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1. INTRODUÇÃO 

Dada a necessidade de controlar a contaminação radio

ativa e mantê-la a limites inferiores aos recomendados pe-
(5) (10) 

Ia Agencia Internacional de Energia Atômica , um pro

grama de descontaminação deve ser desenvolvido em toda ins_ 

talação que manuseie material radioativo de acordo com os 

princípios do ALARA1. 

Para isto, pretende-se neste trabalho informar méto

dos gerais de descontaminação de superfícies comuns em la

boratórios e outras áreas de instalações nucleares, bem co 

mo procedimentos no manuseio de materiais radioativos e 

superfícies de trabalho. 

Embora não seja o objetivo principal, cita-se também 

alguns métodos de descontaminação de partes externas do 

corpo mais propensas a contaminação. 

Contaminações internas ou externas envolvendo ou não 

a lesão em pessoas necessitam sempre da supervisão e orien 

tação médica. Da interação médico-radioproteção surgem os 

procedimentos que poderão ser adotados. 

NOTAS: 

>ALARA (AS LOW AS IS REASONABLY ACHIEVABLE): toda exposi

ção ã radiação deverá ser mantida tão baixa quanto razoa 

velmente exeqüível, levando-se em conta os custos e bene

fícios advindos desta. 0 equivalente de dose não deverá 

exceder limites especificados pela Comissão Internacio

nal de Proteção Radiológica (veja ICRP publicação nv 26). 
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2. CONTAMINAÇÃO 

2.1. CONCEITOS GERAIS 

A contaminação radioativa resulta da deposição excessi. 

va e descontrolada de material radioativo em superfícies dî  

versas que poderá resultar ou em danos â saúde dos trabalha 

dores devido aos riscos de exposição externa e contaminação 

interna, ou/e interferir em medidas de detecção de radia

ção. A situação tende a agravar-se se a superfície for remo 

vida para áreas inativas onde poderá ser manipulada sem as 

precauções devidas. 

Desse modo, todas as medidas necessárias devem ser to

madas para evitar o espalhamento da contaminação como tam

bém a sua transferência para áreas inativas, não controla 

das. 

Pode-se classificar a contaminação2 segundo as seguin

tes características do contaminante: 

a) Tipo de emissão: 

Os contaminantes podem ser emissores a e 0 

b) Aderência: 

A aderência do contaminante na superfície dá-se 

por atração iônica, adsorçao ou difusão e pode ser evitada 

com uma monitoração constante da superfície seguida da des-

contaminaçao. 

2 Esse tipo de contaminação refere-se a causada pelo conta

to físico entre o contaminante e a superfície. A radiação 

induzida no material pela exposição a neutrons fogem ao 

escopo desse trabalho. 
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Segundo a aderência do contaminante à superfície a con 

taminação pode ser fixa ou não fixa ("livre"). A contamina

ção fixa é aquela que não pode ser transferida para outras 

superfícies não contaminadas, quando estas são colocadas em 

contato mútuo por tornar-se parte da constituição da super

fície. Já a contaminação não fixa pode ser transferida nes

sas mesmas circunstâncias. 

c) Forma física: 

A contaminação da superfície com material sólido po 

de ocorrer por derramamento de pós ou deposição aérea na su 

perfície. 

Já o contaminante líquido pode também por derrama

mentos e evaporações contaminar a superfície. 

A contaminação através de gases é rara» mas, pode 

ocorrer pela absorção do gás radioativo ou oclusão nos po

ros da superfície. 

2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA A CONTAMINAÇÃO 

Pode-se citar como medidas preventivas contra a conta

minação: 

'a) Adequação do tipo de trabalho aolocal onde o mesmo 

poderá ser executado (ventilação apropriada, cape

las, caixas de luvas, acesso restrito ao pessoal en 

volvido, etc.) 

b) 0 pessoal que manuseia material radioativo deve ser 

treinado em atividades de minimização, contenção e 

controle da contaminação, bem como deve está apto 

a descontaminar peças, equipamentos e outros materi 

ais inerentes ao trabalho. 

c) 0 uso obrigatório de equipamentos de proteção indi

vidual, tais como máscaras, sapatilhas, luvas, ócu 

los, gorros, macacões, botas, jalecos, etc, em at_i 

vidades passíveis de contaminação.* 

d) As superfícies de trabalho, como bancadas, pisos, 



H 

paredes, etc., devem ser lisas e impermeáveis. Quan 

do não, deve-se revesti-las com camadas de imper-

meabilizante. 

e) As áreas de trabalho com material radioativo devem 

possuir equipamentos de detecção de radiação pró

prios, para uma constante verificação dos níveis de 

radiação ambiente. Cuidados, porém, devem ser toma

dos na manipulação dos equipamentos para não conta

miná-los durante o processo, vindo a mascarar ou

tras verificações. 

3. DESCONTAM NAÇÃO 

3.1. CONCEITOS GERAIS 

Ao processo de remoção da contaminação radioativa cha

mamos descontaminação. 

Dependendo da natureza físico-química e radioquimica 

do contaminante, bem como do material e do tipo de superfí 

cie de que compõe o substrato, ter-se-á uma descontaminação 

eficiente ou não. 

Para mensurar-se a eficiência da descontaminação faz-

se uso de um fator que relaciona as medidas da radiação an

tes da descontaminação e após um estágio particular de des

contaminação. A este fator dá-se o nome de Fator de Descon

taminação <F_). 

FD = contagem antes do 19 estágio de descontaminação 

contagem após um estágio particular de resconta-

minação. 

Dependendo dos valores encontrados para F_, a descon

taminação é classificada em: 

F_ > 100, bastante eficiente 

50 <FD < 100, eficiente 

25 <Fn < 50, regular 
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í < 25, ruim 

3.2. PRINCÍPIOS DA DESCONTAMINAÇAO 

Existem certas decisões que deverão preceder um proces

so de descontaminação. Estas decisões devem ser tomadas com 

intuito de se obter uma descontaminação eficiente, o menor 

custo possível e manter os limites ocupacionais dos trabalha 

dores. Entre estas, algumas são citadas abaixo: 

a) Os custos e os riscos da descontaminação devem ser 

comparados com os benefícios que esta traz. 

Caso se decida em não se reutilizar o material, es_ 

te deve ser descartado como rejeito radioativo. 

b) A descontaminação deve ser efetuada tão breve quanto 

possível a fim de evitar-se a fixação do contaminan-

te ã superfície, ou seu espalhamento. 

c) Nos casos em que a meia-vida do contaminante é cur

ta, é conveniente estocar o material em locais apro

priados para decair a sua atividade, antes de se inî  

ciar qualquer tipo de descontaminação. 

d) Quando ocorre o derramamento de contaminantes líqui

dos, deve-se absorvê-los com material absorvedor 

(vermiculita, papel, pano, serragem, etc.) antes de 

proceder a descontaminação. 

e) Nos métodos utilizados durante a descontaminação de 

ve-se evitar ao máximo, danos a superfície. Métodos 

drásticos só devem ser usados como última solução. 

f) Quando se conhece o contaminante, a imersão ou a 

limpeza da superfície utilizando soluções descontami 

nantes que contenham um isótopo inativo do contami

nante, pode ser benéfica. 

g) Todo material contaminado deve ser controlado. Este 

deve ser devidamente sinalizado com a indicação de 

"material contaminado, o nível de radiação, e o ti

po de contaminante", evitando assim o manuseio do 
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material por pessoas desavisadas e o espalhamento 

da contaminação para outros setores. 

h) Deve-se evitar ao máximo a produção excessiva de re 

jeitos radioativos durante o processo de desconta-

minação. 0 uso de materiais sólidos na descontamina 

ção são preferenciais aos líquidos. 

i) As soluções usadas na descontaminação não devem ser 

reutilizadas, e sim, tratadas como rejeitos radio

ativos. 

j) Os materiais usados durante a descontaminação (fer

ramentas , etc.> devem ser descontaminados. Não sen

do possível efetuar a descontaminação ã níveis de

sejáveis, os materiais devem ser descartados como 

rejeitos radioativos. 

k) Deve-se efetuar a descontaminação em locais apro

priados com BOA VENTILAÇÃO, em capelas e comtodosos 

equipamentos necessários a este fim, como equipamen 

tos de proteção individual, etc. 

1) Se a contaminação persistir mesmo com o uso de meto 

dos específicos, o material deve ser descartado co

mo rejeito. 

m) Em caso de derramamentos ou deposição de partículas 

sólidas, deve-se utilizar técnicas de limpeza a vá

cuo, de modo que o filtro não permita a passagem de 

partículas finas e a saída de ar não espalhe a con

taminação pela suspensão de novas partículas. 

n) Como métodos gerais de descontaminação de superfí

cies porosas e não pdrosas pode-se citar: 

- o uso de agentes oomplexantee (EDTA, ácido cítri-

co, ácido pirofosfõrico, etc). 

- mistura de ácido clorídrico e acetato de sódio em 

água, na seguinte proporção: «• partes de HC1, 1 

parte de Na(H,CC0O) e «*0 partes "de H20. 

- jateamento a vácuo 
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Para superfícies não porosas recomenda-se também 

a utilização do jateamento com areia úmida a fim 

de se reduzir o espalhamento da contaminação. 

o) 0 processo de descontaminação tem como objetivo 

principal assegurar a radioproteção do pessoal 

que manuseia material radioativo. Para isto,* tudo 

deverá ser feito desde a prevenção, no projeto da 

instalação até a rotina operacional com o pessoal 

instruído especificamente na tarefa a . executar. 

Desta maneira pode-se minimizar os riscos de con

taminações e consequentemente exposições do pes

soal. Uma análise .criteriosa de custo-benefício 

deverá ser feita a todo instante durante um pro

cedimento de descontaminação. 

3.3. DESCONTAMINAÇÃO DE PARTES EXTERNAS DO CORPO 

A descontaminação de pessoal muitas vezes é um paliativo 

da situação real. Os tipos, causas e conseqüências da conta

minação devem ser conhecidos e eliminados. 

Antes de se iniciar atividades envolvendo materiais ra

diativos, um planejamento de toda tarefa deve ser feito a 

fim de minimizar ao máximo os riscos de contaminação ambien

tal e de pessoal. 0 uso de equipamentos de proteção indivi

dual como máscaras, gorros, dosímetros, macacões, etc, bem 

como o treinamento do pessoal que trabalha com material ra

diativo em atividades afins, são fundamentais na segurança 

do pessoal. 

As partes do corpo mais propensas a contaminação, geral̂  

mente, são as externas como mãos, cabelos, olhos e a pele 

do corpo de uma maneira geral. Na descontaminação dessas par 

tes não deve-se usar substâncias que sejam irritantes. Uma 

lesão proveniente da descontaminação poderá ser bem mais 

drástica do que o próprio contaminante. Com a lesão aumen

tam os riscos provocados pela incorporação do material ra

dioativo. 

Cuidados especiais tornam-se necessários em áreas pas-
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síveis de contaminação a fim de se evitar ao máximo os ris

cos de contaminação externa e a incorporação de materiais 

radioativos. De nenhuma forma deverá ser permitido em tais 

áreas a ingestão de alimentos ou mesmo fumar. Pois em caso 

de contaminação externa» por exemplo das mãos» esta pode

rá ser transferida para o aparelho gastrintestinal pela 

ingestão e» consequentemente» contaminando internamente o 

indivíduo. 

Como método geral de descontaminação das partes exter

nas do corpo, deve-se primeiro utilizar bastante água cor

rente e, onde for possível»lavar suavemente com sabão neu

tro. Posteriormente, se necessário,utilizar os métodos es-

pecíficos descritos na tabela 3 . Estes métodos estão enume 

rados em ordem crescente de severidade conforme cada caso 

particular. Se o 19 método não for eficiente utiliza-se o 

subsequente e assim sucessivamente. 

Como mencionado anteriormente, nenhuma das etapas de 

descontaminação deverá trazer um risco a mais ao bem-estar 

do indivíduo; nunca deve-se persistir em um método de des

contaminação, a menos que este traga benefícios. É impor

tante frisar mais uma vez que os Serviços Médico e de Prot£ 

ção Radiológica devem ser comunicados imediatamente após um 

incidente que envolva a contaminação de pessoal para que 

decidam sobre as providências necessárias. 

Em casos de lesões sucedidas de contaminação o indiví

duo deverá ser removido imediatamente ao serviço médico. 

3.4. MÉTODOS DE DESCONTAMINAÇÃO 

Os métodos utilizados na descontaminação podem ser 

classificados em físicos e químicos. Os métodos físicos com 

preendem o uso de ferramentas ou aparelhos que desgastam ou 

simplesmente removem as impurezas superficiais da camada 

protetora áo material a descontaminar. Como exemplos pode-

3 Esta tabela encontra-se no apêndice C 
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se citar a limpeza com aspiradores do pôs; o lixamento da 

superfície com polidoras ou abrasivos; técnicas que utili

zam ultra-som, jatos d'água, jatos de areia; a erosão térmi 

ca, a limpeza com freon a alta pressão, etc. 

Os métodos químicos utilizam substâncias químicas tais 

como ácidos e bases com ou sem portadores**, agentes comple-

xantes e substâncias de troca iônica. 

É recomendável evitar-se a aspereza das superfícies 

provenientes da descontaminação com abrasivos e substâncias 

químicas corrosivas, pois superfícies ásperas dificultam um 

novo processo de descontaminação. 

A descontaminação deve ser iniciada utilizando-se meto 

dos simples e que não danifiquem a superfície. 0 uso de a-

gentes de limpeza brandos como detergentes e sabões suaves 

surtem bons resultados na maioria das vezes. Para isto, em-

bebe-se um material absorvedor (fralda, perfex, estopa, fia 

nela, papel, etc.) na solução de detergente ou sabão e fric 

ciona-se o local várias vezes. 

Quando possível emerge-se o material nesta solução du

rante um intervalo de tempo mensurável, enxaguando-se com 

água limpa ou com material absorvedor embebido em água lim

pa, várias vezes. Se após o uso deste método, a contamina

ção ainda permanecer acima dos limites permitidos para conta

minação de superfícies e se o custo de uma subsequente des

contaminação for menor do que o benefício trazido por esta, 

utilizam-se os métodos específicos. 

A tabela 1, "Métodos Específicos de Descontaminação de 

Superfícies", informa os procedimentos mais simples e impor 

tantes na descontaminação de superfícies comuns em laborato 

rios e oficinas. A tabela 2, "Descontaminação de Area e Ma

terial", lista os principais métodos de descontaminação, 

Solução com portador é uma solução contendo o radionuclí-

deo contaminante na forma inativa. 
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suas vantagens e desvantagens, para superfícies diversas. 

Tanto a tabela 1 quanto a 2 podem ser encontradas nos apên

dices A e B respectivamente. 

4.. MATERIAIS PARA USO EM AREAS RADIOATIVAS 

4.1. PROPRIEDADES DO MATERIAL 

Os materiais deverão possuir as seguintes proprieda

des: 

a) A superfície não deverá ser facilmente contaminada 

b) Em caso de contaminação esta deverá ser facilmente 

removida sem danos a superfície do material. 

c) Para aumentar a eficiência da descontaminação a su

perfície deverá ser lisa (polida), compacta, não po

rosa, quimicamente inerte ao contaminante e aos des-

contaminantes e não deverá se decompor com o tempo, 

mesmo que sob efeito de radiação. 

Altas doses podem provocar mudanças físicas nos ma

teriais, e, consequentemente, afetar suas propriedades nas 

etapas de descontaminação. Pequenas doses são suficientes 

para modificar as propriedades físifcas das superfícies orgâ

nicas. Já as superfícies inorgânicas, tais como aço inoxi

dável e cerâmicas são mais resistentes. 

Abaixo apresenta-se algumas características de vá

rios tipos de materiais disponíveis para pisos e superfí

cies de trabalho em geral. 

4.2. PISOS 

a) Azulejos cerâmicos totalmente vitrifiçados: 

Possuem baixa absorção pela água. 0 enchimento e 

junção dos azulejos deverá ser feito com cimento 

contendo resina não porosa quimicamente inerte. 

b) Placas de resinas sintéticas 

São quimicamente inertes, duráveis, não porosas e 
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suportam grandes cargas. 

c) Materiais asfálticos 

São materiais a prova d'água. Não devem, entretan

to, ser utilizados em pontos de grande carga, com 

materiais abrasivos, com solventes orgânicos e 

óleos, e em áreas de temperaturas extremas, pois 

racham com calor ou frio excessivo. 

d) PVC 

É flexível podendo ser utilizado como camada prote

tora. Não deve ser utilizado com superfícies de tra 

balho que sofram abrasão, com solventes orgânicos 

ou em pontos de carga. 

e) LinSleo polido 

Pode ser utilizada em áreas de oaixa atividade des

de que bastante polido (encerado). Deve ser enfati

zado que as propriedades de descontaminação são de

pendentes do polidor utilizado que á removido com 

o contaminante durante o processo de descontamina

ção. 

f) Pisos pintados 

Em condições de pouco movimento de pessoas, algumas 

camadas superficiais, como epoxi e poliuretano, po

dem ser utilizadas nos pisos para proteção e imper

meabilização. 

t».3, SUPERFÍCIES DE TRABALHO 

a) Laminados 

Os laminados revestidos com resina melamínica podem 

ser utilizados em condições de acídez e alcalinida-

de brandas. São mais duráveis e resistentes ao ca

lor do que as superfícies pintadas. 

b) Aço inoxidável 

Deve ser utilizado em lugares de constante abrasão, 
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calor excessivo e onde se manipule líquidos. 

c) Camadas superficiais do tipo pintadas são normalmen 

te indicadas para o uso em paredes e células quen

tes que sejam pouco utilizadas e não se necessite 

grande resistência ã abrasão. Anterior a camada de 

proteção deverá existir uma supefície que possua 

cor diferente da primeira, para acusar o desgaste 

desta. 

d) Resinas alquídicas são indicadas para superfícies 

sujeitas a contaminação branda num intervalo de tem 

po pequeno. Porém, não devem ser utilizadas em con

dições alcalinas. 

e) Superfícies sujeitas a contaminação freqüentes ne

cessitam de uma camada protetora químicamente iner 

te, tais como borracha clorada e resina epoxi. 

e.l) Borracha clorada 

Resistem a muitas soluções aquosas, mas amolecem 

quando em contato com líquidos orgânicos. Sua tempe 

ratura máxima de trabalho é de 609C. 

e.2) Resina epoxi 

Possui certa resistência a abrasão e química. Geral̂  

mente são resistentes a líquidos orgânicos, mas 

são propensas a bolhas de ar quando em contato com 

água. São atacadas com soluções de ácidos inorgâni

cos concentrados. Resistem a álcalis. A faixa de 

temperatura máxima de trabalho é 80-1009C. 

e.3) Poliuretanos 

Possuem propriedades semelhantes ao epoxi, porém 

com maior resistência a água e baixa resistência a 

alguns agentes químicos. 

f) Proteções temporárias 

São materiais descartáveis utilizados para proteger 

uma superfície. Como exemplos, pode-se citar clore-
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to/acetato de polivinil utilizados na forma de 

Spray, poliolefinas, tais como polietileno, poli-

propileno, PVC e papéis do tipo sisal intercalados 

com betume. 
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APÊNDICE A 

Tabela 1. MÉTODOS ESPECÍFICOS DE DESCONTAMINAÇAO 

DE SUPERFÍCIES 

SUPERFÍCIES 

1 - Pintadas 

(horizontais) 

Obs.: Não deve 

ser usado em 

Al e Mg 

2 - Pintadas 

(verticais e 

suspensas) 

Obs.: Não deve 

ser usado em 

Al e Mg. 

MÉTODOS 

1.1. Solução de 

lGOml de 

H20, 5,0g de 

NaOH, lg 

de amido de 

milho (pol-

vilho) 

1.2. Solvente or 

gânico 

1.3. Citrato de 

Amônio 

1.4. Difluoreto 

de Amônio 

2.1. Na„P0. a 

10% 

2.2. Solvente or 

gânico -

2.3. Citrato de 

Amônio 

2.4. Difluoreto 

de Amônio 

2.5. Agente com-

plexante. 

(3% em peso) 

PROCEDIMENTOS 

Deixar que a solução per

maneça na superfície até 

que a tinta seja amoleci-

da ao ponto de ser lavada 

com água. Remova o resto 

de tinta raspando-a ma

nualmente . 

Friccionar a superfície 

utilizando um absorvedor 

umedecido com a solução 

descontaminante. Enxaguar 

e monitorar. Se necessá

rio repetir a operação. 
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SUPERFÍCIES 

3 - Madeira 

MÉTODOS 

3.1. Solvente or 

gânico volá 

til 

3.2. Raspagem e 

sucção das 

partículas. 

PROCEDIMENTOS 

Friccionar a superfície 

utilizando um absorvedor 

umedecido com a solução 

descontaminante. Enxa-

guar e monitorar. Se ne

cessário repetir a ope

ração. Não permitir o go 

tejamento em outras su

perfícies. Secar poste-* 

riormente. 

Raspar a superfície uti

lizando um asp'rador de 

pó para coletar as partí

culas. 

Obs.: Precaução deve ser 

tomada quanto a saída do 

aspirador de pó a fim de 

não espalhar a contaminei 

ção pela suspensão de no 

vas partículas. 

* 
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SUPERFÍCIES 

4 - Plásticas 

em geral 

(por exem 

pio: PVC) 

5 - Asfalto 

MÉTODOS 

4.1. Solventes or 

gânicos por 

exemplo: Ace 

tona, Ácido 

Acético, Ál

cool , e ou

tros que não 

ataquem o 

plástico. 

4.2. Agentes com-

plexantes 

(3% em peso) 

Por exemplo: 

Ácido cítri-

co, EDTA, 

etc. 

Por remoção 

PROCEDIMENTOS 

Friccionar a superfície 

utilizando um absorvedor 

umedecido com a solução 

descontaminante. Enxaguar 

e monitorar. Se necessá

rio repetir a operação. No 

caso de solventes não vo

láteis, remover o excesso 

destes com água e sabão.. 

Secar posteriormente. 

Não permitir o goteja 

mento em outras partes da 

superfície. 

NAO RASPAR A SUPERFÍCIE 

Remover as partes afeta

das utilizando ferramen

tas apropriadas 

• 
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1 

SUPERFÍCIES 

6 - Cerâmica 

MÉTODOS 

6.1. Ãcido fosfó 

rico acres

cido de um 

inibidor de 

corrosão 

(Tiouréia) 

e um agente 

umeetante 

(Sulfato de 

Alquil Ben-

zeno) 

6.2. Solvente or 

gânico 

PROCEDIMENTOS 

Manter a superfície úmida 

por 30 minutos, borrifan-

do com a solução periodi

camente. Enxaguar e moni

torar. Se isto não for 

suficiente remover as par 

tes afetadas. 

Friccionar a superfície 

utilizando um absorvedor 

umedecido com a solução 

descontaminante. Enxaguar 

e monitorar. Se necessá

rio repetir a operação. 

No caso de solvente não 

voláteis, remover o exces_ 

so destes com água e sa

bão. Secar posteriormente. 

Não permitir o goteja 

mento em outras partes da 

superfície. 

• 
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SUPERFÍCIES 

7 - Linóleo 

8 - Ladrilhos 

MÉTODOS 

7.1. Removedor 

7.2. Solvente 

Por exemplo: 

Acetona 

Álcool 

Xileno 

Tricloroetile 
no. 

8.1. Ácido fosfõ 

rico acres

cido de um 

inibidor de 

corrosão 

(Tiouréia-

1%) e um a-

gente umec-

tante (Sul 

fato de Al-

quil Benze-

no). 

PROCEDIMENTOS 

Remover os traços de cera 

seguindo as orientações 

do fabricante do remove-

dor. No caso de solvente, 

friccionar a superfície 

utilizando um absorvedor 

umedecido com o solvente. 

Monitorar. Se necessário 

repetir a operação. No ca 

so de solventes não volá

teis, remover o excesso 

destes com água e sabão. 

Secar. Se isto não for su 

ficiente, remover as par

tes afetadas. 

Manter a superfície úmida 

por 30 minutos, borrifan

do com a solução periodi

camente. Enxaguar e moni

torar. Se isto não fcr su 

ficiente, remover as par

tes afetadas. 

* 
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• • - • • 

SUPERFÍCIES 

9 -. Concreto 

MÉTODOS 

8.2. Solvente or 

gânico 

9.1. Ácido fosfó 

rico acres

cido de um 

inibidor de 

corrosão . 

(Tiouréia -

1%) e um a-

gente umec-

tante (Su2 

fato de Al-

quil Benze-

no). 

PROCEDIMENTOS 1 

Friccionar a superfície 

utilizando um absorvedor 

umedecido com a solução 

descontaminante. Enxaguar 

e monitorar. Se necessá

rio repetir a operação. 

No caso de solventes não 

voláteis, remover o exces 

so destes com apua e sa

bão. Secar posteriormente. 

Não permitir o goteja 

mento em outras partes da 

superfície. 

Manter a superfície úmida 

por 30 minutos borrifando 

com a solução periodica

mente. Enxaguar e monito

rar. Se isto não for su

ficiente, remover as par 

tes afetadas. 
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SUPERFÍCIES MÉTODOS PROCEDIMENTOS 

9.2. HC1 acrescido 

de um inibidor 

de corrosão. 

Veja item 9.1. 

10 - Metais ferro-

sos. 

a) Aço inoxidá

vel. 

a.l. H2S0,, (1:5) 

a.2. Ácido fosfóri-

co acrescido 

de um inibidor 

de corrosão (Ti 

oureia-lt) e se 

necessário lim

par após com 

HN03 (1:5). 

a.3. Solventes orgâ

nicos. 

Friccionar a superfície uti-. 

lizando um absorvedor umedeci^ 

do com a solução descontaná-

nante. Enxaguar e monitorar. 

Se necessário repetir a ope

ração. Secar, posteriormente. 

Não permitir o gotejamento 

em outras superfícies. 

NÃO RASPAR A SUPERFÍCIE. 



21 

SUPERFÍCIES 

b) Em geral 

MÉTODOS 

b.l. Ácido fosfõ 

rico acres

cido de um 

inibidor de 

corrosão 

(Tiouréia -

1%). Se ne

cessário u-

tilizar 

HN03 (1:5) 

para limpe

za poste

rior. 

b.2. HCl inibido 

b.3. Solventes 

orgânicos 

PROCEDIMENTOS 

Imergir todo o conjunto 

na solução descontaminan 

te durante 1 hora. Se Í£ 

to não for possível, 

friccionar a superfície 

utilizando um absorvedor 

umedecido com a solução 

descontaminante. Enxa-

guar e monitorar. Se ne

cessário repetir a opera 

ção. Secar, posteriormen 

te. 

• 
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SUPERFICIES 

11 - Metais não 

ferrosos 

a) Alumínio 

b) Bronze, 

latão e 

Pb. 

c) Em geral 

MÉTODOS 

a.l. HN03 a 10% 

a.2. HC1 a 10% 

a.3. Fosfato de 

Sódio 

a.4. Metasilica-

to de sódio 

HCI (1:5) e NaOH 

Ácido Nítrico 

(1:5) e NaOH 

PROCEDIMENTOS 

Imergir todo o conjunto 

na solução descontaminan-

te durante 1 hora. Se is

to não for possível, fric 

cionar a superfície utilî  

zando um absorvedor umede 

cido com a solução descon 

taminante. Enxaguar e mo

nitorar. Se necessário re* 

petir a operação. Secar, 

posteriormente. 

Imergir todo o conjunto 

na solução descontaminan-

te durante 1 hora. Se is

to não for possível, fric 

cionar a superfície utilî  

zando um absorvedor umede 

cido com a solução descon 

taminante. Enxaguar e mo

nitorar. Neutralizar a su 

perfície com NaOH. Se ne

cessário repetir a opera

ção. Secar posteriormen

te. 

Imergir todo o conjunto 

na solução descontaminan-

te durante 1 hora. Se is-
* 



23 

SUPERFÍCIES 

12 - Vidraria 

MÉTODOS 

12.1. Ácido crô-

mico 

12.2. Solução SujL 

focrômica 

12.3. EDTA 

12.4. Citrato de 

Amônio 

12.5. HNO, concen 

trado 

12.6. Solvente or 

gânico 

PROCEDIMENTOS 

to não for possível, fri£ 

cionar a superfície utili 

zando um absorvedor umede 

cido com a solução descon 

taminante. Enxaguar e mo

nitorar. Neutralizar a su 

perfície com NaOH. Se ne

cessário repetir a opera

ção. Secar posteriormen-* 

te. 

Imergir todo o conjunto 

na solução descontaminan-

te durante 1 hora. Se is

to não for possível, fric 

cionar a superfície utiliL 

zando uma escova umedec^ 

da com a solução, várias 

vezes. Enxaguar e monito

rar. 

* 



2H 

SUPERFÍCIES 

13 - Tecidos (ai, 

godão, 

lã, etc.) 

14 - Objetos de 

borracha 

(luvas, bo 

tas, etc.) 

MÉTODOS 

13.1. Detergentes 

13.2. NaHC03 e de 

pois usar 

H202 

13.3. EDTA 

(pH 3,0-4,0) 

14.1. HN03 (1:5) 

PROCEDIMENTOS 

Lavar em máquina de lavar 

roupas ou aplicar proce

dimentos de imersão. 

Imergir todo 0 conjunto 

na solução descontaminan-

te durante 1 hora. Se is

to não for possível, fric 

cionar a superfície utilí 

zando um absorvedor umede 

cido com a solução descon 

taminante. Enxaguar e mo

nitorar. Se necessário re 

petir a operação. Secar 

posteriormente. 

* 
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SUPERFÍCIES MÉTODOS PROCEDIMENTOS 

15 - Equipamen 

tos de 

Proteção 

Individual 

Solução de EDTA Imergir todo o conjunto 

na solução descontaminan-

te durante 1 hora. Se is

to não for possível, fric 

cionar a superfície utili 

zando um absorvedor umede 

cido com a solução descon 

taminante. Enxaguar e mo

nitorar. Se necessário re 

petir a operação. Secar, 

posteriormente. 



Apêndice B taBela 2: DESCONTAMINAÇAO DE AREA E MATERIAL 

SUPERFÍCIE 

1. Superfí

cies se

cas. 

2. Todas su 

perfí-

cies não 

porosas 

(metal, 

peças 

pintadas, 

plâsti-
• 

cos, etc) 

MÉTODO 

Limpeza a 

vacuo. 

Jatearaento 

com água. 

AÇÃO 

Remoção do 

contaminate 

através de 

sucção. 

Dissolve e, 

eventualmen

te , corrói. 

TÉCNICA 

Usar as técnicas de vácuo con

vencionais com filtro eficien

te. 

Para grandes vuperfvaiea 
Esguichar água com alta pres

são a distância de 30 a 50cm. 

Borrife na superfície vertical 

com ângulo de incidência de 

309 & 409, trabalhe de cima pa 

ra baixo para evitar reconta-

minação. Trabalhe a favor do 

vento. 

Estabelecer taxa de limpe

za, experimentalmente, se pos

sível. De outra maneira use a 
2 

taxa de 10cm /minuto. 

VANTAGENS 

Bom para superfí

cies secas e poro

sas. Evitar conta

to com água. 

A contaminação po

de ser reduzida até 

50%. Pode-se utili 

zar água misturada 

com outros descon-

taminantes. 

DESVANTAGENS 

Todo o pó deve ser 

filtrado com exau£ 

tão. 0 equipamento 

é contaminado. 

A drenagem deve 

ser controlada. 

Não é aplicável em 

superfícies poro

sas em superfícies 

oleosas e em super 

fícies secas. Con

tamina o equipamen 

to utilizado. 



SUPERFÍCIE 

3. Todas as 

superfí

cies. 

u. Superfí

cies nào 

porosas 

(especi

almente 

pinta

das ou 

superfí

cies o-

leosas). 

MÉTODO 

Água 

Vapor 

AÇÃO 

Dissolve o 

contaminan-

te 

Dissolve e 

corrói. 

TÉCNICA 

Para pequenas superfícies 
Absorver completamente o lí

quido contaminar.te e proceder 

a descontar.inaçio friccionan-

do a superfície com água e de 

tergente apropriado. 

Trabalhar de cima para baixo, 

a favor do vento. Limpar a su 

perfície usando a taxa de 

locm /min. A eficiência desse 

método aumenta usando deter

gente. 

VANTAGENS 

Efetivo se feito 

imediatamente após 

a contaminação 

sobre superfícies 

não porosas 

A contaminação po

de ser reduzida em 

90% em superfícies 

pintadas. 

DESVANTAGENS 

Este método possui 

as mesmas limita

ções que o método 

com água. 0 uso de 

vapor obrigp a utji 

lização de equipa

mentos a prova 

d'água. 



SUPERFÍCIE 

5. Superfí

cies não 

porosas 

(metal, 

superfí

cies pin 

tadas, 

vidros, 

plásti

cos, etc) 

6. Superfí

cies não 

porosas 

(especi

almente 

superfí

cies não 
• 

gastas 

pela in

tempérie; 

isto ê, 

não fer-

rugino-

so). 

MÉTODO 

Detergentes 

Métodos cora-

plexantes. 

AÇÃO 

Emulsifica 

o contami-

nante. Au

menta a e-

ficiência 

do Método 

com Água e 

cora Vapor. 

Forma com

plexos so

lúveis com 

os contanti 

nantes. 

T2CNICA 

Friccionar com pressão toda a 

superfície com um absorvedor 

embebido no descontaminante. 

Enxague. Não permitir o gote-

jamento em outras superfí

cies. 

Solução de agente complexante. 

Borrifar a superfície com a 

solução. Manter a superfície 

úmida por 30. minutos, borri-

fando a solução periodicamen

te. Apôs 30 minutos, enxaguar 

com água. Os agentes comple-

xantes podem ser usados em su 

perfícies verticais e suspen

sas em conjunto com carbonato 

de sódio ou sulfato de alumí

nio. 

•t 

VANTAGENS 

A contaminação pode 

ser reduzida a 90%. 

Retém o contaminan-

te na solução. A 

contaminação é redu 

zida a 75%. Estoque 

tranqüilo: Carbona-

tos e Citratos não 

são tóxicos nem cor 

rosivos. 

DESVANTAGENS 

Não é eficiente em 

contaminações nío 

recentes. 

Poder de penetra

ção pequeno. 

i 



SUPERFÍCIE 

7. Superfí

cies não 

porosas 

(superfí 

cies gor 

durosas 

ou ence

radas , 

pintadas 

ou plás

ticas). 

8. Superfí

cies me

tálicas 

(especi

almente 

com de-

pósitos 

nos po

ros; is

to ê, 

ferru

gem). 

KSTODO 

Solventes 

orgânicos 

Ácidos i-

norgânicos 

AÇÃO 

Dissolve ma 

teriais or

gânicos (ó-

leo, tinta, 

etc.) 

Ação corro

siva no me

tal e nos 

depósitos 

dos poros. 

Esta ação 

pode ser mo 

derada pela 

adição de 

inibidores 

de corrosão 

TÉCNICA 

Imergir todo o conjunto no sol 

vente ou aplique os procedimen 

tos utilizados no método com 

detergente. 

Usar os processos de banhos de 

imersão quando for possível. 

Os Ácidos devem possuir uma 

concentração d e l a 2 N (9a 

18% de HCl, 3 a 6% de H2SO.,) 

e atuar na superfície por algu 

mas horas. Enxague. Friccione 

a superfície com detergentes. 

Enxague. 

VANTAGENS 

Solubilização rápi

da do descontami-

nante. Possível re

cuperação do solven 

te por destilação. 

Dissolve os depósi

tos nos poros. 

DESVANTAGENS 

Requer boa ventila

ção e precauções 

contra incêndio. Os 

solventes orgânicos 

são bastante tóxi

cos. 

Os ácidos são subs

tâncias tóxicas que 

necessitam cuida

dos na manipulação. 

Ao manusear tais 

substâncias utilize 

equipamentos de pro 

teção individual (1J 

vas, óculos de pro

teção, botas, etc.) 

e locais confinados 

cora boa ventilação. 



SUPERFÍCIE 

9. Superfí

cies nio 

porosas 

(especi

almente 

com de

pósitos 
• 

nos po
ros). 

MÉTODO 

KCl 

H2S0u 

CH3COOH 

Ácido cí-

trico 

Acetatos 

Citratos 

AÇÃO 

Dissolve de_ 

pôsitos nos 

poros 

TÉCNICA 

0 mesmo descrito em ácidos i-

norginicos. A mistura consiste 

de usuml HC1, 91g de Acetato 

de Sódio e usoCml de água. 

ff 

VANTAGENS 

A contaminação pode 

ser reduzida até 90% 

(superfícies que nio 

foram expostas ao 

tempo, lisas). Este 

método é mais efeti

vo do que 0 método 

com ácidos inorgâni

cos. 

DESVANTAGENS 

Possibilidade de cor 

rosão excessiva se 

usado sem inibidor. 

Ácido Sulfúrico nio 

é efetivo em depósi

tos calcãreos. 

Obs.: Não deve-se a-

quecer misturas de 

ácidos. 



SUPERFÍCIE 

10. Superfí 

cies 

pinta

das (ho 

rizor.-

tais) 

11. Superfí 

cies 

pinta

das 

(verti

cais e 

suspen

sas). 

MÉTODO 

Cáusticos: 

lixivia 

(NaOH) 

Ca(0K>2 

KOH 

NajPOi» 

AÇSO 

Amolece a 

tinta (méto

do severo) 

Amolece a 

tinta. 

TÉCNICA 

Deixe que a solução permaneça 

na superfície até que a tinta 

amoleça e possa ser lavada com 

água. Remova o resto de tinta 

raspando manualmente. 

Obs.: Removedor de tinta: 9 li_ 

tros de água, 36 Og de lixivia, 

5U0g de desincrustrante de caJL 

deira, 6 7,5g de amido de mi

lho. 

Frj.ccj.one com pressão toda a 

superfície utilizando uma so 

lução a 10* em Na3POu aque

cida, (ver detergentes) . 

VANTAGENS 

Mínimo contato com 

superfícies conta

minadas. Estocado 

facilmente. 

A contaminação po-• 

de ser reduzida ao 

limite tolerável em 

uma ou duas aplica

ções . 

DESVANTAGENS 

Toxidade do desconta 

minante (pode ocasio 

nar queimaduras). 

Reação lenta; desse 

modo, não é eficien

te nas superfícies 

verticais ou suspen

sas. Não deve ser u-

sado em alumínio ou 

magnésio. 

Impraticável para su_ 

perfícies porosas d£ 

vido a penetração do 

líquido contaminado. 

http://Frj.ccj.one


Apêndice C tabela 3: MÉTODOS DE DESCONTAKINAÇAO DE PARTES EXTERNAS DO CORPO 

PARTES DO 
CORPO 

1. Superfí 

cies do 

corpo (pe

le). 

MÉTODO 

1.1. Água 

e sabão. 

1.2. Deter 

gente neu

tro. 

1.3. Sábio 

líquido es 

cova e &-

gua. 

l.U, Sudo-

rese. 

AÇÃO 

Emulsifica e 

dissolve o 

contaminante 

Eirulsifica e 

dissolve o 

contaminante 

Emulsifica «e 

dissolve o 

cont assinante 

Remoção físî  

ca através 

da transpira 

ção. 

TÉCNICA 

Lavar 2-3 minutos e monito

rar. Não lavar mais que 3-4 

vezes. 

Friccionar suaveirente as par

tes afetadas. Não irritar ou 

ferir a pele. 

Lavar por 2-3 nir.utos. Enxâ-

guar e monitorar. Não irritar 

ou ferir a pele. Aplicar lano 

lina ou um creme araciante pa 

ra evitar um possível resseca_ 

men to da pele. 

Provocar uma transpiraçâo a-

bundante das partes afetadas. 

Para isto, utilizar uma fon

te de calor próxima a pele 

que dsverá estar coberta com 

plástico; 

VANTAGENS 

Facilmente disponí

vel e efetivo para 

a maioria das conta 

minações. 

Mais efetivo do que 

a lavagem com sabão 

Facilmente disponí

vel e efetivo na 

maioria das contarri 

nações. 

Limpa de dentro pa

ra fora. 

• 

DESVANTAGENS 

Lavagem indiscrimi

nada de outras par 

tes que não a afeta 

da poderá expandir 

a contaminação. 

Pode irritar a pe

le. Deve ser usado 

com cuidado. 

Pode ressecar a pe

le. 

Os contaminantes po 

derão penetrar nos 

poros r.o caso das 

partes afetadas não 

serem lavadas ime

diatamente após a 

operação. 



PARTES DO 
CCRPO 

MSTODO 

1.5. Mistu

ra de deter 

gente neu

tro e fari

nha de mi

lho (1:1). 

1.6. Solu

ção aquosa 

da mistura: 

30% de de

tergente 

neutro, 65% 

de NasPOu. 

cosereiai e 

5% de carbo 

xi metil ce 

lulose. Uti 

lizar a pro 

porção de 

13 partes 

de H20 pa

ra 1 da r.i£ 

tura. 

AÇÃO 

Emulsifica e 

dissolve. 

Emulsifica e 

dissolve. 

T2CNICA 

Friccionar suavemente as par

tes afetadas com a pasta for

mada. Enxaguar e monitorar. 

Não irritar a-pele. Se neces

sário aplicar lanolina ou ere_ 
me amaciante. 

Friccionar suavemente as par

tes afetadas com a pasta for

mada. Enxaguar e monitorar. 

Não irritar a pele. Se neces

sário aplicar lanolina ou cre 

ne amaciante. 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Mais efetivo do que 

a lavagem com sabão 

Poderá irritar a p£ 

le. Deve ser utili

zado com cuidado. 

Mais efetivo do que 

a lavagem com sábio 

Poderá irritar a pe 

le. Deve ser utili

zado com cuidado. 

u> 



PAKTES -0 JÍS70JJ0 I AÇÃO 
COKrC j 

2. Super

fícies do 

corpo, ex 

cetc a fa 

ce e as 

orõximas 

a esra. 

1.7. yâstu 

ra de: S% 

carboxi r.e 

til celulo 

se, 3% de 

detergente 

neutro, 1% 

de ED7A e 

S3% de K 20 

2.4.. t oSta 

de Diõxido 

de Titâ

nio: Mis

turar diõ

xido de ti 

tãnio cora 

lanolina 

de modo a 

forcar una 

pasta flui 

da. 

TSC.VICA VAíTAGEMS 

1 
E.-ulsifica e iFncczonar suavemente as par-

cissolve. tes afetadas cor. a pasta for 

-ada. Er.xazuar e rronitorar. 

Não irritar a pele. Se neces

sário aplicar lanolina ou cre 

r.e a.T.a c i an t e. 

Esr.ulsifiea e 

dissolve. 

Colocar a pasta na área afe

tada por 2 ir.inutos. Enxaguar 

e lavar co~ sa'clc e água cuen 

te. Monitorar. N"o caso de 

ineficiência do xétodo testar 

o método seguinte. 

Kais efetivo de cue 

a lavarerr. con sasac 

Remove a contamina 

ção local abaixo da 

superfície da pele. 

Pccerá irritar a pe 

Is. Deve ser utili

zado cor. cuidado. 

0 ten-.po de permanên 

cia da pasta sobre 

a pele r.So deverá 

exceder alguns r.inu 

tos, sobre risces 

de danos maiores a 

pele. 



PARTES DO X2T0C0 
CORPO 

2.:. Mistu 

« 

rar volu

mes iguais 

de solução 

sarurada 

de XHnOt, e 

K2SC,.-0,2N 

Cbs.: (So

lução Satu 

AÇA0 

Dissolve 0 

ccntaminante 

absorvido pe

la epiderme. 

rada de j 

KEnC é 
5,-g por 

ICCml de 

Aplique 

uma solu

ção recem-
fcrmada de 

.\aHSO3 a 

5* (5g de 

KaHS03 er. 

ICCml de 

K 2C). 

Remove a man

cha de KMnOi,. 

TSCNICA 

"riccicnar suavemente a niistu 
ra utilizando uma escova ma-

cia por 2 minutos. Znxaguar e 

monitorar. Para clarear a pe

le escura devida a ação do 

KJÍnOu utilizar 0 método se

guinte . 

Friccionar suavemente a mistu 

ra utilizando uma escova ma

cia por 2 minutos. Enxaguar. 

t 

VAKTAGZKS 

Contaminação da pe

le externa. Pode 

ser usado em conjun 

to com diõxido de 

titânio. 

DESVANTAGENS 

Pode danificar a ps-

le se 0 contato cem 

esta for maior . de 

que alguns minutos. 

Pode danificar a pe

le se 0 contato com 

esta for maior do 

que alguns minutos. 

00 

file:///aHSO3


PARTES DO 
CORPO 

3. Olhos, 

ouvidos, 

nariz e 

boca. 

MÉTODO 

Jateamento 

com água. 

AÇÃO 

Material re 

movido por 

jateamento. 

TÉCNICA VANTAGENS DESVANTAGENS 

Lavar com bastante água as par 

tes afetadas. Se possível uti 

lizar irrigantes isotônicos. 

Obs.: Irrigante isotônico: 

(0,9% de solução de NaCl: 9g 

de NaCl em 1000cm de água). A 

descontaminação deve ser feita 

sob supervisão médica. 

Se usado imediata 

mente, removerá a 

contaminação. 

Pode danificar a pe

le se o contato com 

esta for maior- do 

que alguns minutos. 

$ 



37 

5. Referências Bibliográficas 

1. BSI. Recommendations for the Assessment of Surface 

Materials for use in Radioactive Areas. British 

Standards Institution, 1969. 

2. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Vienna. Evaluation 

of Radiation Emergencies and Accidents. Selected 

Criteria and Data. Vienna, 1974. Technical Reports 

Series N9 152. 

3. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Vienna. Manual on 

Decontamination of Surfaces. Vienna, 1979. Safety 

Series N? 48. 

4. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Vienna. Manual on 

Early Medical Treatment of Possible Radiation Injuri» 

Vienna, 1978. Safety Series N9 47. 

5. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Vienna. Monitoring 

of Radioactive Contamination on Surfaces. Vienna, 

1970. Technical Reports Series N9 120. 

6. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Vienna. Radiation 

Protection Procedures. Vienna, 1973. Safety Series 

N? 38. 

7. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Vienna, Regulations 

for the Safe Transport of Radioactive Materials. Notes 

on Certain Aspects of the Regulations. Vienna, 1961. 

Safety Series N9 7. 

8. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Vienna. Respirators 

and Protective Clothing. Vienna, 1967. Safety Series 

N9 22. 

9. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Vienna, Safe 

Handling of Radioisotopes Health Physics Addendum. 

Vienna, 1960. Safety Series N9 2. 



38 

10. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Vienna. Safe 

Handling of Radionuclides 1973 Edition, Vienna, 1973. 

Safety Series N? 1. 

11. NUCLEBRÂS, CDTN. Noções de Proteção Radiologica. Coletâ

nea CDTN. 

12. U.S. NBS. Control and Removal of Radioactive Contamination 

in Laboratories. Washington, 1951, 2Up. (Handbook U8). 


