
2009 International Nuclear Atlantic Conference - INAC 2009 

Rio de Janeiro,RJ, Brazil, September27 to October 2, 2009 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA NUCLEAR - ABEN 

ISBN: 978-85-99141-03-8 

 

INAC 2009, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

GERÊNCIA DE REJEITOS RADIOATIVOS EM UM LABORATÓRIO 

DE RADIOQUÍMICA. 
 

 
Ana C. A. Silva

1, 2
, Wagner de S. Pereira

2, 3
, Delcy de A. Py Júnior

2
, Ivan M. Antunes2 e Alphonse 

Kelecom
3, 4 

 

1 Curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia. 

Campus de Poços de Caldas, Rua Corumbá, 72, Poços de Caldas, MG, BR. 

Universidade Federal de Alfenas, UNIFAL. 

anasilva@inb.gov.br  

 

2 Coordenação de Proteção Radiológica, Unidade de Tratamento de Minérios – UTM. 

Caixa Postal 961, CEP 37701-970, Poços de Caldas, MG, BR. 

Indústrias Nucleares do Brasil – INB. 

wspereira@inb.gov.br, delcy@inb.gov.br ou ivan@inb.gov.br 

 

3 Curso de Pós-Graduação em Biologia Marinha, Instituto de Biologia, Depto. De Biologia Marinha. 

Caixa Postal 100.644, CEP: 24001-970, Niterói, RJ, Brasil. 

Universidade Federal Fluminense – UFF. 

wspereira@inb.gov.br ou kelecom@uol.com.br  

 

4 Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. 

Caixa Postal 107.092, CEP 24360-970, Niterói, RJ, BR. 

Universidade Federal Fluminense – UFF. 

kelecom@uol.com.br 

 

 

ABSTRACT 

 
O Laboratório de Monitoração Ambiental (AMB) da Unidade de Tratamento de Minério (UTM) é um 

laboratório químico, radioquímico e radiométrico, que analisa os radionuclídeos naturais presentes nas amostras 

provenientes de diversas instalações das Indústrias Nucleares do Brasil (INB). Como forma de minimizar o 

impacto ambiental radiológico do AMB, esse laboratório adotou um sistema de lavagem dos gases de exaustão 

das capelas, que recircula água de lavagem. Essa água, por recircular, pode acumular os radionuclídeos, 

provenientes das amostras, que são liberados junto com os gases de exaustão das capelas. Além dessa água de 

lavagem, a água proveniente das análises e o descarte das amostras (ambientais e de processo) formam os 

efluentes líquidos do AMB. A liberação desse efluente deve passar por critérios químicos e radiológicos. Do 

ponto de vista radiológico, essa liberação deve ser baseada nas normas da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN). O presente trabalho visa estabelecer a freqüência da monitoração, os radionuclídeos a serem 

analisados e a forma de liberação desses efluentes, as técnicas analíticas a serem usadas. Os radionuclídeos a 

serem analisados serão U-nat, Ra-226 e Pb-210 da série do urânio e Th-232 e Ra-228 da série do tório. Os 

efluentes devem ser monitorados antes do descarte ou pelo menos duas vezes por ano. Os efluentes considerados 

rejeitos radioativos, serão encaminhados para a barragem de rejeitos pelo serviço de radioproteção ou ao 

tratamento de efluentes para liberação controlada para o meio ambiente. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Laboratório De Monitoração Ambiental (AMB) da Coordenação de Proteção Radiológica 

(CPRAC.M CAL) da Unidade de Tratamento de Minério (UTM), em Caldas é um laboratório 

de química, radioquímica e radiometria, que é responsável pela coleta, preparo e análise de 

amostras ambientais da UTM visando à manutenção do Programa de Monitoração 

Radiológica Ambiental da UTM (PMRA-UTM).  
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Analisa, também, amostras de excretas humanas (urina e fezes), como subsídio aos 

programas de monitoração individual de bioanálise de trabalhadores da UTM, da Unidade de 

Concentrado de Urânio (URA), em Caetité, na Bahia e do complexo da Fabrica de 

Combustível Nuclear (FCN), composto da FCN – Enriquecimento; FCN – Reconversão; 

FCN – Pastilhas e FCN – Componentes e Montagem em Resende no estado do Rio de 

Janeiro.  

 

Além do PMRA-UTM o AMB é responsável pela análise das amostras dos programas de 

monitoração ambiental de URA, FCN, da Unidade de Minerais Pesados (UMP) em Buena, 

Rio de Janeiro, da Usina de Interlagos (USIN), na cidade de São Paulo, no estado de São 

Paulo, do Deposito de Botuxim (Botuxim), em Itú, São Paulo. Cuida ainda da análise de 

amostras do processo de URA, UTM.  

 

Analisa matrizes diversas, como água (fração solúvel e particulado), solo, sedimento, 

material biológico (excretas, produtos agrícolas, pecuários e integrantes da flora e fauna local 

e exótica), minério e amostras de processos com as mais variadas concentrações de atividade 

dos radionuclídeos naturais em sua composição isotópica natural e com enriquecimento 

isotópico dos isótopos de urânio.  

 

A preparação passa por diversos processos de separação (filtração de águas e ar e 

peneiramento) e concentração (redução de volume de amostras líquidas, secagem e 

calcinação de amostras biológicas, extração por solvente, filtração de amostras), 

disponibilização de elementos (solubilização em meio ácido de amostras biológicas e 

minerais, fundição de amostras minerais).  

 

O AMB realiza análise de radionuclídeos naturais da série do urânio e da série do tório e 

medidas físico-químicas. Da série do urânio analisa o U-238 (por extração com solvente e 

complexação com arsenazo e medida da absorbância), Ra-226 (radioquímica, seguido de 

radiometria alfa total) e o Pb-210 (radioquímica, seguido de Radiometria beta total). Da série 

do tório, o AMB analisa Th-232 (por extração com solvente e complexação com arsenazo e 

medida da absorbância) e o Ra-228 (radioquímica, seguido de Radiometria beta total). 

Analisa ainda os isótopos U-238, U-234 e U-235 e os isótopos Th-232, Th-230 e Th-228 por 

radioquímica seguida de espectrometria alfa.  

 

Com mais de 25.000 amostras anuais realizadas de locais, matrizes e concentrações tão 

variadas, a existência de rejeitos radioativos é uma preocupação do AMB e para sistematizar 

a manipulação dos rejeitos do AMB e sua classificação do ponto de vista radiológico como 

rejeito radioativo ou material isento de controle. Para tanto foi desenvolvido um sistema de 

gerencia de rejeitos radioativos para atender as peculiaridades do AMB.  

 

A quantidade de efluente produzidos no AMB é uma fração desprezível do que é produzido 

na UTM (menos de 0,1 %). Outro dado importante é a concentração de atividade do efluente 

produzido, que pro ser diluída em grande volume de água, apresenta concentração de 

atividade substancialmente menor que a encontrada nos efluentes produzidos em outros locai 

da UTM.  

 

A gerência de rejeitos radioativos sempre foi um dos principais argumentos contrários a 

utilização da energia Nuclear. O gerenciamento desse rejeito de forma segura, seguindo as 
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melhores técnicas disponíveis e a legislação é um imperativo no aceite da comunidade e dos 

formadores de opinião das práticas que geram impacto radiológico ambiental [1].  

 

A Gerência de Rejeitos Radioativos (ou simplesmente Gerência) e definido por norma [2] 

como o conjunto de atividades administrativas e técnicas envolvidas na coleta, segregação, 

manuseio, tratamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, controle e deposição 

de rejeitos radioativos. Já rejeito radioativo (ou simplesmente Rejeito) é considerado qualquer 

material resultante de atividades humanas, que contenha radionuclídeos em quantidades 

superiores aos limites de isenção especificados na Norma ―Licenciamento de Instalações 

Radiativas [3] e para o qual a reutilização é imprópria ou não prevista [2].  

 

O presente trabalho visa descrever o sistema de gerência de rejeitos radioativos do AMB, 

definindo os critérios de análise, segregação, tratamento e critérios para a liberação dos 

rejeitos segundo norma de gerencia de rejeitos [2].  

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. Material a Ser Analisado.  
 

Todo material para ser descartado deve ser analisado para seu enquadramento (rejeito 

radioativo ou material isento). As amostras de minério e processo são segregadas desde sua 

entrada no AMB, em função da maior probabilidade de ser enquadrada como rejeito. Alguns 

processos do AMB podem concentrar radionuclídeos e por isso demandam procedimentos 

específicos. A água de recirculação da torre de lavagem de gases e sedimento de fundo das 

caixas de coleta do esgotamento das águas utilizadas no AMB devem ser segregadas, 

analisadas e enquadradas no critério liberação.  

 

2.2. Análise de Radionuclídeos  
 

Os radionuclídeos analisados são os pertencentes à série do urânio-238 (U-238) e da série do 

tório (Th-232). Da série do U-238 analisamos o U-238, o Radio-226 (Ra-226) e o chumbo-

210 (Pb-210). Da série do Th-232, analisamos o Th-232, o Radio-228(228). Os isótopos do 

Urânio e tório são analisados por espectrofotometria com arsenazo, como descrito em [4], 

modificado por [5]. Os isótopos de radio (Ra-226 e Ra-228) são analisados como descrito em 

[6].  

 

2.3. Freqüência de Análise  
 

As análises para a avaliação dos efluentes do AMB devem ser realizadas sempre antes das 

liberações ou a cada seis meses para evitar o acumulo de material em áreas de 

armazenamento provisório.  

 

2.4. Critérios de Liberação de Efluentes Líquidos  
 

Para realizar essa classificação dos efluentes é utilizada a norma CNEN-NE- 6.05 [2]. As 

amostras analisadas, a princípio servem de balizador para a classificação. Valores maiores 

que o limite de liberação devem ser classificado como rejeitos radioativos e segregados, 

quando viável tecnicamente, tratadas e por fim depositados na barragem de rejeitos existentes 

na UTM. 
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Materiais como a água de recirculação devem ser analisadas e enquadradas nos critérios 

disponíveis abaixo.  

 

Valores abaixo do limite de liberação estão liberados, do ponto de vista radiológico, para a 

liberação no sistema de esgotamento do laboratório. Valores superiores aos limites devem ter 

seus descartes sujeitos às formas de liberação do item 2.4. Formas de liberação  

 

Como critérios objetivos, temos:  

 

1) O rejeito deve ser prontamente solúvel ou de fácil dispersão em água;  

2) A quantidade de cada radionuclídeo liberada diariamente pela instalação, na rede de 

esgotos sanitários, não deve exceder o maior dos seguintes valores:  

a) A quantidade que, se fosse diluída no volume médio diário de esgoto liberado pela 

instalação, resultasse numa concentração média igual aos limites especificados na 

Tabela 01 para Concentração Máxima Permitida (CMP)  

b) Dez vezes o limite especificado na Tabela 1 para a atividade máxima Permitida 

(AMP),  

3) A quantidade de cada radionuclídeo liberada mensalmente, quando diluída pelo volume 

médio mensal de esgoto liberado pela instalação, deve ter concentração inferior aos 

limites especificados na Tabela 1, CMP.  

 

Como se trata de uma combinação de radionuclídeos o valor para liberação deve obedecer a 

outro critério.  

 

 O somatório da razão entre a concentração do radionuclídeo e o CMP (Tabela 1) deve ser 

menor que um.  

 

Os efluentes que não se enquadrarem nos critérios acima devem ser segregados e liberados 

seguindo as formas de liberação dispostas no item 2.4. Formas de liberação.  

 

Tabela 1 - Limites para liberação de radionuclídeos em esgoto sanitário, 

adaptado de CNEN [2]. 

 

Radionuclídeos Concentração Máxima 

Permissível (μCi/ml). 

Atividade Máxima 

permissível (Bq). 

U-238 1,0 10
-3 

4.0 10
2 

Ra-226 4,0 10
-7

 

Pb-210 4,0 10
-6

 

Th-232 5,0 10
-5

 

Ra-228 8,0 10
-7

 

 

 

2.5. Formas de Liberação  
 

Foram consideradas três opções de descarte de efluentes no AMB. A primeira, para efluentes 

considerados materiais isentos (não considerados rejeitos radioativos) do ponto de vista 

radiológico estão autorizados para a liberação no sistema de esgotamento convencional do 

AMB. 
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A segunda opção é utilizada com os materiais classificados como rejeitos. Os mesmos devem 

ser segregados, manipulados com os cuidados radiológicos e liberados na Barragem de 

rejeitos radioativos da UTM.  

 

A terceira opção é outra forma de se manipular os materiais considerados rejeitos. Os 

mesmos devem ser levados para o tratamento de efluentes e misturados aos efluentes para 

tratamento e liberação para o meio ambiente.  

 

A segregação, o transporte e a liberação desses efluentes na Barragem de Rejeitos ou no setor 

de tratamento de efluentes devem ser feitos sobre cuidados do serviço de radioproteção, por 

pessoal técnico habilitado em radioproteção, supervisionado por técnico de radioproteção, 

mediante licença para trabalho com radiação (LTR).  

 

3. CONCLUSÃO 
 

O sistema de gerencia de rejeitos implantada no AMB tem como função criar critérios de 

classificação de efluentes como rejeitos radioativos. Visa também criar critérios de 

segregação ou liberação desses efluentes. O estabelecimento de prazos máximos de 

monitoração desses efluentes permite reduzir o acumulo de efluentes estocados de forma 

provisória. A existência de um tratamento de efluentes líquidos na UTM permite que todo o 

efluente gerado no AMB considerado rejeito radioativo seja tratado, antes da liberação. A 

existência de uma barragem de rejeitos radioativos permite que a mesma seja considerada um 

local de deposição final de rejeitos radioativos gerado no AMB, e que por qualquer motivo 

não passe pelo tratamento de efluentes. Os critérios elencados seguem as normas do órgão 

regulador da atividade nuclear no Brasil (Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN) e 

está adequação a norma é realizada de forma pró-ativa. A análise dos efluentes antes da 

liberação garante que rejeitos radioativos não sejam liberados para o meio ambiente.  
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