidos em depósitos iniciais, na própria usina, para armazenamento em 
caráter temporário. Evidentemente estes depósitos iniciais devem atender aos requisitos dos 
órgãos fiscalizadores afins. 

Nas usinas de Angra os depósitos iniciais são galpões especiais, sujeitos aos mesmos controles 
de acesso aplicados nas usinas.  Possuem espessas paredes de concreto e portas de aço que 
permanecem trancadas com suas chaves em poder da divisão de Proteção Física da 
Eletronuclear, só podendo serem retiradas com a presença e autorização da Proteção 
Radiológica. Possuem sistema de ventilação com filtros de partículas e filtros de carvão ativado 
para situações de emergência. São regularmente monitorados para garantir que não haja 
contaminação radioativa e que as taxas de exposição sejam mantidas  a níveis aceitáveis 



As movimentações de embalados são feitas mecanicamente pôr meio de painéis remotos. O 
arranjo dos embalados no interior dos galpões é feito de modo que os de menor taxa de 
exposição sirvam de blindagem para os de maior. Os embalados tem uma etiqueta que identifica 
o tipo de rejeito, a data e o nível de radiação em contato e ao metro. 

Inspeções em locais com elevadas taxas de exposição podem ser feitas com o auxílio de 
câmeras de alta resolução e circuitos de tv instalados no interior dos galpões. 

 

Conclusão 

O Gerenciamento dos rejeitos radioativos é essencial para o sucesso da energia nuclear. 
Reduzindo a geração pôr meio do treinamento dos trabalhadores e  da supervisão rigorosa da 
Proteção Radiológica aos trabalhos que são realizados em áreas restritas, controlando e 
contabilizando com a maior riqueza de informações possíveis os rejeitos e efluentes produzidos, 
e armazenando com segurança todos os embalados gerados, a proteção radiológica estará apta 
para a qualquer tempo fornecer respostas satisfatórias aos órgão fiscalizadores ou a mídia. 

A energia nuclear, especialmente a questão dos rejeitos radioativos ainda é incompreendida pôr 
muitas pessoas e organizações que democraticamente se manifestam contra as usinas nucleares, 
o acaba pôr aumentar o preconceito entre os mal informados, felizmente porém, inspeções 
nacionais e internacionais revelam os elevados padrões de desempenho, segurança e 
confiabilidade das usinas bem como seu compromisso com o meio ambiente e a população. 
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