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RESUMO 
 

Em novembro de 2009 começou o projeto para a implantação do repositório brasileiro para rejeitos de baixo e 

médio nível de radiação, como parte da solução nacional para armazenamento dos rejeitos radioativos gerados 

no Brasil. A imobilização de rejeitos radioativos de baixo e médio nível de radiação das centrais nucleares no 

Brasil são realizadas em cimento em Angra 1, em betume em Angra 2 e está prevista a utilização de betume em 

Angra 3. Considerando que a maior parte dos rejeitos a serem dispostos no repositório será proveniente das 

centrais nucleares, o objetivo do artigo é propor alternativas para a deposição de rejeitos betuminizados em 

embalagens metálicas revestidos com uma matriz cimentícia para repositório de superfície. Procurando atender 
aos critérios das normas e aumentando a integridade da embalagem metálica durante o tempo de armazenamento 

planejado, transporte e disposição. Para esta finalidade serão realizados ensaios para avaliação de pastas de 

cimento e argamassas com aditivos cimentícios, visando ganhos na durabilidade e na redução de poros. Serão 

realizados também ensaios de lixiviação com diferentes espessuras, onde a otimização do encapsulamento possa 

atender padrões de segurança, durabilidade e economia para a repositório. Além de implementar práticas que 

contribuam para reduzir os impactos ambientais e o ônus econômico imposto às gerações futuras. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Logo após a segunda metade do século XX houve muito incentivo para o uso de 

radioisótopos e da radiação, com objetivo de descobrir novas aplicações que favorecessem 

retornos imediatos na área da ciência, economia e saúde. Desde então vários países 

aprimoraram técnicas e tecnologias por meio do avanço na área da radiação, o Brasil em 

particular desenvolve usos da energia nuclear, com atividades ligadas ao ciclo do combustível 

nuclear para geração de energia elétrica, e várias outras aplicações entre elas na medicina, 

indústria, agricultura e pesquisa [1]. 

 

Segundo definição da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), é considerado rejeito 

radioativo qualquer material resultante das atividades humanas, que contenha radionuclídeos 
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em quantidades superiores aos limites de isenção especificados na norma CNEN-NE-8.01, e 

para o qual a utilização é imprópria ou imprevista [2]. 

 

Os rejeitos radioativos são materiais radioativos em forma de gás, líquidos ou sólidos, sua 

classificação está relacionada com seus níveis e natureza da radiação, bem como suas meias-

vidas. As três categorias de classificação dos rejeitos são: Rejeitos de nível alto, rejeitos de 

nível médio e rejeitos de nível baixo. [2]. 

 

Relacionado ao rejeito radioativo, o termo deposição refere-se a sua colocação em uma 

instalação ou local sem intenção de retirar. Isso não significa que a recuperação dos rejeitos 

não seja possível, porém, a instalação de disposição é projetada para conter os radionuclídeos 

e isolá-lo, visando à proteção do homem e do meio ambiente [3]. 

 

De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) [4] a deposição em 

repositórios próximos à superfície é para os rejeitos que contêm radionuclídeos de meia-vida 

curta e radionuclídeos de meia vida longa em baixa concentração, requerendo uma supervisão 

contínua do local por um período, após o fechamento do repositório. Os rejeitos de baixa e 

média atividade, embora contenham uma fração pequena da atividade total produzida em 

escala mundial, representam mais que 90% do volume total de rejeito radioativo [5]. Dentre 

os países que realizam este tipo de deposição para os rejeitos de baixo e médio nível de 

atividade estão: Reino Unido (Drigg), França (La Mancha e Centre de L’Aubee), Canadá 

(IRUS), Japão (ROKKASHO), Espanha (El Cabril), Suécia (Oskarshamn), EUA (Barnwell) e 

República Tcheca (Dukovany) [6]. O Brasil possui somente um repositório próximo à 

superfície, localizado em Abadia de Goiás, que foi especialmente projetado para receber os 

rejeitos provenientes no acidente de Goiânia envolvendo uma fonte de 
137

Cs (Césio 137), cuja 

a operação de deposição foi encerrada em 1997. [7]. 

 

De acordo com os critérios de aceitação para deposição de rejeitos radioativos de baixo e 

médio níveis de radiação, o rejeito líquido deve estar incorporado em matriz, 

homogeneamente distribuído e com um mínimo de material segregado, formando um produto 

monolítico [8]. 

 

A solidificação de rejeitos radioativos de baixo e médio nível de radiação das centrais 

nucleares no Brasil são realizadas em cimento, em Angra 1 e em betume, em Angra 2. [9]. O 

processo de imobilização de rejeitos radioativos em betume é utilizado em outros países 

como Romênia, Eslováquia, Republica Tcheca e em uma central nuclear na Suíça [10] 

 

Segundo Tello et al. [11] em novembro de 2008 começou o projeto para a implantação do 

Repositório brasileiro para rejeitos de baixo e médio nível de radiação, denominado Projeto 

RBMN. O Projeto RBMN é parte da solução nacional para armazenamento dos rejeitos 

radioativos gerados no Brasil. A implantação do Repositório tem como objetivo a deposição 

de rejeitos de baixo e médio nível de radiação. 

 

Considerando que a maior parte dos rejeitos a serem dispostos neste Repositório será 

proveniente das centrais nucleares, fica implícito que a segurança de toda a instalação, a 

proteção do homem e da natureza são requisitos básicos para aceitação destes rejeitos para a 

deposição. Os rejeitos betuminizados apresentam riscos em sua deposição em repositório de 

superfície como: o inchamento do produto, a degradação ao longo prazo, a inflamabilidade e 

instabilidade estrutural (devido ao não preenchimento total das embalagens) [10]. 
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O objetivo deste artigo é apresentar opções para a deposição de rejeitos betuminizados em 

embalagens revestidos de matriz cimentícia para repositório de superfície, procurando 

atender aos critérios da norma CNEN-NN-6.09 [8]. Para esta finalidade serão realizados 

ensaios para avaliação das pastas e argamassas que serão utilizadas no encapsulamento dos 

rejeitos. 

 

 

2. BARREIRAS DE CONTENÇÃO 

 

Para maior eficiência no controle de radionuclídeos em um repositório, além dos fatores 

básicos como quantidade e natureza do rejeito e caracteristicas do local de implantação, outro 

fator importante são as características do projeto civil [1]. 

 

As barreiras de contenção de radionuclídeos são divididas em: barreiras naturais, compostas 

pelas características do local utilizando rochas e solos, e barreiras de engenharia, que 

consistem de componentes elaborados durante a construção, operação e fechamento do 

repositório. Estas barreiras incluem principalmente a forma do rejeito ou matriz de 

imobilização, o recipiente ou embalagem, os materiais usados para preenchimento entre os 

embalados e os pisos e paredes, que funcionam também como material de contenção [1]. 

 

As barreiras de engenharia mais comuns em repositórios de rejeito radioativo são: cobertura 

superficial para diminuir a intrusão de água, sistemas de drenagem para conduzir a água de 

chuva para fora do repositório e vedação de pisos com materiais de baixa permeabilidade [1]. 

 

2.1.  Imobilização em Betume 

 

A imobilização de rejeitos radioativos (solidificação, incorporação ou encapsulamento) para 

obter uma estabilidade do rejeito é um passo importante na gestão de rejeitos, pois minimiza 

o potencial de migração ou dispersão de radionuclídeos no ambiente durante o 

armazenamento, manipulação, transporte e disposição. São possíveis vários materiais para 

imobilização de resíduos, incluindo vidro, cerâmica, cimento, polímero e betume. A escolha 

de um deles depende da natureza física e química dos resíduos, além dos critérios de 

aceitação para o armazenamento nas instalações, onde os rejeitos ficarão [12]. 

 

O betume é utilizado para imobilizar os rejeitos radioativos, pois tem boa resistência a 

lixiviação e há redução no volume do rejeito a ser armazenado inicialmente. No entanto não 

há boa associação entre o betume e os sais desidratados, como sulfato de sódio, nitrato de 

sódio, magnésio cloreto e alumínio. Além disto, pode existir um risco de incêndio, 

especialmente quando se oxidam resíduos e os nitratos estão envolvidos [12]. 

 

Outra desvantagem é que os produtos betuminizados apresentam inchamento e degradação no 

longo prazo, causada por fissuras, amolecimento por efeito de variação de temperatura, 

fluência por se tratar de material viscoplástico e ataque por micro-organismos. Para acomodar 

o inchamento, o preenchimento dos tambores tem de ser limitado a 70 – 90% de seu volume, 

como pode ser visto na Fig.1, o que diminui a estabilidade estrutural do repositório e a 

otimização da deposição [10]. 
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Figura 1: Preenchimento dos tambores limitado a 70, 80 e 90% de seu volume para 

acomodar o inchamento. 

 

2.2.  Embalagens para Deposição 

 

A segurança do armazenamento de rejeito radioativo de baixo e médio nível está diretamente 

ligada ao processamento e às embalagens usadas no seu acondicionamento. Os recipientes 

mais comuns para acondicionar os rejeitos radioativos são as embalagens metálicas. Para 

efeito de deposição as embalagens foram padronizadas pela CNEN em formato cilíndrico, 

com volume variando entre 200 a 210 litros, devendo obedecer aos critérios estabelecidos 

pela norma CNEN NN 6.09 [8]. 

 

A avaliação do comportamento e estabilidade dos embalados dos rejeitos radioativos é 

importante para que sua integridade estrutural seja mantida durante o armazenamento inicial 

prolongado, transporte e deposição. Processos químicos comuns, como a corrosão 

atmosférica, podem afetar tanto os materiais aglomerantes quanto os materiais dos 

recipientes. que podem degradar o desempenho dos materiais ligantes ou do tambor (por 

exemplo, corrosão atmosférica de recipientes de aço de carbono), além disso, também são 

considerados os efeitos da radiação sobre as embalagens [13]. 
 

Os recipientes de aço, especialmente tambores metálicos comumente usados para rejeitos 

estabilizados, são colocados ao ar livre durante a etapa de operação até o fechamento do 

repositório e as superfícies expostas desses recipientes estão sujeitos a corrosão atmosférica. 

De acordo com Siskind [14] e IAEA [6], a corrosão atmosférica uniforme não deve ser um 

problema para a integridade estrutural dos tambores metálicos. No entanto, modos não 

uniformes de corrosão, por exemplo, corrosão em soldas, costuras e áreas de acumulação de 

umidade, podem resultar em deterioração localizada do recipiente e liberação do conteúdo do 

tambor. Por exemplo, no Laboratório Nacional de Engenharia de Idaho (INEL) e em 

Hanford,  locais de baixa umidade, os tambores metálicos foram corroidos principalmente nas 

tampas e nos pontos de contato com o solo. Além disso, os tambores enferrujados de 55 

galões recebidos para deposição em Richland que haviam sido armazenado ha pouco mais de 

seis meses, apresentavam corrosão a ponto de terem sua integridade estrutural insuficiente 

para manuseio após o armazenamento [13]. 

 

Este specto é enfatizado pelo órgão regulador dos EUA, a Nuclear Regulatory Comission 

(U.S. NRC), em um documento sobre armazenamento de rejeito radiativo de baixo nível nos 

locais de reatores de potência.  A NRC orienta que o grau de proteção que uma instalação de 

armazenamento deve fornecer depende da severidade do clima de onde ela está inserida [14]. 
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Assim enquanto uma cobertura simples pode fornecer proteção contra corrosão de tambores 

de aço carbono em um clima suave e seco, instalações mais elaboradas podem ser necessárias 

em climas úmidos com temperaturas extremas (por exemplo, áreas industriais ou litoraneas) 

[14].  

 

A corrosão interna pelo conteúdo do embalado é outro possível modo de degradação do 

recipiente metálico durante o armazenamento prolongado. Há poucas informações sobre a 

corrosão do aço carbono em contato com rejeito radioativo, pois o seu monitoramento é mais 

difícil do que o monitoramento em superfícies externas [13]. De acordo com a NRC [14], o 

tipo de material do recipiente metálico pode atenuar a corrosão quando em contato com o 

rejeito radioativo. Por exemplo, tambores de aço carbono são resistêntes à corrosão de 

materiais secos, como papel ou lixo, no entanto não têm  resistência à corrosão adequada para 

resíduos de resina ou líquidos solidificados. 

 

2.3.  Encapsulamento do Rejeito Betuminizado 

 

Uma das formas de aumentar a integridade da embalagem metálica que contém o produto 

betuminizado durante todo tempo de armazenamento planejado é seu encapsulamento em 

uma sobre embalagem (Fig.2). Ao envolver uma embalagem metálica em uma matriz 

cimentícia, pode considerar-se uma nova barreira de contenção. 

 

 

 
 

Figura 2: a) Produto betuminizado; b) Embalagem metálica; c) Encapsulamento 

cimentício 
 

Embora haja disponibilidade de outros materiais no mercado, assim como no início da 

indústria nuclear os processos de cimentação ainda são amplamente utilizados, pelo baixo 

custo e a simplicidade de manuseio [15]. Vieira [16] afirma ainda que o cimento tem sido 

utilizado como a principal matriz para imobilização rejeitos de baixo e médio nível de 

radiação. 

 

As principais vantagens do uso do cimento são: material e tecnologia bem conhecidos; 

compatível com muitos tipos de rejeito; baixo custo do cimento; boa capacidade de 

blindagem; estabilidade com relação ao vapor; boa resistência à compressão e ao impacto; 

baixa lixiviabilidade para vários nuclídeos; nenhuma água livre, endurecimento rápido e 

controlado, sem precipitação ou segregação durante a cura. A principal desvantagem da 

cimentação é o aumento do volume a ser armazenado Fig. 3, necessitando assim de 

tratamento prévio do rejeito para a redução do volume a ser cimentado [17]. 
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Figura 3: Simulação de corte que mostra o aumento de volume com as embalagens. 

a) Produto betuminizado com 80% do volume do embalado; b) Embalagem metálica 

com espessura de 1,2mm; c) Encapsulamento cimentício com 5mm. 
 

 

3. PARTE EXPERIMENTAL 

 

A AIEA estabeleceu uma Coordenação de Projeto e Pesquisa (CPP) sobre “Desempenho de 

materiais de barreira de engenharia de repositórios próximo à superfície”, com objetivo de 

projetar um concreto durável, com um vida útil requerida de 500 anos para disposição de 

rejeitos de baixo nível. Deste projeto participam o Canadá (AECL), a Espanha (ENRESA), a 

Índia (BARC), Brasil, República Tcheca e França (ANDRA). O resumo das recomendações 

baseadas nos resultados das pesquisas foram: a) seleção cuidadosa do cimento; b) 

compacidade máxima; c) taxa mínima de água para cimento; d) atenção especial à cura; e) 

controle de qualidade e testes de desempenho [18]. 

 

Vieira [16] também divulgou resultados de sua pesquisa afirmando que os melhores 

resultados de resistência à compressão foram obtidos usando a pasta com bentonita e 

fluidificante, enquanto os menores valores foram obtidos usando a argamassa com 

fluidificante e bentonita. E nos ensaios de lixiviação, os experimentos utilizando pasta com 

bentonita apresentaram melhores resultados, uma vez que estas composições foram capazes 

de reter uma maior quantidade de césio no produto. 

 

Mesmo com bons resultados encontrados nas pesquisas, o desempenho do cimento pode ser 

superior quando há inserção de aditivos cimentícios em sua mistura, visando ganhos na 

durabilidade e na redução de poros. 

 

3.1. Planejamento dos Experimentos 

 

Planejamento dos experimentos foi feito com o objetivo de reduzir a porosidade das pastas e 

argamassas, aumentando assim sua durabilidade. Sabe-se que quanto menor a porosidade da 

pasta do cimento, maior sua durabilidade. E quanto menos permeável for a estrutura, menos 

suscetível à penetração de íon cloreto, principal responsável pela corrosão atmosférica [19]. 

 

Assim serão feitos experimentos com pasta (cimento e água), argamassa (cimento, areia e 

água), três aditivos, sendo dois químicos para cimento e um nanotubo de carbono, variando-

se o diâmetro final. Para a avaliação serão realizados ensaios de resistência a compressão e 

lixiviação e finalmente uma análise econômica será realizada (Tabela 1). 
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Tabela 1: Planejamento dos Experimentos 

 

Formulação Aditivos Diâmetros Avaliação 

Pasta Aditivo químico 1 Menor Resistência à compressão 

Argamassa Aditivo químico 2 Médio Lixiviação 

 Nanotubo Maior Econômica 

 

 

 Os experimentos serão feitos em duas etapas. Na primeira serão preparadas pastas e 

argamassas com os dois aditivos químicos e o nanotubo, moldados corpos de prova para o 

ensaio de resistência a compressão. As misturas que apresentam os melhores resultados com 

aditivo químico e com o nanotubo serão preparadas amostras simulando a incorporação dos 

rejeitos betuminizados variando-se o diâmetro final. Estas amostras serão lixiviadas, para os 

melhores resultados será feito um balanço custo verso benefício Fig.4. 

 

 

                                                            FLUXOGRAMA DE ENSAIOS

Melhor Resultado 

(Custo-Benefício)

Melhores da Etapa 2 

(Lixiviação):
Etapa 2: 

Melhores da Etapa 1 

(Resistência a 

Compressão):

Etapa 1:

PASTA

Aditivo 1

PASTA

Aditivo 2

PASTA

Nanotubo

ARGAMASSA

Nanotubo

ARGAMASSA

Aditivo 1

ARGAMASSA

Aditivo 2

PASTA Aditivo X

Diâmetro 1

PASTA

Aditivo X

PASTA

Nanotubo

ARGAM.

Nanotubo

ARGAM.

Aditivo X

PASTA Aditivo X

Diâmetro 2

PASTA Aditivo X

Diâmetro 3

PASTA Nanotubo

Diâmetro 3

PASTA Nanotubo

Diâmetro 2

PASTA Nanotubo

Diâmetro 1

ARGAM. Nano

Diâmetro 2

ARGAM. Nano

Diâmetro 3

ARGAM. Nano

Diâmetro 1

ARGAM. Aditivo X

Diâmetro 2

ARGAM. Aditivo X

Diâmetro 1

ARGAM. Aditivo X

Diâmetro 3

ARGM.

Nanotubo

Diâmetro:

X

ARGM.

Aditivo X

Diâmetro:

X

PASTA

Aditivo. X

Diâmetro:

X

PASTA

Nanotubo

Diâmetro:

X

PASTA

Y

ARGAMASSA

Y

 

Figura 4: Fluxograma dos experimentos 
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4. DEFINIÇÃO DE ESPESSURAS DO ENCAPSULAMENTO 

 

O estudo e a elaboração de soluções viáveis para o gerenciamento seguro do rejeito 

radioativo, incluindo sua deposição, é um dever da geração presente, além de implementar 

práticas que contribuam para reduzir os impactos ambientais e de saúde pública e o ônus 

econômico imposto às gerações futuras [18]. Sendo assim, não somente a qualidade do 

material utilizado, mas também a otimização é um fator extremamente importante para 

economia e a sustentabilidade do projeto. 

 

Serão selecionadas as misturas com melhores resultados de resistência à compressão aos 28 

dias e com elas preparados três amostras com diâmetros diferentes. Os diâmetros de 

encapsulamento do betume serão baseadados nas experiências internacionais, da Romênia e 

da República Tcheca e nos resultados de Vieira [16]. 

 

Na Romênia os tambores de 60L são imobilizados em cimento dentro de tambores de 200L, 

ou seja, o volume final é aumentado 3,3 vezes. Na República Tcheca os tambores de 100L 

são imobilizados em concreto em tambores de 200L, ou seja, tendo volume final 2 vezes 

maior [10]. 

 

Vieira (2017) preparou amostras de rejeito betuminizado, de 4 cm de diâmetro e de 4 cm de 

altura. Estas amostras foram imobilizadas em pastas e argamassas com duas espessuras 

diferentes, tal que o diâmetro e altura dos produtos finais fossem 5 x 5cm e 5,8 x 5,8 cm. 

Assim os volumes foram 98,17cm³ e 153,2 cm³, gerando aumentos de 1,95 e 3 vezes maior 

do que o inicial. De modo a otimizar a imobilização, ou seja, obter um produto qualificado 

sem aumentar muito o volume final a ser armazenado, deve-se buscar uma espessura de sobre 

embalagem que atenda aos requisitos de resistência mecânica e resistência à lixiviação cujo 

produto final tenha o menor volume possível. Como os experimentos realizados por Vieira 

[16] apresentaram bons resultados, serão testados espessuras menores e avalia-las de acordo 

com as normas (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Encapsulamento com diferentes espessuras 

 

Instalação Status 
Encapsulamento 

(vol. final/vol. inicial) 
Aumento do 

Volume 

Romênia Em operação 200 L/60 L 3,3 

República 
Tcheca 

Em operação 200L/100 L 2,0 

CDTN 

Pesquisa 

Vieira [16] 

153,2 mL/50,3 mL 3,0 

98,2 mL/50,3 mL 1,9 

Pesquisa em 

curso 

- 1,8 

- 1,6 

- 1,5 

* Encapsulamento pré-definido com espessuras de 7 cm, 5 cm e 4 cm, baseado nos tambores 

de 200L. 

 

 

5. CONCLUSÃO 
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Esse artigo resume as características das embalagens para rejeitos radioativos de baixo e 

médio nível em repositório superficial, de forma que a proteção do meio ambiente, das 

pessoas e das gerações futuras sejam garantidas. Embora o repositório nacional esteja em 

planejamento, estudos e projetos têm sido desenvolvidos para que os rejeitos radioativos 

tenham destino e deposição adequada. 

 

Uma das questões das usinas nucleares são os rejeitos gerados, pois, falhas em seu 

armazenamento podem gerar exposições desnecessárias e até danos irreparáveis. Dessa 

forma, o aperfeiçoamento e otimização das embalagens de rejeitos radioativos pode ser uma 

das soluções para reduzir riscos de acidentes, levando a maior confiabilidade da população 

relacionada à indústria nuclear como um todo. 

 

Estudos para a imobilização e rejeitos betuminizados mostraram-se promissores para sua 

deposição em superfície. Por isso, novos experimentos estão sendo propostos para otimização 

deste processo. 
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