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RESUMO 

 
Usinas de energia nuclear, centros de pesquisa e outras instalações nucleares são fontes de geração de rejeitos 

líquidos radioativos. Esses rejeitos podem ser provenientes da refrigeração do sistema primário do reator, 

limpeza de piscina de combustível irradiado, lavagem de vestuário contaminado, entre outros. Um dos métodos 

mais utilizados para o tratamento desses fluxos aquosos é a evaporação, que gera o concentrado do 

evaporador, rejeito classificado como de baixo e médio nível de radiação. Normas determinam que os rejeitos 

radioativos devem ter seu volume minimizado, e que para serem aceitos em repositórios, estejam solidificados. 

O trabalho buscou a redução do volume do rejeito concentrado de evaporador e a sua posterior solidificação 

em cimento. Para a realização dos testes foi preparada a solução de simulado do concentrado de evaporador 

(CE), e então feita sua posterior secagem em estufa. Em seguida, foi feita a cimentação do material seco 

utilizando cimento, fluidificante, NaOH e água. Após um tempo de cura de 28 dias, foram feitos os testes de 

resistência à compressão para todos os corpos de prova obtidos, e para as amostras que obtiveram resistência 

acima daquela exigida por norma, que é de 10MPa, foram feitos os cálculos de percentual de rejeito 

incorporado e de redução de volume. Os resultados mostraram que, com a secagem do concentrado do 

evaporador, foi possível reduzir o volume do rejeito gerado em até 27% em relação ao rejeito sem secagem, o 

que mostra que a secagem é uma maneira eficaz para aumentar a incorporação do concentrado do evaporador 

em embalados de rejeito. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Usinas de energia nuclear (NPP), centros de pesquisa e outras instalações nucleares são 

fontes de geração de rejeitos líquidos radioativos. Existem diversos processos que geram 

rejeitos líquidos nessas instalações, os quais requerem tratamento para controle dos 

compostos químicos e remoção de contaminantes radioativos. Esses rejeitos podem ser 

provenientes da refrigeração do sistema primário do reator, da limpeza de piscina de 

combustível irradiado, da lavagem de vestuário contaminado, entre outros. Alguns dos 

métodos mais utilizados para o tratamento desses rejeitos são a filtração, a resina de troca 

iônica e a evaporação. A evaporação, utilizada para o tratamento de fluxos aquosos, gera o 

concentrado do evaporador, um rejeito classificado como de baixo e médio nível de radiação. 
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De acordo com o art. 8º da norma 8.01 da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), 

deve ser assegurada a minimização do volume e da atividade dos rejeitos radioativos gerados 

na operação de uma instalação nuclear, instalação radiativa, instalação mínero-industrial ou 

depósito de rejeitos radioativos [1]. Além disto, um dos critérios de aceitação de rejeitos em 

repositórios exigidos pela norma CNEN NN 6.09 é que ele seja sólido ou esteja solidificado 

[2]. Assim, estes rejeitos devem ter seu volume reduzido e serem solidificados para 

adequação às normas e para a segurança da população e do meio ambiente. 

 

O Projeto RBMN tem como objetivo a construção do primeiro repositório nacional para a 

deposição de Rejeitos radioativos de Baixo e Médio Níveis de radiação – RBMN – [3] 

gerados no território nacional e é um projeto do Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação 

(MCTI) e da CNEN, sendo coordenado tecnicamente pelo CDTN. O repositório previsto será 

de superfície e receberá rejeitos de acordo com os critérios específicos para este tipo de 

repositório.  

 

Atualmente, o concentrado do evaporador das usinas nucleares brasileiras são solidificados 

em cimento (Angra 1) e betume (Angra 2) [4]. A cimentação atende aos critérios de aceitação 

para o repositório previsto, porém, possui a desvantagem de gerar um maior número de 

embalados de rejeito em relação à betumização. Apesar de gerar menor número de 

embalados, os produtos betumizados não atendem a esses mesmos critérios de deposição.  

 

Dessa forma, é necessário encontrar uma solução que associe uma menor geração de 

embalados de rejeito à adequação aos critérios de aceitação de rejeitos para a deposição no 

repositório nacional. O processo de redução de volume com o objetivo de armazenamento em 

repositório pode ser executado por diversos métodos com especificações e resultados 

diferentes [5]. Uma das opções para a redução de volume do rejeito é secá-lo [5, 6, 7, 8]. A 

proposta deste artigo é realizar a análise da eficiência do método de redução de volume do 

rejeito concentrado de evaporador por secagem parcial e total usando estufa. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1.  Solução Para Simular o Concentrado de Evaporador 

 

Para o preparo da solução simulando o concentrado de evaporador (CE), foram utilizados os 

reagentes nas quantidades apresentadas na tabela 1: 

 

Tabela 1: Quantidades dos reagentes para preparo do CE simulado 

 

Reagentes Quantidades 

Dióxido de Sílicio     88,6 mg 

Cloreto de Sódio   373,8 mg 

Cloreto de Magnésio      82,2 mg 

Nitrato de Cálcio 1.590,8 mg 

Ácido Bórico  369,0 g 

Óxido de Alumínio  800,0 g 
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Hidróxido de sódio       39,5 mL 

 

Em seguida, os reagentes foram colocados em um recipiente e completou-se o volume 

até 3L com água deionizada. A mistura foi mantida sob agitação e em aquecimento em 

chapa aquecedora a aproximadamente 70°C para simular a condição de temperatura na 

qual esse rejeito é encontrado nas usinas nucleares. A solução pronta pode ser observada 

na Fig. 1. 

 

 
 

Figura 1: Solução do simulado de CE antes da secagem [5]. 

 

2.2. Secagem da Solução Simulando o Concentrado de Evaporador 

 

Para a secagem da solução simulando o CE em estufa, foram separadas alíquotas de 

100mL de amostra em béqueres, que foram secos em temperatura constante de 110ºC 

durante 16h (CE seco 1 vez) – Fig. 2. 

 

      
 

  Figura 2: CE seco uma vez em estufa. 

 

Em seguida, o material seco foi guardado em uma embalagem hermeticamente fechada. 

Posteriormente, parte deste material foi novamente seco a 110ºC em estufa até atingir 

peso constante, ou seja, até a retirada total de água (CE seco 2 vezes).  
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O procedimento de secagem em duas etapas foi necessário, pois com uma única 

secagem, após 16h, o CE seco aderiu-se à parede do béquer e isso dificultou sua retirada, 

havendo perda de material. Com a secagem em partes, isso não ocorreu. 

2.3. Preparação das Pastas e Moldagem dos Corpos de Prova 

 

2.3.1. Cimentação 1 (C1) 

 

Para o preparo da pasta com CE na cimentação 1 (C1), foram utilizados 416g de cimento 

e as quantidades de CE, água e fluidificante descritas na tabela 2. Inicialmente, a massa 

de CE para cimentação foi determinada utilizando como comparação a massa necessária 

para a cimentação direta, do CE sem secagem, e razão água:cimento (a/c) de 0,35.  

 

Tabela 2: Quantidades de CE e água usadas na cimentação 1 

 

  
Etapas de 

secagem 

Quantidades 

CE (g) Água (mL) Fluidificante 

(g) 

C1-A Nenhuma 147,5 0,0 5,0 

C1-B 1 40,0 146,0 0,0 

C1-C 1 100,0 146,0 5,0 

C1-D 2 40,0 146,0 0,0 

C1-E 2 100,0 146,0 5,0 

 

 

Após a homogeneização da pasta, ela foi colocada em moldes metálicos (Fig. 3) e 

deixada em repouso durante 28 dias (tempo de cura). 

 

      
 

Figura 3: Corpos de prova após a moldagem [5]. 
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2.3.2. Cimentação 2 (C2) 

 

A partir dos primeiros resultados obtidos, as massas de CE para as próximas cimentações 

foram planejadas de forma a otimizar as propriedades do produto obtido (tabela 3). 

Novamente, foram usados 416g de cimento. Foram acrescentados também NaOH e 5g de 

fluidificante no preparo das pastas. 

 

Tabela 3: Quantidades de CE, água e NaOH adicionadas ao cimento 

 

Teste 
Etapas de 

secagem 

Quantidades 

CE (g) Água (mL) NaOH (g) 

C2-A Nenhuma 147,50 0,0 0,0 

C2-B 1 18,18 146,0 5,45 

C2-C 1 21,82 146,0 6,55 

C2-D 1 18,18 120,0 0,0 

C2-E 1 21,82 112,0 6,55 

C2-F 1 18,18 100,0 5,45 

C2-G Nenhuma 128,30 0,0 0,0 

C2-H 1 15,61 125,0 4,68 

C2-I 1 15,61 125,0 4,68 

C2-J 1 18,70 125,0 5,61 

C2-K 1 15,61 100,0 4,68 

C2-L 1 18,70 100,0 5,61 

 

 

2.3.3. Cimentação 3 

 

A partir dos resultados obtidos na cimentação 2, uma nova cimentação foi planejada, de 

forma a selecionar os melhores parâmetros. As quantidades de CE, água e NaOH estão 

apresentadas na tabela 4, tendo sido usados 416g de cimento e 5g de fluidificante em 

todas as formulações. 

 

Tabela 4: Quantidades de CE, água e NaOH usadas na cimentação 3 

 

Teste 
Etapas de 

secagem 

Quantidades 

CE (g) Água (mL) NaOH (g) 

C3-A 2 21,82 112,0 6,55 
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C3-B 1 23,73 112,0 7,12 

C3-C 2 25,00 112,0 7,50 

C3-D 1 21,82 104,0 6,55 

 

 

2.4 Determinação da Resistência à Compressão 

 

Para a realização do teste de resistência à compressão, os corpos de prova moldados 

foram nivelados, lixando suas bases para que a força aplicada pela prensa fosse 

homogênea por toda a superfície. Foram determinadas a altura, raio e massa dos corpos 

de prova (Fig. 4).  

 

 
 

Figura 4: Corpos de prova após 28 dias [5]. 

 

Após esta preparação, os corpos de prova foram colocados na prensa para a medida de 

sua resistência à compressão (Fig. 5 e Fig. 6) [5].  
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Figura 5: Corpo de prova na prensa hidráulica [5]. 

 

         
 

Figura 6: Corpo de prova após realização do teste [5]. 

 

De acordo com a norma “Critérios de aceitação para deposição de rejeitos radioativos de 

baixo e médio níveis de radiação” [2], os valores de resistência à compressão devem 

estar acima de 10 MPa. 

 

2.5 Percentual de Rejeito Incorporado e Redução do Volume do Rejeito 

 

O volume de rejeito final a ser armazenado influencia em várias etapas da gerência de 

rejeitos radioativos, ou seja, nos armazenamentos inicial e intermediário, no transporte 

para o repositório e na área necessária para deposição, incluindo todos os riscos inerentes 
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a cada uma destas etapas. Portanto, é importante verificar tanto a quantidade de rejeito 

incorporado quanto a redução no volume do produto de rejeito final.  

 

Para o cálculo do percentual de rejeito incorporado, bastou comparar o volume de rejeito 

incorporado no produto gerado com a cimentação direta do CE, sem secagem, com o 

volume de rejeito incorporado no produto gerado utilizando o CE previamente seco em 

estufa, conforme a Eq. (1). 

 

               % rejeito incorporado = 100 × (Volume de CE ÷ Volume total)                         (1) 

 

Já para os cálculos de redução de volume, comparou-se o volume obtido com a 

cimentação direta do rejeito, sem secagem, com o volume obtido na cimentação com 

secagem do CE. Sendo o volume do rejeito sem secagem V1 e o volume de rejeito após a 

secagem V2, temos que a diferença V1 – V2 corresponde à redução de volume do rejeito. 

Logo, podemos calcular o percentual de redução de volume pela Eq. (2). 

 

% redução de volume = [100 × (V1- V2)] ÷ V1     (2) 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Resultados dos Testes de Resistência à Compressão 

 

3.1.1     1ª Cimentação 
 

Os resultados do teste de resistência à compressão estão explicitados na tabela 5: 

 

Tabela 5: Resultados do ensaio de resistência à compressão para a 1ª Cimentação 

 

Teste 
Etapas de 

secagem 

Resistência à 

Compressão 

(MPa) 

C1-A Nenhuma 15,0 

C1-B 1 0,0 

C1-C 1 0,0 

C1-D 2 0,0 

C1-E 2 0,0 

 

 

Como pode ser visto, apenas para o corpo cimentado do simulado não seco (A) obteve-se 

resultado satisfatório de resistência a compressão, 15 MPa. Para os corpos com adição de 

CE seco não foi possível medir a resistência à compressão devido à fragilidade dos 

produtos cimentados. 

 

3.1.2 2ª Cimentação 
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Para a segunda cimentação, foi adicionado NaOH para elevar o pH da solução, pois o seu 

pH original é em torno de 4. NaOH é adicionado até que o pH fique em torno de 9. Isso 

foi feito pois, em meio básico, o ácido bórico libera a água de cristalização, que poderia 

estar sendo retida anteriormente, contribuindo, assim, para uma maior umidade e 

fragilidade dos corpos de prova. Os resultados do teste de resistência à compressão 

referente à segunda cimentação estão mostrados na tabela 6. 

 

Tabela 6: Resultados do ensaio de resistência à compressão para a 2ª Cimentação 

 

Teste 
Etapas de 

secagem 

Resistência à 

compressão 

(MPa) 

C2-A Nenhuma 20,1 

C2-B 1 6,0 

C2-C 1 10,7 

C2-D 1 4,8 

C2-E 1 32,4 

C2-F 1 23,8 

C2-G Nenhuma 25,3 

C2-H 1 20,2 

C2-I 1 13,6 

C2-J 1 10,7 

C2-K 1 16,2 

C2-L 1 15,29 

 

 

O gráfico construído apresentado na Fig.7 traz os resultados de resistência à compressão 

em função da relação água/cimento (a/c), no qual pode-se analisar melhor a influência da 

quantidade de rejeito e da relação a/c na resistência à compressão. 
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Figura 7: Gráfico de Resistência à compressão x relação a/c 

 

Nesse gráfico, é possível observar que os valores mais altos de resistência à compressão 

são obtidos entre o a/c de 0,25 e o de 0,30, sendo o maior valor obtido com a 

incorporação de 21,82g de rejeito e a/c = 0,27. 

 

3.1.3   3ª Cimentação 

 

Na terceira cimentação somente foram utilizados valores de a/c entre 0,25 e 0,30. Os 

resultados do teste de resistência à compressão referentes à terceira cimentação estão na 

tabela 7. 

 

Tabela 7: Resultados do ensaio de resistência à compressão para a 3ª Cimentação 

 

Teste 
Etapas de 

secagem 

Resistência à 

compressão 

(MPa) 

C3-A 2 33,5 

C3-B 1 31,4 

C3-C 2 31,7 

C3-D 1 35,0 

 

 

Ao analisar os resultados, percebe-se que todos os produtos da terceira cimentação 

apresentaram valores de resistência à compressão maiores que aqueles exigidos pela 

norma (10MPa).  
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3.2 Percentual de Rejeito Incorporado e Redução de Volume do Rejeito a ser 

Armazenado 

 

Na Tabela 8 resumem-se os resultados para estes parâmetros, para as misturas que 

apresentaram resistência à compressão de acordo com a norma CNEN NN 6.09, acima 

de 10MPa [2]. 

 

Tabela 8: Percentual de rejeito incorporado em cimento e redução de volume de 

rejeito 
 

Teste 
Etapas de 

secagem 

Rejeito 

incorporado  

(% em volume) 

Redução de 

volume a ser 

armazenado  

(%) 

C2-A Nenhuma 51,36 - 

C2-C 1 58,79 12,6 

C2-E 1 62,35 17,8 

C2-F 1 53,61 4,1 

C2-G Nenhuma 45,51 - 

C2-H 1 44,15 -3,3 

C2-I 1 44,15 -3,3 

C2-J 1 52,67 13,5 

C2-K 1 46,19 1,7 

C2-L 1 55,09 17,3 

C3-A 2 62,35 17,6 

C3-B 1 67,52 23,9 

C3-C 2 70,31 27,0 

C3-D 1 62,62 17,9 

 

 

Pode-se observar que houve redução de volume em quase todos os testes que 

apresentaram valores de resistência à compressão satisfatórios. Somente dois dos doze 

testes realizados apresentaram um aumento de volume (de 3,3%, representados na tabela 

com o sinal negativo) em relação à cimentação do rejeito sem secagem. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A partir dos estudos e ensaios laboratoriais realizados, é possível afirmar que a secagem 

do concentrado de evaporador proveniente da usina de energia nuclear em estufa é um 

método eficiente para aumentar a incorporação de rejeito em cimento, reduzindo, assim, 
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a quantidade de embalados a serem armazenados. Além disso, os embalados de rejeito 

atendem às normas de deposição, o que garante a segurança da população e do meio 

ambiente. 

 

Ainda são necessários alguns testes para comprovar a aplicabilidade do processo 

proposto, verificando outras propriedades importantes da pasta de cimento gerada, como 

por exemplo: viscosidade e tempo de pega. 
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