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RESUMO 
 

O Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA) é uma instituição da Universidade de São Paulo (USP) que 

faz uso de radiação ionizante, sob a forma de fontes seladas e não seladas para fins de pesquisa. No uso deste 

último tipo de fonte, há uma produção de rejeitos contaminados em grande quantidade. Assim, faz-se necessária 

a utilização de um sistema padronizado para o gerenciamento destes, até o seu descarte. Este procedimento 

quando efetuado de forma incorreta, pode acarretar contaminação no meio ambiente. O sistema utilizado pelo 

CENA para gerenciar os rejeitos radioativos foi concebido pelo Serviço de Proteção Radiológica (SPR). Os 

cálculos obedecem à norma de gerenciamento de rejeitos radioativos (CNEN-NE-6.05) que trata dos limites 

para descarte e a posição regulatória 001 da nova norma CNEN-NN-3.01, que trata dos níveis de isenção, ambas 

da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). O laboratório que produz o rejeito faz os cálculos para o 

descarte e preenche a ficha com todos os dados necessários deste. O rejeito é encaminhado para o SPR onde os 

dados são novamente analisados, e é levado ao depósito para aguardar o seu decaimento e então efetuar o 

descarte. O processo não é padronizado, e cada usuário faz da maneira que achar mais oportuna. Neste sentido, 

com este trabalho, criamos um software desenvolvido na plataforma Microsoft Office Excel 2007, obedecendo 

às normas da CNEN. Esse programa calcula o tempo do descarte do rejeito, e preenche sua ficha com os dados 

mais importantes sobre ele, facilitando e otimizando seu gerenciamento. O programa foi criado com uma 

praticidade muito grande, proporcionando maior segurança para o CENA e seus laboratórios. Nele inseri-se o 

estado físico do rejeito, o isótopo com qual ele foi contaminado, a atividade e a sua unidade, o volume, caso ele 

seja líquido, ou o peso, se for sólido, e a data em que ele foi contaminado. Com esses dados, o programa calcula 

a data do descarte e já preenche na ficha do rejeito os dados selecionados pelo o usuário. Essa ficha é arquivada 

na pasta de rejeitos. Com tudo isso, fica garantido uma maior facilidade nos cálculos para descarte de rejeitos, 

minimizando possíveis erros humanos e diminuindo os riscos de contaminação ambiental.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A radioatividade é um fenômeno natural ou artificial, pelo qual algumas substâncias ou 

elementos químicos, chamados radioativos, são capazes de emitir radiações. Existem dois 

tipos de radiação: ionizante ou não ionizante. O uso da radiação ionizante pode ser realizado 

sob forma de fontes não seladas ou de fontes seladas.  

 

Ambas as fontes produzem rejeitos radioativos, as fontes seladas no caso, quando entram em 

desuso, ou ficam inapropriadas, se tornam rejeitos radioativos. Já fontes não seladas são 

utilizadas em grande escala nos laboratórios, por isso estes que utilizam esses tipos de fontes 

necessitam de um plano de proteção radiológica para gerenciar os rejeitos produzidos pela 

pesquisa.   

O cuidado dos rejeitos radioativos precisa ser realizado de maneira adequada para não 

causarem danos ao homem e ao meio ambiente, assim como qualquer outro tipo resíduo 

convencional. Cuidar convenientemente dos rejeitos radioativos significa realizar uma série 

de ações que vai desde a coleta dos rejeitos no ponto onde são gerados, até o seu destino 

final, obedecendo-se aos requisitos de proteção aos trabalhadores, aos indivíduos e ao meio 

ambiente. 

 

Pesquisas que utilizam fontes não seladas têm uma produção de rejeitos radioativos em 

grande quantidade e são de responsabilidade de quem gerou essa contaminação do material.  

Essa responsabilidade consiste em nada mais que o armazenamento deles em recipientes 

adequados separados dos resíduos comuns no local onde foi gerado.  Para um correto 

descarte dos materiais é de grande importância o cálculo do tempo de armazenamento e 

preenchimento dos dados necessários e relevantes de cada material numa planilha para o 

controle de identificação, de entrada no depósito e de posterior descarte.  

 

Esses cálculos de armazenamento são feitos manualmente e podem conter erros, por isso foi 

desenvolvido o programa para gerenciamento de rejeitos de fontes não seladas. O programa 

tem um banco de dados que segue a norma CNEN-NE-6.05 que trata dos limites para 

descarte de rejeitos e a posição regulatória 001 da nova norma CNEN-NN-3.01 que trata dos 

limites de isenção.  

 

Este programa tem dois processos muito simples, porém de grande relevância, onde no 

primeiro deles o operador insere os dados necessários, e então ele faz os cálculos do tempo de 

armazenamento deste, e o segundo automaticamente insere os dados anteriormente 

fornecidos preenchendo a planilha do rejeito.  

 

2. METODOLOGIA 
 

Para criar o programa, utilizou-se o Microsoft Office Excel 2007, que tem uma ferramenta 

matemática muito confiável e aonde também se pode inserir um banco de dados extenso com 

todas as informações necessárias para efetuar os cálculos onde os resultados esta interligado à 

planilha de gerenciamento que irá simultaneamente preenchê-la conforme os itens 

selecionados.  

 

Foi anexado um banco de dados que contém os limites de descartes da norma CNEN-NE-

6.05 e da portaria 001 da nova norma dos limites de isenção CNEN-NN-3.01, as meias vidas 
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físicas de cada isótopo instável junto com tipo de emissão característica de casa um, e 

também as equações para realização do cálculo, estas são as seguintes: 

                                                             

 

                                                                       (1) 

 

                                                             (2) 

                                          

Como especificado anteriormente, o programa tem dois processos, o primeiro para cálculo e 

o segundo para preenchimento da planilha. Para realizar a primeira parte é muito simples, 

segue-se uma seqüência de cinco passos para inserir os dados.  

• O primeiro passo foi escolher entre os estados físicos do rejeito, se ele se encontra no 

estado sólido ou no líquido. 

• O segundo passo foi selecionar por qual isótopo instável que o rejeito foi 

contaminado. 

• O terceiro passo foi inserir a atividade do isótopo e selecionar a sua unidade. 

• O quarto passo foi inserir o volume, caso o rejeito estivesse no estado líquido, ou o 

peso, caso ele estivesse no estado sólido, e depois selecionar a unidade. 

• O quinto passo foi inserir a data de quando foi gerado esse rejeito. 

 

O primeiro processo segue conforme a figura abaixo. 

 
Figura 01: Passos para a realização do cálculo de armazenamento.  
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O segundo processo acontece simultaneamente preenchendo os campos da planilha de dados 

do rejeito conforme os dados acima. A figura 02 ilustra como funciona o segundo processo. 

 

 
Figura 02: Preenchimento da planilha automaticamente. 
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Este código não lida com rejeitos contaminados com mais que um radionuclídeo, o que se faz 

utilizando o programa, é fazer os cálculos para todos os isótopos utilizados, e no final ver 

qual o mais restritivo, e tomado este como padrão para armazenamento.  

 

3. DISCUSSÃO 
 

O Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA) é uma instituição da Universidade de 

São Paulo, onde tem laboratórios que utilizam as fontes seladas quanto as não seladas para 

fins de pesquisa. 

 

Devido a essas pesquisas com fontes não seladas, e a sua enorme produção de rejeitos, 

necessita-se de um plano de gerenciamento muito eficiente para manusear corretamente sem 

causar danos ao meio ambiente. No CENA, esse plano foi criado pelo Serviço de Proteção 

Radiológica (SPR), onde tem um processo muito simples, o laboratório que o gerou faz toda 

a parte de cálculos e preenchimentos de dados e envia essas informações ao SPR, onde faz a 

revisão deles, e dependendo do resultado, decidem se enviam para o depósito de rejeitos ou 

se podem ser descartado. 

 

Contudo, para evitar possíveis erros humanos, o programa foi criado para atender as 

necessidades do CENA em relação ao seu gerenciamento. Então, com uma programação 

computadorizada, estes erros podem ser minimizados. 

 

Na elaboração deste código apresentou-se uma dificuldade devido às trocas apresentadas dos 

limites utilizados tanto para sólidos quanto para líquidos, e o link utilizando a norma CNEN 

6.05 para descarte e a posição regulatória 001 da norma CNEN 3.01, e também para a 

simultaneidade para a planilha de dados do rejeito. 

 

Para isso necessitou de um estudo exaustivo no manual Microsoft Office 2007, para aprender 

a fazer esses links, as trocas de limites e a correlação com a planilha de dados do rejeito. 

 

4. CONCLUSÃO 
 

O desenvolvimento de um programa que efetua os cálculos básicos necessários para um 

descarte adequado de rejeitos, a partir das informações básicas disponibilizadas e de um 

banco de dados prévio, tem como conseqüência facilitar o processo e minimizar os erros que 

normalmente ocorrem e podem causar prejuízos incontabilizáveis. 

Esse é apenas um principio do desenvolvimento do gerenciamento de rejeitos radioativos, 

futuramente ele tem tendências de ser programado em JAVA, e também uma melhoria da 

praticidade, bem como a elaboração de cálculos para rejeitos contaminados com mais de um 

radionuclídeo. 
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