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RESUMO

O Serviço de Controle Radiológico /
SECRAD da UFRJ, vem desenvolvendo, desde
sua criação, em 1987, um programa de ra
dloproteção abrangendo todas as Instala -
ções e servidores envolvidos em atividades
com radiações ionizantes. Recentemente, a
bordou-se de forma aais sistemática os pro
blemas doa rejeitos radioativos, incluin-
do: tipo de rejeitos produzidos, ativida-
des mensal/anual Manipuladas, capacidade
e forma_de estoe agem e procedimentos de
liberarão gara o selo ambiente. Embora a
situação nao esteja longe do cumprimento
das rornas a respeito, alguma3 situações
são críticas e foram objeto de correções
emergenciais. Um plano de gerenciamento
dos rejeitos foi elaborado para execução
a curto e nédio prazos.

INTRODUÇÃO

0 crescimento desordenado, nos ú l t i -
mos anos,das atividades COM fontes radioa
tlvas no âmbito da UFRJ, tea causado gran
de preocupação nos pesquisadores envolvi-
dos, no tocante as liberação e estocagera
dos rejeitos radioativos decorrentes.

Neste trabalho, o Serviço de Contro-
le Nadlológlco SECRAD/UFRJ, apresenta um
levantamento e uma análise da situação,vi
sando: ~

a) estimar a quantidade de rejeitos
(sólidos, líquidos e gasosos) gerados em
todas as instalações da UFRJ;

b) avaliar em que condições esses re
jeitos estão sendo estocados e ou elimina
dos;

c) apresentar uma metodologia de ge-
renciamento desses rejeitos,_dentro do
que dispõe a norma da Comissão Nacional
de Energia Nuclear/CNEN | 1 | .

PANORAMA DA SITUAÇÃO

Na UFRJ, existem t r ê s CENTROS ( d i v i -
sões acadêmico-adminlstratlvas) que produ-
zem rejeitos radioativos:

a) Centro de Ciências da Saúde/CCS,
b) Centro de Tecnologla/CT,
c) Centro de Ciências Matemáticas e da Na-

ture za/CCMN.

No tocante a rejeitos, na verdade,CT
e CCHN ocupam um mesmo espaço f ísico, en
quanto o CCS pode ser dividido em dua ; par
tes: Hospital Universitário - HU e um con-
junto de outros laboratórios, em espaços
físicos diferentes.

Para efetuar-se o levantamento dos
rejeitos, inicialmente foram identificadas
e visitadas todas as instalações que traba
lham com fontes radioativas. Através de
questionários, colheu-se informações sobre:

a) o volume de rejeitos produzido»;
b) a atividade máxima utilizada nos

trabalhos, que poderia gerar rejeitos;
c) as condições de armazenamento e/ou

eliminação dos mesmos,

A produção de rejeitos é, em sua maior
parte, devido à utilização de fontes l í -
quidas em processos de marcação, ao final
dos quais, uma,parcela da "fonte-mãe" _ en
contra-se diluída, principalmente, ém águC
tolueno ou benzeno. Os rejeitos sólidos
produzidos, sobretudo em decorrência __ do
contato com fontes líquidas, são papéis,
plásticos (seringas, ponteiras de plpetas,
vasilhames, etc.) luvas de borracha e pias
ticas, metais (papel alumínio, agulhas, lã
tas), vidraria (beckers, aapolas,lâminas)7
fi ltros de papel e de fibras, excreta* e
cobaias (pequnos animals e insetos).

Nenhum dos laboratórios visitados pos
suía qualquer registro ou inventário dos
rejeitos radioativos produzidos, estocados
e/ou liberados. Verificou-se que, em ai
guns casos, os rejeitos eram armazenados
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Inadequadamente, sea segregação e/ou indi-
cação que permitisse seu controle; em ou
tros casos, na falta de local adequado pa
ra sua estoeage», rejeitos sólidos
eram liberados corno lixo comia para os sis
tesa de coleta urbana, enquanto os líqui -
doa eras vazados diretamente na rede de es
goto sanitário (sobretudo aqueles de mela-
vlda longa).

A tabela - I mostra, resumidamente,os
dados obtidos no levantamento efetuado,re-
lacionando:

a) as atividades máximas manipuladas anual
mente;

b) a produção média mensal de rejeitos es-
tocados, sólidos e líquidos.

TABELA I - Estimativa da quantldade(ativi-
dade) máxima de radionuclídeos
que poderiam gerar rejeitos,por
Centro, e volume dos rejeitos
estocados.

CENTRO

COM

CT

CCS

TOtAL

ATIVIIMDE MÁXIMA
(G Bq/ano)

0 , 2

133

1387

1520

WL.REJEnOS
Sólido

(lO^/mês) 0

13

5

607

625

ESTOC.
Líquido

-

-

47

47

Os valores do Item a correspondem, na
verdade, não às atividades dos rejeitos pro-
duzidos, nem tão pouco dos estocados, e
sim a uma estimativa das maiores quantida-
des de material radioativo que poderia» ser
utilizados gerando rejeitos.

Os principais radloanuclídeos na uni-
versidade são: Tc-99m, P-32. H-3, C-14,
Ca-45, S-35, Sr-90, 1-125 e 1-131 que Jun-
tos, representam quase_o total anual da
atividade das fontes não seladas, capazes
de gerar rejeitos.

IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E
ATIVIDADES MAIS SENSÍVEIS

Estima-se que o complexo UFRJ(campus
cidade universitária) produza, anualmente,
rejeitos da ordem (hlper-estimada) de
1,5 TBq,(40 Cl), doa quais 90% são devidos
ao tecnéclo - 99m, utilizados no HU. En
tretanto, devido a curta mela vida efetiva
do tecnécío e, por serem os pacientes libe
rados logo apôs o exame, acuba sendo des -
prezlvel sua atividade liberada no esgoto

sanitário da UFRJ.

O Laboratório de Traçadores do CT é
também um grande produtor de rejeitos, li-
berados em medidas hldrodlnâmlcas, sobretu
do em rios. Todas essas liberações,previa
mente autorizadas pela CNEN, ocorrem fora
do campus da UFRJ.

Uma estimativa mais realista ( ainda
super-estimada) da atividade anual dos re
Jeitos seria 100 C Bq (2,7 Cl), 80* dos
quais devidos a fontes líquidas, prlncl -
pclmente fósforo-32 (T /» « 14 dias), uti-
lizadas no Instituto de Ciências Blomédl -
cas do CCS. Os rejeitos provenientes da
utilização dessas fontes são estocados em
local provisório,_para posterior recolhi
mento ou eliminação. ~

No tocante à estocagem de rejeitos ,
não existem locais específicos para tal fim,
embora alguns tenham sido "adaptados*1 em
função de necessidades prementes. Quando
0 volume do material estocado se torna pro
blemátlco, a solução tem sido enviá-lo ao
Instituto de Engenharia Ifuclear/CNEN, sî
tuado no campus da Cidade Universitária ,
que segrega e compacta o material que lhe
e encaminhado.

Embora o total de_rejeitos liberados
anualmente pela UFRJ não supero o estipula
do na norma da_CNEH NE-6.05 |2| (1,0 Ci/ano),
existem operações especificas criticas, co
mo a liberação de filtros com atividade t&
20 vezes superior ao limite de rejeitos só
lidos (2,0 nCi/g). Da mesma forma, eventu-
almente em determinados dias, a liberação
de rejeitos,líquidos acumulados por longo
tempo, também pode ter ultrapassado o estl
pulado por essa norma.

Quanto ao armazenamento de rejeitos ,
estima-se 0,6 a /mês de sólidos e SO litros/
mês de líquidos, quantidades bastante redu
zidas quando comparadas com o que é libera
do mensalmente. ~

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

,Da análise da situação. Julga-se ne
cessárlo: ~

1 - cada instalação conter lixeiras para
segregarem os radionuclídeos de mela -
vida curta dos de longa;

2 - etiquetas de sinalização nos reclentes
de rejeitos;

3 - recolhimento dos rejeitos estocados em
laboratórios que não tem local adequa-
do para tal;

4 - minimização do volume de rejeitos sóli
dos de maior atividade, separando-os~
daqueles de menor atividade;

5 - utlllzação_de pias próprias para d e s -
contamlnação de materiais reaproveltá-
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vels;

6 - estocagem provisória de todos os j ^
tos líquidos, para liberação posterior
com acompanhamento do SECRAD;

7 - segregação dos rejeitos_líquidos, pelo
menos no tocante a: orgânicos, inorgâ-
nicos, inflamávels e tóxicos;

8 - registro e inventário de todos os re -
jeltot» radioativos, nem que seja por
valores estimados;

9 - treinamento do pessoal envolvido;

IO- elaboração de um manual de procedimen-
tOB e cuidados para se lidar C M rejel_
tos radioativos (que contorne as con
plexidades do texto e das tabelas da
norma CHEN) abrangendo as situações es
pecíflcas da UFRJ.
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ABSTRACT

Since 1987, when the radiological Con
trol Service of UFRJ was created, a radio-
protection program has been developed, in
eluding a l l the Installations and employees
Involved with ionizing radi-tiow* act lvl -
t i e s . Recently, a more sys matic dtytxxrtt
for radioactive wastes produced, «ensal/
anual manipulated a c t i v i t i e s , procedure-did
capacity of storage, and forms of release
to the environment. Actual situation i s
not distant from that required by the
norms about, but there are some c r l t l c a l s
situations that deserved emergenclal cor-
rections. A plan for waste management Is
being prepared to be executed in the aiort
and middle terms~
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