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I - APRESENTAÇÃO 

~desenvolvimento de técnicas nucleares, ao longo 

'"--= do século vinte, tem levado à crescente 

utilização de materiais radioativos em práticas médicas, 

industriais e de pesquisa, que inevitavelmente geram 

rejeitos radioativos. 

O emprego de radionuclídeos em pesquisa adiciona outra 

propriedade perigosa aos rej e i tos já por si patogênicos, 

inflamáveis, corrosivos ou putrescíveis normalmente gerados 

em instituições de pesquisa científica e tecnológica. 

Cabe observar que o objetivo maior da gerência de 

rejeitos radioativos é. proteger a saúde humana e o meio 

ambiente, tanto no presente como no futuro, de possíveis 

efeitos indevidos causados por materiais radioativos 

considerados como não possuindo mais utilidade. Para tanto, 

estabeleceu-se 

administrativas 

um conjunto 

aplicáveis à 

de atividades técnicas e 

coleta e segregação, ao 

manuseio, tratamento, acondicionamento, transporte, 

armazenamento e controle, bem como à eliminação ou deposição 

de rejeitos radioativos. 

Assim, este documento foi elaborado com o intui to de 

orientar e aconselhar os pesquisadores a colocarem em 

prática, em cada laboratório de pesquisa, uma gerência 

segura de rejeitos radioativos, tomando por base as Normas 
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da Comissão Nacional de Energia Nuclear e as Recomendações 

da Agência Internacional de Energia Atômica. 

Adicionalmente, são apresentadas informações básicas 

relativas aos principais radioisótopos utilizados em 

pesquisa, incluindo os processos empregados para sua 

produção, métodos para detecção de radiação, alcance de 

partículas alfa e beta, radiação de 

princípios de radioproteção e efeitos 

radiação. 

Coordenação de Rejeitos Radioativos: 

Tel.: (021) 275-0545 

(021) 546-2374 

Fax : (021) 546-2383 

E-mail: paulo@cnen.gov.br 

rubemar@cnen.gov.br 

bettymay@cnen.gov.br 

fundo, bem como 

biológicos da 

PROGER Grupo de Trabalho do Programa de Gerência de 

Rejeitos em Pesquisa 
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I - INTRODUÇÃO 

A. Radioisótopos Utilizados em Pesquisa 

O final do século XIX foi surpreendido pela 

descoberta de elementos radioativos de ocorrência natural, 

tais como rádio, urânio e polônio. A maioria desses 

elementos tem meia-vida bastante longa (maior que mil 

anos), em contraste com radionuclídeos de meia-vida curta, 

estes produzidos artificialmente, através de quatro 

processos básicos, quais sejam: 

• Irradiação de elementos estáveis em reatores; 

• Irradiação de elementos estáveis em aceleradores de 
partículas ou ciclotrons; 

• Fissão de elementos pesados; e 

• Decaimento/fracionamento. 

B. Radioisótopos Produzidos em Reatores 

Um reator nuclear a água pressurizada é fonte de 

grande número de nêutrons de energia cinética muito baixa 

(próxima de 0,025 eV), chamados nêutrons térmicos. Essas 

energias coincidem com as energias cinéticas de átomos ou 

moléculas a temperatura ambiente. Nessas energias, os 

nêutrons podem facilmente ser capturados pelos núcleos de 

elementos estáveis, uma vez que, devido a seu estado 

neutro, não experimentam as forças Coulombianas repulsivas 

dos núcleos carregados positivamente. A reação de captura 

de nêutrons com um dado elemento AzX é representada pelas 

seguintes notações: 

SUREJICOREJISLCICN EN 
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A 
X+ 

z 
1 

n 
o 

-> 
A+ 1 

X + radiação 'Y 
z 

A 
X (n, y) 

z 
A+1 

-> X 
z 

Pode-se observar que, na reação nuclear acima, o 

número atômico (Z) do nuclídeo resultante (X) não se 

altera e somente o número de massa (A) aumenta em uma 

unidade. Uma vez que nessa reação o nêutron está sendo 

adicionado, o nuclídeo resultante (quando radioativo) 

freqüentemente decai, através de emissão gama. 

Dizemos "quando radioativo", porque em muitas 

reações por captura de nêutrons o nuclídeo resultante é 

estável, 1 6c
12 por exemp o + n = C13 

6 • Neste exemplo, o 

carbono-13 é um nuclídeo estável. Outra característica dos 

nuclídeos produzidos em reatores é que, em geral, eles não 

são de produção específica. Em produção específica (da 

literatura "carrier free sample"), somente o radionuclídeo 

desejado está presente, sem contaminação de seus outros 

isótopos. Uma amostra de 53 I 131 somente pode ser chamada de 

específica, ou "limpa"("carrier free"), se nenhum · outro 

radioisótopo ou isótopo estável de iodo estiver presente 

na amostra. 

• 
Ao lado, apresentamos alguns radioisótopos com 

grande demanda em pesquisa biomédica, produzidos em 

reatores. Estão descritas, ainda, suas reações nucleares. 
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50 
C r 

24 

1 
+ n 

o 
-> 

51 
Cr + radiação y 

24 

o Cr51 é bastante utilizado para marcação de 

glóbulos vermelhos e cintilografia esplênica. 

o 

58 
Fe 

26 

é 

1 
+ n o 

-> 

bastante 

59 
Fe + radiação y 

26 

utilizado para 

metabólicos (cinética do ferro) em mamíferos. 

75 
Se 

34 

1 
+ n 

o 
-> 

76 
Se + radiação y 

34 

estudos 

o Se76 é utilizado para estudos do pâncreas como 

selenometionina. 

98 
Mo 

42 

1 
+ n 

o 
-> 

99 
Mo + radiação y 

42 

O Mo 99 é a fonte de Tc 99
m, bastante utilizado em 

procedimentos de medicina nuclear. 

3 

SUREJ/CORE.JISLCICNEN 



Programa de Gerência de Rejeitos na Pesquisa - PROGER 

132 1 
Xe + n 

54 o 
-> 

133 
Xe + radiação y 

54 

o Xe133 tem ~plicação nos estudos de aeração 

pulmonar. 

C. Radioisótopos Produzidos em Ciclotrons 

A classificação de um acelerador de partículas 

depende da trajetória·na qual a partícula é acelerada. Um 

ciclotron, ou acelerador de partículas, é fonte de grande 

número de partículas carregadas (na faixa de MeV), tais 

como prótons (p), deutério ( 1H2
), trício ( 1H3

) e partículas 

A probabilidade de ocorrerem reações nucleares 

com partículas carregadas é altamente dependente da 

energia de bombardeamento das mesmas. Para cada partícula 

carregada e para cada alvo existe uma energia limiar, 

abaixo da qual a reação não ocorre, uma vez que é preciso 

vencer as forças Coulombianas repulsivas entre a partícula 

carregada positivamente e o elemento alvo, também 

carregado positivamente. Geralmente, a energia limiar 

está na faixa de MeV. As reações mais comuns para prótons 

são: 

ou 

SUREJ!COREJISLCICNEN 
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ou 

A 

z 

A 
X 

z 

X + 

A 
X 

z 

1 
p 
1 

A 
( p, n) y 

Z+l 

-> 

( p, 2n) 

A-1 
Y + 2n 

Z+1 

A-1 
y 

Z+I 

CHJ 
~ 

As reações mais comuns para partículas a ( 2He4
) são: 

A 
X 

z 
4 

(zHe, n) 
A+3 

X 
Z+2 

A 
X 

z 
4 A+2 
(zHe, 2n) X 

Z+2 

A maioria das reações nucleares acima ocorre na 

faixa de 5 a 30 MeV. 

Quando as energias das partículas incidentes sobre 

o alvo sofrerem acréscimo, outras reações nucleares 

ocorrem. Algumas vezes, estas reações adicionais podem 

também ser úteis para produção de radionuclídeos. Alguns 

deles, utilizados rotineiramente em medicina e pesquisa, 

são produzidos em aceleradores ou ciclotrons. 

5 
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Dois radionuclídeos assim produzidos estão 

relacionados a seguir: 

3 16 
o 

8 
+ zHe -> 

18 
F 

9 
+ 

O F18 é bastante utilizado para cintilografia 

óssea. 

50 
Cr+ 

24 

4 
zHe -> 

52 
Fe + 2n 

26 

Da mesma forma, o Fe 52 é o r~dionuclídeo ideal para 

investigação óssea. 

Como pode ser observado, nas reações nucleares com 

partículas carregadas, o radionuclídeo resultante 

apresenta geralmente um número atômico superior àquele do 

nuclídeo alvo, sendo, portanto, quimicamente diferente. 

Assim, os radionuclídeos produzidos por reações de 

partículas carregadas são geralmente do tipo "limpo", ou 

de produção específica ("carrier-free"}. 

nestas reações são adicionados prótons, 

Uma vez que 

os nuclídeos 

resultantes são, geralmente, emissores beta positivo ou de 

captura K. 
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D. Radioisótopos Produzidos por Fissão 

Logo após a descoberta da radioatividade, os 

radionuclídeos de ocorrência natural, tais como 88Ra226
, 

e Po210 
84 I foram considerados boas fontes de 

partículas a. As reações com partículas a produzem 

nêutrons, da seguinte maneira: 

A A+3 
X (a,n) Y 

Z Z+2 

O estudo sistemático das reações de nêutrons 

gerados levou a uma descoberta surpreendente. Para muitos 

nuclídeos pesados (A ""' 200), a captura de um nêutron 

resulta ou num radionuclídeo pesado, ou em diversos 

radionuclídeos cujas massas atômicas são cerca de metade 

do nuclídeo alvo. 

Por exemplo, no caso de U235
, 

235 1 
U + n 

92 o 
236 

-> u 
92 

ou, numa reação muito mais freqüente, 

SUREJICOREJISLC/CNEN 
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235 
u 

92 

1 141 91 1 
+ n -> Ba + Kr + 4 n 

o 56 36 o 

Esse processo de divisão de um núcleo pesado em 

dois núcleos mais leves é chamado de fissão. Todos os 

elementos de número atômico entre z = 30 (zinco) e z = 66 

(disprósio) têm sido identificados em reações de fissão. 

E. Radioisótopos de Meia-Vida Curta Produzidos em Geradores 

Devido à necessidade de otimização das doses de 

radiação e da gerência de rejeitos radioativos, os 

radionuclídeos de meia-vida curta têm sido preferidos, 

tanto para práticas médicas quanto para uso em pesquisa. 

Entretanto, eles apresentam problemas, face à restrição de 

tempo para seu transporte, armazenamento e processamento. 

Devido à meia-vida de 100 min, por exemplo, o uso 

de F 18 não é disseminado, apesar de ser bom rastreador 

ósseo. As mesmas limitações se aplicam ao C11 (20,3 min) e 

ao 0 15 (2 min), que, não obstante, são bastante atrativos 

em função de suas energias e tipos de emissão. 

Esse problema tem sido resolvido, em parte, pelo 

uso de radionuclídeos geradores ("pais"), permitindo a 

utilização dos radionuclídeos de meia-vida curta 

("filhos") longe dos locais de produção, ou seja, de 

ciclotrons ou reatares. 

SUREJ/CORU!SL("iC':VF.\ 

8 



Programa tle Gerência tle Rejeitos IIli Pesquisa - PROGER 

r-o~. • I 
( I ; ' 
~ I 

Princípios Básicos de Geradores 

Um radionuclídeo gerador (também chamado "pai") é 

aquele que, decaindo em dois ou três degraus de uma 

cadeia, resulta num radionuclídeo de meia-vida mais curta 

(também chamado "filho") . Os seguintes geradores de 

radionuclídeos têm sido ou vêm sendo extensamente 

utilizados: 

• 
Meia-Vida 67 h 6 h longa estável 

• 

Meia-Vida 115 dias 1,67 h estável 

• a7y ~ 87msr ~ 87 Sr 

Meia-Vida 80 h 2,83 h estável 

Em uma série radioativa, o radionuclídeo filho vai 

sendo continuamente produzido pelo decaimento do 

radionuclídeo pai que, por sua vez, vai desaparecendo em 

função de sua própria desintegração. Quando a meia-vida do 

radionuclídeo pai é muito maior que a meia-vida do 

radionuclídeo filho, ocorre um importante fenômeno, no 

qual se baseiam os geradores utilizados atualmente em 

Medicina Nuclear. Nessa condição (T1;2 pai > T112 filho), 

um equilíbrio é estabelecido entre o pai e o filho, em um 

tempo t. No estado de equilíbrio, a razão entre as 

quantidades dos dois radionuclídeos torna-se constante. 

Por exemplo, num gerador de 99mTc ( 99Mo), a atividade do 
99mTc em equilíbrio com 99Mo decai com uma meia-vida 

SUREJICOREJISLC!CNEN 
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aparente de 67 h, ao invés de 6 h. O crescimento e o 

decaimento da atividade do filho em um gerador podem ser 

exatamente previstos, mediante a utilização das leis de 

decaimento, conforme mostrado graficamente na Figura 1. 

1 00 

// 

I 
50 

Decaimento do Mo 

Atividade ( M Bq) I 
1 o /crescimento do Te 

5 

o 1 o 20 30 40 50 60 70 

Tempo (horas) 

Figura 1 - Crescimento e decaimento do Tecnécio e Molibdénio. Pode ser obs~rvado, das 
curvas de crescimento e decaimento das atividades do 99"'Tc e 99Mo, que, para ambas, são 

necessárias cerca de 4 meias-vidas (24 h) para chegarem ao equilíbrio. 

O estado de equilíbrio entre os radionuclídeos pai 

e filho pode ser classificado como transiente ou secular. 

Quando a meia-vida de um radionuclídeo pai não é longa em 

comparação com a do radionuclídeo filho, o equilíbrio é 

denominado transiente. Os geradores 99Mo 
87msr são casos típicos de equilíbrio transiente. 

Por outro lado, quando a meia-vida do pai é muito 

mais longa que a do filho, o equilíbrio é denominado 

secular. Dois exemplos de equilíbrio secular são os 

geradores 113Sn - 113min e 226Ra - 222Rn. 
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No equilíbrio secular, as atividades dos pais e 

filhos tornam-se exatamente iguais. Em contrapartida, no 

equilíbrio transiente, a atividade do filho é levemente 

superior à atividade do pai. Como, no caso dos geradores, 

o radionuclídeo filho é quimicamente separado do pai, sua 

produção pode ser considerada quase como de !7-ipo 
"limpo" (" carrier-free" } . 

II- REJEITOS RADIOATIVOS ORIUNDOS DE ATIVIDADES DE PESQUISA 

Os importantes avanços, tanto preventivos como 

corretivos, registrados na área de gestão ambiental 

apontam para a necessidade de solucionar, a curto prazo, 

problemas relacionados à gerência dos rejeitos gerados em 

pesquisa. 

Apesar das baixas concentrações de materiais 

radioativos liberadas para o meio ambiente, o perigo de 

exposição ambiental de combinações 

cintiladoras + solventes orgânicos 

radioativas; biológicos 

radioativas; 

rejeitos 

solventes orgânicos + 

materiais patogênicos e pirofóricos, 

de: 

+ 

+ 

ácidos 

tem 

soluções 

substâncias 

substâncias 

e outros 

despertado 

preocupação, pela forma como são tratadas e gerenciadas 

pelas Universidades e Centros de Pesquisa. 

II.l -Soluções Cintiladoras, Solventes Orgânicos e Elementos Radioativos: a 
Técnica de Cintilação Líquida 

Seis elementos básicos (hidrogênio, carbono, 

nitrogênio, oxigênio, cálcio e enxofre} compõem, no 

total, mais de 97 % dos organismos vivos. É razoável, 

portanto, que exista especial interesse por 

SUREJ/CORE.!ISLCICNEN 
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radioisótopos desses elementos, tanto na pesquisa em 

biociências, como para aplicações médicas. 

entre os mencionados acima, os elementos 

Entretanto, 

facilmente 

disponíveis e de meias-vidas suficientemente grandes para 

sua aplicação limitam-se a 3H, 14C, 32P e 358, os quais, por 

serem emissores g puros, trazem consigo as dificuldades 

relacionadas à detecção de partículas carregadas 

Para contornar esse problema, três medidas devem 

ser tomadas, a saber: 

• Preparo de amostras extremamente finas; 

• Utilização de detectores com janelas extremamente 

finas;e 

• Mistura da amostra radioativa com o detector, de forma 

que seja evitada a absorção. 

A última alternativa é a base da técnica de 

contagem g por cintilação líquida, em especial para 14C e 
3H, emissores g de baixa energia. 

A detecção de partículas carregadas (E, elétrons de conversão ou 

a) é um processo mais complicado que a detecção de fótons, devido, 

basicamente, a seu pequeno alcance em sólidos e líquidos. É comum a 

ocorrência de absorção da partícula dentro da própria amostra e/ou 

blindagem, pela parede ou janela do próprio detector, antes da detecção 

propriamente dita_ 

SUREJICOREJISLCICNEN 
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A. Componentes Básicos 

Um detector de cintilação líquida é composto de 

duas partes básicas: 

• Um vidro com a amostra radioativa e o detector; e 

• Um tubo fotomultiplicador e o sistema eletrônico que lhe 
é associado. 

O detector "vial" (vidro com amostra radioativa e 

detector) consiste de uma amostra radioativa misturada a 

um líquido cintilador, dissolvido em solvente comum, 

visando formar uma solução tão incolor quanto possível. 

As moléculas cintiladoras atuam como detectores de 

radiação. A mistura homogênea da amostra radioativa com o 

detector apresenta duas grandes vantagens: 

1. Uma vez que toda a amostra radioativa está completamente 

envolvida pelas moléculas cintiladoras, a eficiência 

geométrica do processo chega próximo a 100% (4n); 

2. A ausência de barreiras1 entre a fonte de radiação e a 

solução detectora2 cintiladora, salvo algumas impurezas, 

reduz a perda de partículas 8. 

1 Exceto pela presença de moléculas solventes, que, nesse caso, colaboram 

na transferência de energia para as moléculas cintiladoras. 

2 Uma vez que a maioria dos cintiladores (cintilação efetiva) é sólida, a 

presença do solvente é essencial para obter homogeneidade da solução 

cintiladora contendo a amostra radioativa. 

SUREJICORE.J/SLCICNEN 13 
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~/ 'h/ 
~x_~, 

A interação das partículas :1?. tanto com a solução 

cintiladora quanto com as moléculas do solvente resulta em 

perda de energia, convertida em luz pelas moléculas 

cintiladoras. A quantidade de luz produzida, como no caso 

de cintiladores de Nai (Tl), é diretamente proporcional à 

quantidade de energia perdida. Uma vez que as partículas 

:1?. têm curto alcance em meios líquidos e perdem toda sua 

energia na solução, a quantidade de luz produzida é 

proporcional à energia das partículas. 

o detector de tipo 11 vial 11 e o tubo 

fotomultiplicador são colocados em compartimento vedado à 

luz, para evitar a presença de luz espúria no tubo 

fotomultiplicador. Arranjos modernos possuem dois ou mais 

tubos fotomultiplicadores, melhorando a eficiência de 

detecção. 

B. Preparação da Amostra Radioativa e Detector- ''via/" 

O principal problema no uso de um detector líquido 

de cintilação é a preparação adequada da amostra 11Vial 11 de 

detecção. Isso requer uma cuidadosa seleção do 

cintilador, bem como do solvente. 

C. Seleção da Solução Cintiladora 

um bom cintilador deve ter alta eficiência de 

conversão à luz, ser suficientemente solúvel no solvente 

escolhido e ser quimicamente estável em diversas condições 

ambientais (temperatura, umidade e luminescência) . Entre 

os cintiladores primários comumente utilizados em 

cintilação líquida, gozam de maior popularidade: 

SUREJICOREJISLCICNEN 
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• PPO - 2,5-diphenilloxazole; 

• BBOT p, terphenil e 2, 5-bis-2 ( 5-t-butylbenzoxazolyl)-

thiophene. 

Normalmente, uma pequena quantidade de outro 

agente químico, conhecido como cintilador secundário, é 

adicionada ao cintilador primário da solução. o propósito 

do cintilador secundário é absorver os fótons de luz 

emitidos pelo cintilador primário em 

comprimentos de onda (ultra-violeta) 

comprimentos de onda maiores (azul, 

regiões de menores 

e reemiti-los em 

verde ou amarelo), 
podendo, então, ser mais 

tubo fotomultiplicador. 

2(Sphenyloxazolyl)-benzeno 

eficientemente detectados pelo 

o 
(mais 

composto 

conhecido como 

1,4 bis-

POPOP) é 

largamente utilizado como cintilador secundário. 

D. Se/eção dos Solventes 

A escolha do solvente é ditada, basicamente, pelos 

seguintes requisitos: 

1. a energia depositada no solvente deve ser eficientemente 

transferida às moléculas cintiladoras; 

2. o solvente deve ser transparente à luz produzida pelo 

cintilador; e 

3. o solvente deve ser capaz de dissolver uma variedade de 

compostos e ser útil para uma ampla faixa de 

temperatura. 

Tolueno, xileno e dioxano preenchem estes 

requisitos e são, por isto, utilizados largamente. 

SUREJ/COREJ/SLC!CNEN 
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II.2 - Rejeitos Biológicos 

Para fins de segregação dentro da categoria de 

radioativos, são considerados rejeitas biológicos 

aqueles cuja composição apresenta, em sua maior parte, 

matéria orgânica misturada a materiais radioativos. Com 

base nesta classificação, a Norma CNEN-NE-6.05 (Gerência 

de Rejeitos Radioativos em Instalações Radiativas) faz 

menção às seguintes subcategorias: 

• estado físico (líquido ou sólido) : carcaça de 

animais, sangue, etc.; 

• tipo de material orgânico: solventes, lâminas com 

impressão de pesquisa de células com material 

radioativo; 

• putrescíveis I patogênicos: cobaias, protozoários, 

bactérias, insetos, etc.; e 

• outras características perigosas: líquido de 

cintilação, solventes orgânicos, ácidos, produtos 

pirofóricos, etc. 

Os rejeitas biológicos putrecíveis/patogênicos 

devem ser pré-tratados, no mesmo dia, de modo a prevenir 

sua putrefação. Os seguintes métodos podem ser 

utilizados: 

1. Congelamento 

Os rejeitos devem permanecer congelados no 

"freezer", até que possam ser liberados como não-

radioativos. 

SUREJ!('OREJ;SU'ICNEN 
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2. Químico 

As soluções químicas como formol ou hipocloreto 

retardam a decomposição. O rejeito deve ser totalmente 

coberto pelo líquido. Se for usado formol concentrado, 

o rejeito ficará mumificado em um ano e poderá ser 

tratado como rejeito sólido, ou liberado como lixo 

comum, caso sua atividade esteja abaixo do limite de 

isenção. 

3. Incineração 

Consultar previamente a CNEN a respeito de 

qualquer incineração de material radioativo. 

11.3 - Rejeitos Infectados 

O rejeito infectado, como, por exemplo, seringas 

com amostras de sangue, deve ser esterilizado com 

produtos químicos, como permanganato de potássio ou 

hipocloreto de sódio, permanecendo submerso por, pelo 

menos, doze horas. A atividade remanescente no líquido 

de esterilização deve ser determinada, para fins de 

eliminação. Os rejeitos contaminados com bactérias, 

protozoários, insetos, etc., que sejam de alguma forma 

considerados patogênicos, devem sofrer um rigoroso 

controle de qualidade, de forma que sua liberação seja 

feita com segurança para a saúde e o meio ambiente. 

Os rejeitos radioativos devem ser imediatamente 

identificados, classificados, registrados em ficha de 

controle, acondicionados e armazenados em local 

adequado. Os rejeitos que estiverem abaixo do limite de 

isenção devem ter o mesmo destino que o lixo comum da 

SUREJICOREJISLCICNEN 
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instalação. Materiais ou equipamentos ainda úteis devem 

ser descontaminados para reutilização ou reciclagem, 

reduzindo, sempre que possível, o volume de rejeites 

gerados. 

III- GERÊNCIA DE REJEITOS RADIOATIVOS 

AFigura 2 apresenta um esquema resumido das etapas 
' 

envolvidas na gerência de rejeites radioativos. A 

segregação dos rejeites em categorias pré-definidas deve 

ser feita durante sua coleta. Os rej e i tos de meia-vida 

curta devem ser armazenados em local seguro, até que sua 

atividade decaia ao nível de isenção, podendo ser então 

tratados como lixo comum. Os rejeites que contenham 

radionuclídeos com meia-vida mais longa 

transferidos para um dos Institutos da 

tratamento e armazenamento provisório. 

REJEITO 
RADIOATIVO 

MATERIAL .__ COLETA -- ~ 
ISENTO -------t.___sE_G_R_E-:GA:--Ç-ÃO _ __,I-----..... 

UBERAÇÃO COMO 
UXO COMUM 

* SIM 

CONTACTAR 
CNEN 

devem ser 

CNEN, para 

Figura 2 - Fluxograma básico de gerência de rejeitos radioativos. Adaptado de "Gerência de Rejeitos Oriundos da Medicina 
Nuclear e Pesquisa'~ Nota Técnica CODIN/SLC/CNEN 1996. 
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III.l - Coleta, Acondicionamento e Armazénamento 

Para a coleta de rejeites radioativos sólidos, 

são utilizados normalmente recipientes metálicos, com 

pedal, forrados internamente com saco plástico 

reforçado, preferencialmente em cor viva, ostentando 

claramente o símbolo de radiação e portando a indicação 

da categoria de rej e i tos para a qual foi destinado. 

Esses recipientes devem ser colocados nos laboratórios 

e empregados unicamente para rejeites radioativos, 

devendo existir outros receptáculos para o lixo comum. 

Agulhas e obj etos cortantes ou perfurantes devem ser 

protegidos por pequenas caixas. 

Os rejeites líquidos devem ser coletados em 

recipientes de até dois litros, com tampa rosqueada 

vedante. O material do recipiente deve ser escolhido 

de modo a não interagir com o líquido armazenado, 

especialmente no caso de líquidos orgânicos. Sempre 

que possível, deve ser utilizado material plástico. No 

local de armazenamento, os recipientes devem ser 

colocados sobre uma bandeja de material inquebrável, 

com profundidade suficiente para conter, com a devida 

margem de segurança, o volume total do rejeito. 

Os recipientes não devem apresentar contaminação 

superficial externa em níveis superiores aos 

estabelecidos na Tabela 1. Os níveis de contaminação 

são obtidos pela média de medições realizadas numa área 

de 300 cm2
, em todas as faces da superfície externa do 

recipiente. 

SUREJ/CORE.!ISLCICNEN 
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Tabela 1 Níveis máximos de contaminação radioativa 

permitidos em recipientes. 

Tipo de emissão I 

'I 
1--

Nível máximo permissível 
Bqlcm2 -----~---_J.LCilcm:__ 

'Emissores p e y e 

!emissores a de baixa 
,toxicidade 
,'Todos os outros 

emissores a 

III.2 - Identificação e Classificação 

4 

0,4 

São parâmetros importantes para a identificação 

dos rejeitos: 

• Características radiológicas 

vida, atividade, taxa de dose}; 

(radionuclídeo, meia-

• Características físico-químicas (sólido compactável I 

não compactável, líquido orgânico I inorgânico, 

composição química, objeto perfurante, etc.}; 

• Características biológicas (carcaça de animal, 

agentes patogênicos}; e 

• Origem (local, data, responsável}. 

Os rejeitos devem ser devidamente identificados 

por meio de etiqueta plastificada. A etiqueta deve 

conter o símbolo internacional de radiação e outras 

informações 

Anexo F. 

relevantes, conforme exemplificado no 

Os rejeitos radioativos são classificados em 

categorias, segundo o estado físico (sólido, líquido ou 

SUREJ/COREJ/SLC!CNEN 
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gasoso), a natureza da radiação que emitem (emissores 

beta/gama ou emissores alfa), a concentração e taxa de 

exposição (baixo, médio ou alto nível de radiação}, 

conforme especificado na Norma CNEN-NE-6.05. 

III.3 -Armazenamento para Decaimento 

O objetivo do armazenamento para decaimento é 

manter o rejeito radioativo sob controle, até que sua 

atividade atinja níveis que permitam liberá-lo como 

lixo comum ou, ainda, uma liberação controlada para o 

meio ambiente. Dependendo da quantidade de rejeito a 

ser armazenada, pode-se usar um cofre blindado, no 

próprio laboratório, ou uma sala dedicada 

exclusivamente ao armazenamento de rejeites. De 

maneira geral, os seguintes requisitos devem ser 

atendidos: 

• Os rejeites radioativos aguardando decaimento para 

eliminação devem ser mantidos separados de quaisquer 

outros materiais radioativos em uso; 

• Da mesma maneira, os rejeites radioativos devem ser 

separados, fisicamente, de materiais não 

radioativos, especialmente de materiais explosivos, 

inflamáveis ou tóxicos; 

• O local destinado ao armazenamento provisório de 

rejeites radioativos deve situar-se distante das 

áreas normais de trabalho, ou de áreas regularmente 

ocupadas por pacientes; 

• Caso seja necessária, deve ser providenciada 

blindagem para assegurar que a taxa de dose, em 
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qualquer ponto acessível fora do depósito, não 

exceda os 

público; 

limites de dose para indivíduos do 

• O depósito provisório deve ser amplo o suficiente 

para permitir a verificação periódica da integridade 

dos recipientes e a visualização das etiquetas, 

possibilitando identificar, facilmente, a data para 

liberação de cada grupo de rejeites; 

• As superfícies internas do depósito devem ser lisas 

e pintadas com tinta plástica impermeável, para 

facilitar a descontaminação, caso necessária; 

• O depósito 

símbolo de 

de rejeites deve ser sinalizado com o 

radiação, logo na entrada. Deve haver 

moni toração rotineira da área e o acesso deve ser 

restrito ao pessoal autorizado; 

• No caso de serem armazenadas quantidades 

significativas de 3H, 14C,. 125!, 131 ! ou 226Ra, bem como 

outros materiais que possam produzir gases, deve ser 

providenciado sistema de ventilação/ exaustão/ 

filtragem, conforme aplicável, para que não se forme 

concentração de gases radioativos; 

• Os procedimentos de proteção física e de 

radioproteção, bem como aqueles para situações de 

emergência devem ser divulgados ao pessoal que tem 

acesso ao depósito; 

• Todos os rejeites a serem armazenados devem estar 

corretamente acondicionados e identificados; e 

• A data em 

eliminação 

etiqueta. 

SUREJ!COREJISLCICNEN 
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organizados de maneira a minimizar a dose de 

radiação dos trabalhadores envolvidos na atividade 

de gerência de rejeitos. 

o tempo de armazenamento ( t} , em dias, é 

facilmente calculado através da expressão a seguir. A 

unidade de tempo será igual à unidade da meia-vida do 

radionuclídeo, ou seja, se, no cálculo, for aplicada a 

meia-vida em dias, o período de armazenamento será 

expresso em dias. 

( 1} 

t = ln (Ao/A) 

onde: 

Ao é a atividade específica inicial (Bq/g}; 

A é a atividade específica de isenção(74 Bq/g}; 

ln (A0 /A} é o logaritmo neperiano de (A0 /A} 

À é a constante de decaimento (l/dia} = 
ln (2) 

t 
l/2 

Os limites para eliminação através da rede de 

esgoto sanitário estão definidos na Norma CNEN-NE-6.05. 

Além dos requisitos acima, deve-se sempre manter 

atualizado o inventário do material armazenado. 

III.4- - Tratamento, Acondicionamento e Transporte 

Os rejeitos que não podem ser liberados devem ser 

tratados e acondicionados em embalagens que estejam de 

acordo com os requisitos de integridade para transporte 

e armazenamento. Normalmente, os hospitais e 
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laboratórios que manipulam radioisótopos podem 

assegurar, apenas, um tratamento simples aos rejeitos, 

de modo a reduzir seu volume e garantir a segurança 

radiológica durante o armazenamento e transporte. 

Deve-se tomar cuidado com a adição de produtos químicos 

que possam formar voláteis. Rejeitos 

radioativos somente 

compostos 

poderão ser cimentados ou 

incinerados com autorização da CNEN. 

Os Institutos da CNEN estão capacitados a receber 

rejeitos radioativos provenientes de aplicações 

medicinais, industriais e em atividades de pesquisa. O 

transporte de rejeitos radioativos deve ser feito em 

conformidade com a Norma CNEN-NE-5. 01 e seguindo as 

diretrizes do Ministério dos Transportes. 

IV - O QUE PRECISAMOS SABER SOBRE EMISSORES ~· 

A radiação, quando interage com a matéria, pode 

produzir modificações físicas e/ou químicas na mesma, 

Em geral, essas transitórias 

modificações 

detectadas 

necessidade 

eficazes. 

ou permanentes. 

são demasiadamente rápidas para serem 

diretamente por 

do desenvolvimento 

nossos sentidos; 

de técnicas de 

daí a 

detecção 

IV.1 -A Interação de Partículas Carregadas (10 keV A 10 MeV) 

Uma partícula carregada, ao passar através de 

uma substância {alvo), pode interagir com elétrons 

carregados negativamente e núcleos de átomos ou 

moléculas carregados positivamente. Devido à força 

Coulombiana, a partícula, em função de sua carga, tenta 

SUI?E.J/( 'ORU!SLC!CNEN 
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atrair ou repelir os elétrons ou núcleos próximos de sua 

trajetória. Como resultado desse "puxa-empurra" 

(expressão dada às colisões inelásticas), a partícula 

carregada perde parte de sua energia, 

átomos-alvo próximos de sua trajetória. 

energia. leva à excitação ou ionização. 

tomada pelos 

A absorção de 

Na faixa de 

energia de 10 keV a 10 MeV, o fenômeno de ionização 

predomina sobre o de excitação. A probabilidade de 

colisões inelásticas é tão alta que não é necessário um 

material espesso para frenar uma partícula carregada. 

A. Diferenças entre Partículas Carregadas ditas Leves e Pesadas 

Será que todas as partículas interagem de forma 

similar? A resposta é: depende do ponto de vista. É 

verdade que a natureza das interações sofridas é do mesmo 

tipo para todas as partículas nessa faixa de energia 

(colisões inelásticas) . Por outro lado, a manifestação 

dessas interações com partículas ditas leves (aquelas 

cujas massas são da mesma ordem da massa do elétron, por 

exemplo, e+) ou com partículas pesadas (aquelas cujas 

massas são igual ou maior que a do próton, por exemplo, a) 

é bastante diferente. 

Além de ir perdendo energia em sua trajetória, as 

partículas leves, ao sofrerem colisões inelásticas com 

elétrons dos átomos-alvo, tendem a ser defletidas em 

ângulos maiores que as partículas pesadas. Isto acarreta 

variações nas trajetórias dos dois tipos de partícula 

(representadas graficamente, na Figura 3, para um elétron 

e um próton) . A trajetória de uma partícula pesada é, 

aproximadamente, uma linha reta, enquanto que a de uma 

partícula leve é tortuosa. 

SUREJ!COREJ/SLC/CNEN 
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1 Me V elétron 

1 MeV próton 

• 
-+ --+ --+ -- -+- -+ + + + + + + 
-++=+ -"F -+
+ + + + + + + 

Alcance 

Meio 

Figura 3 - Gráfico estilizado, mostrando o alcance de partículas carregadas. A partícula pesada (próton) perde 
sua energia com certa regularidade, em linha reta. A partícula leve (B) pode transferir grande quantidade de 
energia em uma única colisão com um elétron do meio, criando outros tipos de radiação (rad.y, raios-x). Os 
sinais ( +) e (-) refletem a ionização dos átomos do meio. 

Tabela 2 - Alcance aproximado de partículas carregadas 

Alcà.nce (cm) 
- --- --- - - - -- -- --- - - -·- -- -- ---- --

Tecido Mole Ar 
--- -- --------- f-·--·---- -,-------------··-

Energia (keV) e ou e+ part. a e ou e+ part. a 

10 2x 'o·' < 10 ' 1,6 X 1 o- 1 1 X 10/ 

100 2 X lO-~ 1 '4 X 1 o ·1 16 l X lo--

1000 4 X 1 o-- 7,2 X 1 o -1 3,3 X 10 2 5 X 1 o -l 

,, 
10 000 5 4' 1 X 10 ' 4,1 X 10-J 10,5 

Freqüentemente, quando uma partícula carregada 

leve é defletida para determinado ângulo obtuso, a energia 

transferida ao elétron-alvo também é bastante grande. 

Como resultado, o elétron-alvo, ao adquirir essa grande 

quantidade de energia, também se comporta como uma 

partícula carregada de alta energia, criando sua própria 

trajetória e colisões com o meio. Essas interações, 
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dependendo da característica do evento, podem dar origem a 

radiação x e y. 

B. Alcance de uma Partícula Carregada 

O conceito de alcance de uma partícula, R (do 

inglês, "range") é bastante útil em dosimetria das 

radiações, detecção de radiação e proteção radiológica. É 

definido como a distância média percorrida por uma 

partícula carregada em uma dada direção. Assim, o 

alcance, R, de partículas carregadas mais pesadas, uma vez 

que estas apresentam trajetória aproximadamente linear, é 

representado pela distância média percorrida por 

partículas carregadas em determinado meio. Devido a sua 

trajetória mais tortuosa, por outro lado, o alcance de 

partículas mais leves, tais como elétrons, é muito mais 

curto que a distância média percorrida pelas partículas 

carregadas (ver Figura 3). A Tabela 2 apresenta o alcance 

de partículas a e elétrons, para várias energias e meios, 

fornecendo uma idéia das distâncias envolvidas. 

o conceito de alcance é freqüentemente aplicado a 

radionuclídeos emissores g, nos quais as partículas g são 

emitidas com diferentes energias até um valor máximo, 

denominado E8 máx. Nesse caso, o alcance é aproximadamente 

determinado pela E8 máxima. 

C. Fatores que Afetam o Alcance de uma Partícula 

O alcance, R, 

de vários fatores. 

de uma partícula carregada depende 

Quatro dos mais importantes são 

descritos na página seguinte: 
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Energia (E) - O alcance, R, de dada partícula é ampliado 

com o aumento da energia inicial, E, da partícula. Por 

exemplo, o alcance de um elétron de 5 MeV é cerca de seis 

vezes maior que o de um elétron de 1 MeV. A relação exata 

de R como função de E é bastante mais complexa, mas, para 

a faixa de energia dos principais radioisótopos utilizados 

em pesquisa biomédica, R pode ser linearmente relacionado 

à energia inicial, E, da partícula carregada. 

Massa (M) Partículas mais leves têm alcance maior que 

partículas mais pesadas de mesma energia e carga. Pode-se 

demonstrar que o alcance de um pós i t;,ron de 1 MeV (e+) é 

muito maior que o alcance de um próton de 1 MeV (a massa 

do próton é cerca de 2. 000 vezes a massa do e+) . A 

dependência do alcance em relação à massa é, algumas 

vezes, expressa como função da velocidade da partícula. 

Um pósitron de 1 MeV se desloca com velocidade muito 

superior à velocidade de um próton de 1 MeV. O alcance, 

R, de uma partícula carregada 

velocidade da partícula. 

cresce com o aumento da 

Carga (Q) - Uma partícula com menos carga possui alcance 

maior que uma partícula com mais carga. Por exemplo, pode 

ser demonstrado que o átomo de trício (3
1H, carga 1, massa 

3) tem alcance maior que o átomo de hélio ( 3
2He, carga 2, 

massa 3) de mesma energia. Partindo-se da relação R ex: 

(l/Q) 2
, na qual R é proporcional ao inverso da carga, 

podemos inferir que o 3
1H atinge uma distância quatro vezes 

superior à distância percorrida pelo 3
2He. 

Densidade do Meio (Õ) O alcance de uma partícula é 

fortemente dependente da densidade do meio no qual ela se 

desloca, visto que quanto mais alta a densidade do meio, 
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menor é o alcance da partícula. Pode-se demonstrar que R 

é inversamente proporcional à densidade, Õ, do meio ( ou R 

oc ( 1/Õ) ) . Por esta razão, o alcance de partículas é 

sempre muito maior em gases do que em líquidos ou sólidos. 

Equações empíricas para o cálculo do alcance das 

partículas carregadas constam no Anexo A. 

IV.2 - Aspectos Básicos sobre a Escolha de Detector de Radiação 

Generalidades 

Uma das questões a serem resolvidas é o uso que se 

deseja fazer do detector de radiação e o que medir. 

Listamos, abaixo, algumas propriedades importantes: 

Eficiência Intrínseca A eficiência intrínseca de um 

detector (Ei) é a medida de sua capacidade em detectar 

radiação e é geralmente definida como a razão entre o 

número de fótons, ou partículas, de um dado tipo de 

radiação detectada e o número de fótons, ou partículas, 

que incidem sobre o volume sensível do detector. 

Por exemplo, o valor de 0,5 (50%) de eficiência 

intrínseca significa que somente a metade da radiação 

incidente sobre o volume sensível do detector foi 

detectada e que a outra metade simplesmente não 

interagiu com o volume sensível do detector. Assim, 

quanto mais alta a eficiência intrínseca do detector 

utilizado, maior será a exatidão do processo de 

segregação dos rejeites. 

Ei = no de partículas detectadas pelo detector 
nº de partículas que incidem sobre o volume sensível do detector 

SUREJICORE.!ISLCICNEN 
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Tempo Morto ( t) - Tempo morto é a medida da capacidade 

de um detector para funcionar a altas taxas de contagem 

(fluxo de radiação), sem perda significativa do número 

de fótons ou partículas a serem registrados. Existe 

sempre um pequeno intervalo entre o momento em que uma 

partícula ou fóton interage com um detector e o momento 

em que o detector reage, registrando a resposta. Se, 

durante este tempo, uma segunda partícula interagir com 

o volume sensível do detector, este poderá distorcer a 

resposta da primeira partícula, provocando a perda de 

registro de ambas, ou a segunda interação não será 

registrada. O intervalo de tempo mínimo necessário 

entre a chegada de duas partículas sobre o detector, sem 

que haja distorção ou perda de registro da segunda 

partícula, é definido como tempo morto do detector. 

Um detector apresentando um longo tempo morto não 

pode operar em ambientes com altas taxas de contagem sem 

perda significativa e conseqüente distorção. 

A Figura 4 mostra o efeito do tempo morto sobre 

várias taxas de contagem. Para taxas de contagem 

associadas a radioisótopos rotineiramente encontrados em 

rejeites gerados por laboratórios de pesquisa, um tempo 

morto menor que 10 ~s é bastante adequado. 

Discriminação de Energia - A capacidade de um detector 

para distinguir radiações de energias diferentes (por 

exemplo, dois fótons y de diferentes energias) é 

conhecida como discriminação de energia. 
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Taxa de Contagem ( cps ) 

106 

105 

103 

104 106 107 

Taxa de Contagem Real ( cps 

FIGURA 4 - Taxa de contagem observada como função da taxa de contagem real, para detectores 
com 1 f.lS, 10 f.lS e 100 f.lS de tempo morto. (Adaptado de "Introductory Physics ofNuclear Medicine", 
Ramesh Chandra - New York University Medical School, NY, 1976. ) Observa-se que, para um 
detector com 100 f.!S, a perda de contagem (contagem real menos contagem observada) ou o desvio da 
linha de tempo morto = O é bastante acentuado, mesmo para 103 contagens por segundo (cps). Por 
outro lado, para um detector com tempo morto de 1 f.lS, a perda de contagem é desprezível, mesmo para 
taxas superiores a 105 cps. 

o termo "Full Width at Half Maximum" (FWHM) 

representa a diferença mínima necessária entre as 

energias de duas radiações y que apresentem energias 

distintas. Por exemplo, se o FWHM de um detector é 20 

keV, isto significa que dois fótons y com diferença de 

energia entre si menor que 20 keV não podem ser 

distinguidos por ele. Quanto menor for o valor de FWHM, 

maior será a capacidade de discriminação energética do 

detector. 
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Outras considerações - Uma vez que os detectores utilizam uma 

eletrônica sofisticada, freqüentemente são suscetíveis a 

variações de temperatura e umidade. São preferíveis os 

detectores cujas respostas sejam menos afetadas por 

essas variações. A Tabela 3 resume algumas 

características de detectores mais comuns. 

Tabela 3 - Características de alguns detectores. 

Eficiência Tempo Morto Discriminação 
Aplicação 

Detector Básica em 
Intrínseca ('t) de Energia Laboratório 

medidas de 
exposição de 

. (/ ,. / 

,<( t'. 
~_l>!i_! 

\ ' 

Câmara de 
muito baixa 

não pode ser 
nenhuma feixe contínuo 

Ionização usado como pulsado e 
contador (aparelhos de 

raios-x) 

Contador muito baixa ~ms. moderada medidas de 
Proporcional exposição 

medidas de 

Contador 
campo; 

Geiger-
moderada ~ms. nenhuma monitoração de 

superfícies 
Müller contaminadas; 

segregação de 
rejeitas 

Contador de busca de 
Cintilação 

alta moderada 
superfícies 

Nai (Tl) !lS contaminadas, 
(survey segregação de 
meter) rejeitas 

Contador análises de 
Estado moderada < l!lS muito boa 

ativação de 
Sólido 
Ge (Li) 

nêutrons 

V- ASPECTOS A SEREM LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO NA GERÊNCIA DE REJEITOS 

É fundamental, para correta gerência de rejeites, 

levar em consideração as seguintes características dos 

radionuclídeos: 
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V.l - Características dos Radioisótopos 

RADIO-
~ 

TIPO DE MEIA-VIDA PODEí( DE PJUmTRAÇÃO 
lDJBRGIA 'Y 

ISÓTQPO EMISSOR NO AR PE EHtSSOR BETA 

ENERGIA ~ Pt!RO 

(PORCENTAGEM) 
( FRAÇÃO 'l'RÀNSHI:TrDA 

<:AMADA MORTA DE PELE 
O, 00'1 cm) 

90Sr-Y ~ puro 28 anos 0,523 MeV (<1%) 1,6 m 

2,284 MeV (100%) 9,28 m 

(97%) 

4sca ~ puro 163 dias 0,257 MeV (100%) 0,64m 

(37%) 

51Cr lh 27,71 dias 0,32 MeV (9,85 %) 

14c ~ puro 5568 anos 0,157 MeV (100%) O, 32 m 

(11%) 

125! 
~y 59,3 dias 0,036MeV (100%) 

0,028MeV(O, 8%) 

0,029MeV (1,62%) 

0,03 MeV (o 1 5%) 

0,004 Me V (79%) 

0,023 Me V (31%) 

131! 
~y 8,02 dias 0,37 MeV ( 81,6%) 

0,64 Me V (7 ,1%) 

0,72 Me V (1,8%) 

0,248 Me V (2%) 

0,334 Me V (7%) 

0,606 Me V (90%) 1,6 m 

24Na ~y 15 horas 1,368 MeV(lOO%) 
' 

2,754MeV (100%) 

1,39 Me V (100%) 3,8 m 

32p 
~ puro 14,3 dias 1,71 Me V (100%) 6,4 m (95%) 

35g 
~ puro 87,5 dias 0,168 Me V (100%) O, 32m (16%) 

3H ~ puro 12,6 anos 0,019 Me V (100%) 0,0064 cm ( 0%) 

99"'rc ~y 6 horas 0,147 MeV (88,97%) 

0,120 MeV ( 9%) 0,12 m 
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V.2- Taxes de Dose Externa Previstas para Pessoal que Manuseia Rejeitos Radioativos 

A Tabela 4, que segue, apresenta as taxas de 

dose esperadas a 30 cm e a um metro de uma fonte pontual 

de 1 mCi de atividade, bem como ao contato com um frasco 

de vidro (50 ml) ou uma seringa de plástico ( 5 ml) 

contendo fonte de 1 mCi de atividade, distribuída nos 

respectivos volumes citados. 

Tabela 4 Taxas de dose externa, em função da 
distância. 

RADIO

ISÓTOPO 

DOSES ESPERADAS DOSES DOSES ESPERADAS AO CONTATO CONTAMINAÇÃO HOMOGÊNEA 

99~c 

A 30 cm E 100 cm ESPERADAS AO COM UMA SERINGA DE DE PELE (37kBq/cm 2 ) 

DE DISTÂNCIA DE CONTATO COM UM PLÁSTICO DE 5 ml COM UMA GOTA (37 Bq) 
UMA FONTE 

PONTUAL DE 1mCi 
E DE PELE A 30 

cm 

7,5 mSv/h 

2,6x10 3 mSv/h 

2, I x HY' mSv/h 

l,'IX!O' mSvih 

I ,:\x 10 ' msv· h 

'i. I x I()' mSv;h 

3,2 Msv/h (pele) 

2,9 x 10·2 mSv/h 

1,8 x 10 __ , mSv/h 

4,6 mSv/h (pele) 

0,21 mSv/h 

1,7 x 10-2 mSv/h 

1,4 mSv/h (pde) 

4,')x10' mSv/h 

I ,O x 10 _, mSv/h 

6,7 x 10 'mSv/h 

FRASCO DE 50 
ml DE VIDRO 

CONTENDO 1mCi 

5,2 mSv/h 

6,6 mSv/h 

61 mSv/h 

2,6 x 10 2 mSv h 

CONTENDO 1 mCi 

1600 mSv/h 130 mSv/h 

73 mSv/h 

O.'i'imSv'l1 

2,1 x 10·2 mSv· h 

U mSvh 

0.1 mSv/h 

I 'i mSv;'h 0,7S mSv /h 

0,2:3 mSv;h 

60 mSv/h 

21 mSv/h 

810 mSv/h 82 mSv/h 

48 mSv/h 

880 mSv/h 70 msv/h 

49mSv/h 

13 mSv/h 

0,1'5 mSv/h 

13 mSv/h 9,1 mSv/h 

0,32 mSv/h 

SL'l?F./i( 'Of?EJ;SL(';C'NEI\' 
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Comparando os dados da Tabela 4 com os da Tabela 

anterior, observa-se que, em termos de doses externas, 

sem contato, os radioisótopos que mais contribuem para a 

dose absorvida são os seguintes emissores BETA ou 

BETA/GAMA de alta energia: 

Na-24; 

Sr-90 {em equilíbrio com o filho Y-90, emissor beta 

de alta energia 2,28 MeV-100%); e 

I-131. 

Ao passo que, em termos de dose ao contato com 

uma seringa, os que mais inspiram cuidados são os 

emissores beta de alta energia, quais sejam: 

Sr-90; 

P-32; e 

Na-24. 

E, em caso de contato com um vidro: 

Na-24; 

I-131; e 

Sr-90. 

Em caso de 

problemáticos são: 

Sr-90; 

Na-24; 

P-32; e 

I-131. 

SUREJ/CORE.IISLC/CNEN 
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Pode-se observar, dos dados expostos, que os 

radionuclídeos mais críticos, em termos de exposição 

externa e manuseio (COMPARATIVAMENTE}, são Na-24, Sr-

90, I-131 e P-32. 

V.3 - Segregração 

Com relação à segregaçã::>, alg·Lmas regras gerais 

e específicas devem ser seguidas, a. saber: 

REGRAS GERAIS 

• Não misturar rejeito sólido com rejeito líquido; 

• Não misturar rejeito orgân1co com inorgânico; e 

• Não misturar rejeito biológico com não biológico. 

REGRAS ESPECÍFICAS 

• Rejeites contaminados com Tc-99m devem ser Sügregados 

dos demais rejeites radioativos, posto que sua meia

vida curta permite que, após um mês de armazena.:nento 

(equivalente a um fator de decaimento da ordem de 

eles possam ser descartados com 

através do sistema de coleta de lixo urbano 

ou pela rede de esgoto sanitário (líquidos}; 

segurança 

(sólidos} 

• Rejeites contendo C-14 também devem ser segregados dos 

demais rejeites, uma vez que seu armazenamento para 

decaimento não surte efeito. Neste caso, face à meia

vida elevada desse radionuclídeo, os rejeites devem 

ser recolhidos à CNEN; 

• Rejeites contendo H-3 que, além de possuir meia-vida 

longa, é de difícil detecção, como veremos adiante, 

também devem ser segregados dos demais rejeites e 

SUREJ/COREJISLCICNEN 
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recolhidos à CNEN. Observa-se, neste caso, que o 

risco de manuseio de rejeites contendo H-3 é 

desprezível. O inventário de sua atividade é bastante 

importante; 

• Rejeites contendo Na-24 também devem ser segregados 

d~~ demais rejeites e isolados, face aos elevados 

riscos de dose externa. Entretanto, o armazenamento 

para posterior decaimento é bastante eficiente neste 

caGo, posto que sua meia-vida de 15 horas permite que, 

após dois meses de armazenamento (correspondendo a um 

fator de decaimento da ordem de 10-29
), eles sejam 

eliminados através do sistema de coleta de lixo urbano 

ou pela rede de esgoto; 

• Rejeites contendo Sr-90 e Ca-45 também devem ser 

segregados dos demais rejeites, posto que o 

armazenamento para posterior decaimento não surte 

efeito com estes radionuclídeos. Cuidados devem ser 

observados durante o manuseio de Sr-90, devido aos 

riscos de irradiação externa e, principalmente, aos 

riscos relacionados com as doses provenientes de 

contaminação de pele. Estes rejeites, cujo inventário 

é muito importante conhecer (atividade e data de 

armazenamento), também deverão ser recolhidos à CNEN; 

e 

• Rejeites contendo I-131, I-125, Cr-51 e P-32 podem ser 

armazenados para decaimento e posterior eliminação 

através do sistema de coleta de lixo urbano ou pela 

rede de esgoto sanitário. 
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V.4 - Cálculo do Decaimento 

Três tipos de estudos podem ser feitos para 

verificar se a concentração e a atividade ou atividade 

específica do rejeito estão em conformidade com os 

respectivos limites para eliminação: 

• Por meio de hipóteses cautelosas, isto é, supondo a 

atividade remanescente (adsorvida) em frascos, 

seringas, vidros, etc., no caso de rejeitas sólidos, 

igual a 2% da atividade inicial contida nos mesmos; 

• Em. alguns casos, por meio da taxa de exposição na 

superfície de determinados volumes conhecidos, função 

da densidade do rejeito e da atividade existente; e 

• Por meio de contaminação de superfície, que também 

veremos a seguir. 

1. Considerando 2% da Atividade Adsorvida no Rejeito 

Os rejeitas radioativos podem ser eliminados 

quando suas atividades são inferiores às estabelecidas 

em Norma específica da CNEN. 

Conhecendo-se a atividade do radioisótopo 

contida em dado material, pode-se determinar o tempo 

de armazenamento. Algumas vezes, é necessário aplicar 

um modelo ou levantar hipóteses para se estabelecer a 

atividade. 

Exemplo: Rejeitas sólidos provenientes de materiais 

contaminados com um radioisótopo. 

Considera-se, como hipótese segura, que 2% da 

atividade do radioisótopo sempre permaneçam adsorvidos 
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em cada seringa, ponteira, 

etc. utilizados; que Ao 

específica do material em 

frasco, chumaço de algodão, 

corresponda à atividade 

determinada data (ex.: na 

data de aquisição) e que A seja a atividade específica 

permitida para eliminação através do sistema de coleta 

de lixo urbano. Deseja-se conhecer qual é o tempo, t, 

necessário para o decaimento de Ao até a atividade 

limite A. 

Tomemos como exemplo a aquisição de I-125, 

contido em um frasco de 23 g, que apresentava 30 ~Ci 

em 01.03.94. Logo: 

A = limite estabelecido para eliminação de rejeites 

sólidos através do sistema de coleta de lixo 

urbano; 

A = 2nCi/g = 74 Bq/g; 

Ao = atividade específica do frasco (2% da atividade 

inicial); 

Ao = 0,02 x 30 ~Ci/23g = 0,026 ~Ci/g = 26nCi/g 

À = 1n2 /t1;2 = O, 693 I ( 60 dias) = O, 01155 dias-1 (Usar 

pelo menos 5 algarismos decimais) 

t = número de dias que o material 

armazenado, a partir de 01.03.94. 

ln(~/ A) ln (26/2) 

t = ----------- = ------------
À 0,01155 

t = 222 dias. 
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Assim, após 222 dias, contados a partir de 

01.03. 94, o material pode ser considerado como não 

radioativo; os rótulos indicando presença de 

radioatividade devem ser retirados e ele pode ser, 

então, depositado no sistema de coleta de lixo urbano, 

caso não contenha outro tipo de toxicidade que o 

impeça. 

2. Por Meio da Taxa de Exposição 

O fluxo de fótons esperado à meia altura da 

superfície lateral de uma fonte homogênea cilíndrica, 

desprezado o fator de build-up (correção para os 

fótons espalhados), é: 

~ = Sv*G(~sh/2,2~sR0 )/2~s (Eq.l), 

onde: 

Sv - > fonte volumétrica, em Bq/cm3
; 

G(~sh/2,2~sR0 ) - > função geométrica adimensional; 

~s - > coeficiente de absorção da fonte, em cm-1
; 

Ro - > raio da fonte, em cm; 

h - > altura da fonte, em cm; e 

~ - > fluxo de fótons, em fótons/cm2 .s 

A taxa de exposição, em R/h, à meia altura da 

superfície do tambor (embalagem) é determinada por: 

X = L~%iEi~d parFc ( Eq. 2) , 

onde: 

X - > Taxa de exposição, em R/h; 
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%i - > Porcentagem de fóton emitido de energia i; 

~ - > Fluxo de fótons, obtido pela equação anterior; 

Ei - > Energia do gama, em MeV 

J..Li/par - > Coeficiente de absorção mássico do ar, em 

cm2 /g, função da energia do fóton; e 

Fc- > Fator de conversão, em gRs/MeVh = 1,6 x 10-8
• 

Em função da taxa de exposição na superfície, 

pode ser feito um cálculo teórico cauteloso da 

quantidade máxima de material radioativo contido 

dentro de uma embalagem, levando em consideração: 

• o valor mínimo da funt1 ão G(a,b), isto é, o menor 

fluxo; 

• uma embalagem pequena, de dimensões H = 50 cm e R = 

10 cm; 

• que o valox: de J..L/p não varia muito com o tipo de 

densidade de mat.erial, nem com a energia do gama 

emitido; e 

• uma densidade do 1:ejeito sólido pequena, equivalente 

à do tecido e, portanto, igual a 0,0081 g/cm3
• 

Entretanto, na prática, devido ao baixo valor 

limite para eliminação de rejeito sólido através do 

sistema de coleta de lixo urbano, qual seja 74 Bq/g, o 

detector utilizado pode não apresentar a devida 

sensibilidade, como veremos a seg-uir. 

A Tabela 5, que segue, apresenta os principais 

valores de J..L/p para os principais emissores gama 

usados na área de pesquisa, para fins de cálculo da 
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sensibilidade mínima exigida do detector para a taxa 

de exposição, em cada caso equivalente a uma atividade 

específica do rejeito, de 74 Bq/g. 

Tabela 5- Dados referentes aos principais emissores gama 

RADIONUCLÍDEO 
ENERGIA PORCENTAGEM jl/p 

(Mev) % (cm2 /g) 
I-125 0103 100 012300 

r------------- - -- ---- --- --- ------- --------------------

0137 8116 
' 

010317 
I-131 1 ol64 711 I 010319 

i 0172 ' 1,8 
I 

010311 
-r-- - ------s-----t 100 010288 Na-24 

: 1,368 
i 2 I 754 I 100 010220 

------ ----- ---- I ----- : 
Cr-51 i o 1 32 ; 10 010312 

Considerando os dados acima, um saco plástico de 

50 cm de altura e 10 cm de raio contendo material 

contaminado de baixa densidade (tecido= 0,0081 g/cm3
), 

bem como as equações anteriores, pode-se calcular, de 

forma aproximada, a taxa de exposição na superfície 

desta embalagem, correspondente a uma atividade 

específica de 74 Bq/g para cada radionuclídeo acima, 

resultando em: 

I-125 - > 0,3 jlR/h 

Cr-51 - > 0,9 jlR/h 

I-131 - > 10 jlR/h 

Na-24 - > 0,14 mR/h 

Observa-se, a partir dos resultados acima, que é 

impraticável utilizar a medição de taxa de exposição 

na superfície de sacos contaminados com I-125 e Cr-51 

como base para eliminar esses rejeitos através do 
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sistema de coleta de lixo urbano, uma vez que o 

"background" médio é da ordem de 11 ~R/h. 

3. Contaminação de Superfície 

Vários são os fatores a ser levados em 

consideração quando uma medição for realizada com um 

detector. Dentre os mais importantes, pode-se citar: 

• O tempo morto (f1}; 

• Geometria do detector x dimensão da fonte (f2 }; e 

• Interação com o detector(f 3 }. 

Sendo S o número de partículas emitidas, por 

segundo, pela fonte e R o número de partículas 

detectadas, por segundo, pelo detector, e levando -em 

conta os fatores acima, pode-se escrever: 

R = f1*f2*f3*S 

Tempo Morto (t} 

Definido como o intervalo mínimo de tempo que 

pode transcorrer entre a chegada de duas partículas no 

detector, para que dois pulsos distintos sejam 

gerados. 

A taxa de contagem real (n}, em função da taxa 

de contagem ( g} registrada pelo detector, é 

representada por: 

n = g/(1-gt} 

e o fator f1 = g/n = 1-gt 
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Exemplo: 

Supondo que o tempo morto de um detector seja de 

200 ~s e que a taxa de contagem registrada por ele 

tenha sido de 30.000 cpm (500 cps), pergunta-se: qual 

é a porcentagem de partículas não contadas pelo 

detector? 

n = 30000/60/(1-(30000/60)* 200 x 10-6 s) = 555,5 cps 

(n-g)/n = (555-500)/555 = 10% de contagens perdidas 

f1 = 500/555 

Geometria do Detector e Dimensão da Fonte 

A geometria do detector/fonte afeta a medição de 

duas maneiras. Primeiro, o meio entre a fonte e o 

detector pode espalhar ou absorver parte das 

partículas emitidas. 

Em segundo lugar, a geometria da fonte e do 

detector, assim como a distância entre os dois, 

determinam a porção de partículas que entram no 

detector e que têm chance de serem contadas. 

Assim, é importante, no segundo caso, calcular o 

ângulo sólido n = f2} entre a fonte e o detector, 

definido como sendo a relação entre o número de 

partículas emitidas, por segundo, dentro do espaço 

definido pelo contorno da fonte e do detector e o 

número de partículas emitidas, por segundo, pela 

fonte. 
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No caso de uma fonte pontual, localizada a uma 

distância d do centro de um detector com abertura 

circular de raio R, o·ângulo sólido é: 

No caso de uma fonte cilíndrica de raio Rs e um 

detector cilíndrico de raio Rd, o ângulo sólido pode 

ser aproximado por: 

Q = ( ro2 I 4 ) * { 1- ( 3 I 4) * ( ro2 +<p2
) + ( 15 I 8) * [ ( <p4 +ro4

) I 3 +ro2 <p 2
] 

- (35116) * [ (<p6 +ro6
) 14+ (312)ro2 <p 2 (<p2 Ho2

)]}, 

onde: ro = Rdld; e 

<p = Rsld 

Exemplo: 

Em um detector Geiger-Mül1er típico, com 

abertura cilíndrica de diâmetro igual a 50 nun, qual 

seria o ângulo sólido de uma fonte pontual localizada 

a 10 cm de distância do detector? 

Se o ângulo sólido for igual a 1, a geometria é 

chamada de 4n (eficiência igual a 100%) e se for igual 

a 0,5, é chamada de 2n (eficiência igual a 50%). 

Observa-se que, para um monitor de superfície, o 

valor do ângulo sólido é igual a 0,5 quando d=O, isto 

é, quando o detector se aproximar da superfície do 

lugar contaminado. 
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Neste caso, como as fontes radioativas são 

isotrópicas, isto é, a probabilidade de uma partícula 

ser emitida é igual para qualquer direção, ao se 

aproximar o detector do lugar contaminado, 50% das 

partículas atingirão o detector, ou seja, aquelas que 

são emitidas na direção do detector. 

Interação com o Detector 

Dois aspectos devem ser levados em consideração 

neste caso, a saber: 

• O tamanho e a espessura da janela do detector, que 

determinam o número de partículas que pode entrar no 

detector e quanta energia elas perdem ao interagir 

com o material da janela; e 

• As partículas que entram no detector não são 

necessariamente contadas, dependendo da eficiência 

do detector. Esta é definida como o número de 

partículas que entram no detector, por unidade de 

tempo, e o número de partículas que são registradas 

por ele (f3), por unidade de tempo. 

De modo geral, a eficiência de um detector 

depende da densidade e tamanho de seu material, do 

tipo e energia da radiação, bem como da eletrônica que 

ele utiliza. 

Quanto mais denso o material, maior a eficiência 

do detector, o que nos leva a afirmar que detectores 

de estado sólido são mais eficientes do que os 

detectores gasosos. 
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As partículas carregadas, por terem alto LET 

{Linear Energy Transfer), são mais facilmente 

absorvidas do que as radiações eletromagnéticas, 

fazendo com que os detectores apresentem eficiência 

próxima a 100% para as partículas carregadas. 

Entretanto, deve-se observar que, para partículas 

carregadas de baixa energia, a espessura da janela do 

detector pode ser suficiente para blindar as referidas 

partículas, reduzindo, neste caso, a eficiência para 

09.; o. 

Algumas aproximações teóricas podem ser 

utilizadas para estimar a eficiência f3 do detector 

para radiação gama {fótons), como veremos a seguir. 

Para um feixe paralelo de fótons de energia E, 

incidindo na janela . de um detector cilíndrico de 

comprimento L e densidade de material conhecida, a 

eficiência pode ser estimada em: 

f3= 1 - e -J.lL 

Exemplo: 

Qual é a eficiência de um detector de iodeto de 

sódio de 50 mm de comprimento para um gama de energia 

igual a 2 MeV e O, 5 MeV, sabendo que a densidade do 

iodeto de sódio é de 3,67 g/cm3 e que o coeficiente de 

atenuação para energia de 2 MeV é igual a 0,00412 m2 /kg 

e, para 0,5 MeV, é igual a 0,0091 m2 /kg? 

f3 = 0,53 = 53% p/ 2 MeV 

f3 = 0,81 = 81% p/ 0,5 MeV 
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Exemplo Prático: 

Um detector cilíndrico (diâmetro = 40 mm), cuja 

eficiência de medição é de 60%, foi utilizado para 

medir uma fonte pontual, localizada a 10 cm do mesmo. 

Sabendo-se que: 

• o valor do background é de 40 cpm; 

• o valor da taxa de contagem no detector é de 600 

cpm; e 

• o tempo morto é de 100 ~s. 

Qual será a atividade medida? 

Cálculo: 

f1 = g/n = 1-gT = 1-(600/60)*100*1x10-6 = 0,999 

f2 = (1/2)*{1-0,1/[(0,12 +(20x~0- 3 ) 2 ]'h} = 0,0097 

f3 = 0,6 

Logo, tem-se: 

S = R/(f1*f2*f3), sem correção para o background, ou 

S = [(R/f1)-B]/(f2*f3), com correção do background 

= 540 cpm/[0,0097)*(0,60)] = 92783dpm =92783/60 = 

= 1546 Bq 

V.S - Limites para Eliminação 

Os limites para eliminação de rejeitos 

radioativos sólidos, líquidos e gasosos estão 

estabelecidos na Norma CNEN-NE-6.05 e podem ser 

conferidos a seguir. 
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Rejeites Sólidos 

Atividade específica igual ou inferior a 74 Bq/g. 

EXEMPLO: SOLO CONTAMINADO. 

Como parte de uma atividade de pesquisa, misturou-

se O, 02 mCi de carbono-14 a 10 kg de solo. Caso o 

radioisótopo tenha sido homogeneamente distribuído pelo 

solo, este poderá ser eliminado sem problema através do 

sistema de coleta de lixo urbano, pois sua atividade 

específica será igual a 0,02 mCi/10 kg = 2nCi/g, que é a 

atividade máxima permissível para a eliminação através 

daquele sistema. 

Outra opção para a eliminação de rejeites sólidos 

através do sistema de coleta de lixo urbano é pautar-se 

pelos limites máximos de contaminação de superfícies de 

áreas livres, estabelecidos na Norma CNEN-NE-3.01. 

Rejeites Líquidos 

A eliminação de rejeites líquidos está 

condicionada à observância dos seguintes limites: 

1. Na concentração diária constante da coluna 1 da Norma 

CNEN-NE-6.05 ou pelo valor da atividade liberada 

diariamente através da rede de esgoto sanitário, sendo 

igual a no máximo dez vezes o limite estabelecido na 

coluna 3 da referida Norma; 

2. Na concentração mensal estabelecida na coluna i da 

Norma CNEN-NE-6.05; 
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3. Quantidade total eliminada anualmente pela instalação, 

desde que inferior a 5 Ci no caso especial do H-3 e 1 

Ci para os demais radionuclídeos. 

EXEMPLO: RADIOISÓTOPOS LÍQUIDOS 

Suponhamos que apenas 20 J..LCi de iodo-125 foram 

utilizados no mesmo dia de sua aquisição, e que os 

restantes 10 J..LCi adquiridos não serão utilizados. 

De acordo com a Norma CNEN-NE-6.05, os requisitos 

fundamentais para eliminar rejeites líquidos pela rede 

de esgoto sanitário são: que eles se encontrem numa 

composição química que seja prontamente solúvel em água 

e de fácil dispersão e que a concentração de cada 

radionuclídeo eliminada diária e mensalmente seja 

limitada, assim como a quantidade anual total dos 

radionuclídeos. O volume médio de esgoto da instalação 

deve ser conhecido, pois é um fator importante para a 

diluição do líquido radioativo antes de chegar ao meio 

ambiente. 

Neste caso, para iodo-125, o limite de 

concentração para eliminação pela rede de esgoto é de 

4x10- 5 J..LCi/ml. 

Se V é o volume de água para diluição do líquido 

radioativo (ml) e se utilizarmos um volume de 5.000 ml 

(5 litros), temos: 

10J..LCi 
4,1o-5J..LCi/ml = e- 0,01155.t 

v 
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t = 339 dias 

O frasco contendo o radioisótopo deverá ficar 

armazenado, em local controlado, por 3 3 9 dias. Após 

este período, o conteúdo deverá ser diluído em 5 litros 

de água e eliminado pela rede de esgoto. O frasco 

vazio, depois de ter sido lavado e seus rótulos, 

retirados, também poderá ser eliminado através do 

sistema de coleta de lixo urbano, uma vez que ele já 

terá ultrapassado o tempo determinado. 

Rejeites Gasosos 

Na concentração estabelecida na Norma CNEN-NE-6.05 

e após avaliação específica pela própria CNEN. 
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ANEXO A 

ALCANCE DAS PARTÍCULAS CARREGADAS 

• O alcance das partículas alfa no ar é determinado por: 

R {mm} = e {1, 61*E112} 1<E<= 4 MeV 

R{mm} = {0,5 *E+2,85}*E312 4<E<= 15 MeV, 

onde: 

E é igual a energia máxima da partícula alfa emitida, em 

MeV. 

• Para outro meio, o alcance R2 pode ser obtido a partir do 

alcance no ar R1, aplicando-se a regra de Bragg-Kleeman, 

apresentada abaixo: 

I } 112 {RdR2} = <P1 P2> * {A1IA2 , 

onde: 

p e A são, respectivamente, as densidades dos meios e os 

pesos atômicos. 

• Para uma mistura, A deve ser substituído por Aeff, 

conforme expresso a seguir: 

{Aeff} 112 = {I,wd {Ad 112 } -l, 

onde: 

wi e Ai são, respectivamente, a porcentagem em peso e o 

peso atômico do elemento i. 

Exemplo: 

Calcule Aeff da água {11% H e 89% O} 

{ A e f f } 1 
I 
2 = [ { o I 11 I { 11 

I 
2 } } + { o I 8 9 I { 16 1 

I 
2 } } r 1 
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Aeff = 14,74 

• Para calcular o alcance em qualquer outro meio e sabendo

se que a densidade do ar é igual a 1, 293 kg/m3 e que 

(Aeff) 112 = 3, 84, pode-se facilmente aplicar a regra de 

Bragg-Kleeman. 

• O alcance das partículas beta no ar pode ser calculado 

utilizando-se a equação empírica obtida por Tabata, Ito e 

Okabe (TIO), baseada em resultados experimentais: 

R/p (kg/m2
) = 

{a1*Ln[1+a2*(y-1)]}/a2-{al*a3*(y-1)/{1+a4*(y-1))a5
}, 

onde: 

a1 = 2, 335*A/Z1
'
209 

a2 = 1,78x10-4 *Z 

a3 = 0,9891-(3,01x10-4 *Z) 

a4 = 1,468-(1,180x10-2*Z) 

a5 = 1,232/Z0,109 

y = 1/{1-152)1/2 

fS = v/c, onde c é a velocidade da luz (3x108 m/s)e 

v é a velocidade da partícula beta. 

• No caso de misturas, o número atômico efetivo Zeff e o 

peso atômico efetivo Aeff são representados, 

respectivamente, por: 

Zeff = 2. wizi 

Aeff = Zeff* {2,(wi Zi/Ai)}- 1 
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Exemplo: 

Qual o alcance da partícula beta de 1 MeV no ouro? 

Z = 79, A = 197 

a1 = 2,336 

a2 = 00,01406 

a3 = 0,965 

a4 = 0,5358 

aS = 0,765 

y = 1,511/0,511 = 2,957 

R/p = 0,219 g/cm2 

Como a densidade do ouro é igual a 19,3x10 3 kg/m3 
, tem-se 

que R = 113 J...Ull· 
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ANEXO B 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO COM A MATÉRIA- EFEITOS 

BIOLÓGICOS E RISCOS 

As propriedades da matéria são afetadas pela radiação 

em função do tipo de processo associado a sua absorção: a 

produção de íons ou, no caso específico de nêutrons, a 

produção de núcleos radioativos. 

A ionização ocorre, principalmente, nos elétrons das 

camadas mais externas que circundam o núcleo. Tendo em 

vista que justamente esses elétrons estão envolvidos nas 

ligações químicas, não é de surpreender que o comportamento 

químico da molécula alterada seja diferente de seu 

comportamento original. Assim, podem acontecer quebra e 

recombinação química de moléculas, podendo levar à morte das 

mesmas. Doses de radiação suficientemente altas podem ser 

usadas para matar bactérias, técnica esta que vem sendo 

empregada na esterilização de produtos cirúrgicos e de 

alimentos. 

Os efeitos biológicos da radiação resultam de mudanças 

na química de células individuais. No caso de exposição de 

seres humanos, os efeitos só preocupam quando são atingidos 

níveis muito altos de radiação, como em acidentes, em que 

grande porção de células do corpo é afetada, 

impossibilitando a sustentação da vida. 

Mesmo sendo capazes de acarretar morte celular, os 

níveis de radiação mais baixos, objeto da proteção 

radiológica, não impedem que as células mortas venham a ser 

substituídas por meio de processos metabólicos normais. 
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Neste caso, os efeitos relevantes são mudanças químicas 

muito mais sutis, que podem levar, no entanto, ao 

desenvolvimento de câncer ou à indução de.danos genéticos em 

gerações futuras. 

Os efeitos das radiações ionizantes sobre os 

organismos vivos dependem não somente da dose absorvida, 

mas, também, da taxa de absorção (aguda ou crônica} e do 

tecido atingido. 

As modificações sofridas pelas células ou moléculas 

podem ser reversíveis ou irreversíveis, afetando, no último 

caso, a futura evolução da célula, ocasionando, inclusive, 

sua morte. No caso de organismo multi-celular, a morte de 

uma ou mais células pode causar danos pouco acentuados ou 

produzir alterações significativas no funcionamento desse 

organismo. 

A capacidade de recuperação das células aumenta em 

caso de doses fracionadas, quando, entre uma dose e outra, 

entram em ação mecanismos de reparação. 

Os efeitos biológicos da radiação podem ser somáticos 

ou hereditários. Os primeiros ocorrem no soma do indivíduo 

irradiado, enquanto que os hereditários se originam da 

introdução de danos na linhagem germinativa do sujeito e se 

manifestam em sua descendência. 

Para fins de proteção radiológica, os efeitos são 

classificados em estocásticos ou determinísticos. Os 

efeitos estocásticos são aqueles cuja probabilidade de 

ocorrência é função da dose, não existindo limiar, caso do 

câncer. Já os efeitos determinísticos surgem a· partir de 

determinado valor de dose e sua gravidade é função do 
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aumento da dose, como, por exemplo, azoospermia, diarréia, 

vômito, queda de cabelos, hemorragia, catarata, anemia, etc. 

Os riscos associados aos efeitos estocásticos foram 

determinados a partir de dados experimentais com animais e 

com grandes grupos populacionais. O risco de morte por 

câncer mundialmente aceito para adultos é de 0,04/Sv, ao 

passo em que o risco de aparecimento de sérios efeitos 

hereditários para a população adulta é de 0,008/Sv. A 

Tabela A1, a seguir, mostra os valores obtidos por órgãos 

como UNSCEAR e BEIR para os riscos de efeitos estocásticos. 

TABELA A1 - Riscos de efeitos estocásticos 

(em 10-2 /SV) 

População Câncer C~ncer Efeitos Total 

Exposta Fatal não Fatal Hereditários 

Severos 

Trabalhador 4 0,8 0,8 5,6 

Adulto 

Toda 5 1,0 1,3 7,3 

População 

A Tabela A2, na página seguinte, apresenta, de forma 

resumida, os riscos a que estamos normalmente submetidos: 
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TABELA A2 - Riscos comparativos 

ATIVIDADE RISCO 

Todos os acidentes 310-630 X 10-6 

Acidentes de carro 140-250 X 10-6 

Quedas 100-110 X 10-6 

Fogo 16-40 X 10-6 

Afogamento 11-33 X 10-6 

Eletrocussão 5-25 X 10-7 

Raio 1-5 X 10-7 

Câncer em adultos 2 X 10-5 

Morte na indústria 1 X 10-4 

Pqde-se ·facilmente observar que o risco de morte por 

câncer, associado ao limite de dose de 5000 mrem/ano 

{50 mSv/ano) para o trabalhador, corresponderia a 10-3
, valor 

superior ao risco de morte normalmente encontrado na 

indústria. Entretanto, a média de dose de todos os que 

trabalham com radiação é limitada em 500 mrem/ano 

{5 mSv/ano), estando, portanto, dentro do limite de risco 

aceitável. 

o aumento das doses médias de radiação dos 

trabalhadores, observado na última década, obrigou o ICRP a 

introduzir uma nova filosofia de radioproteção, conhecida 

como ALARA {"As Low As Reasonably Achievable") . Esta leva 

em conta os efeitos sociais e econômicos, de modo a manter 

as doses médias dos trabalhadores dentro de 500 mrem/ano 
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(5 mSv/ano) e, com isso, um grau de risco de morte 

equivalente ao registrado na indústria. 

Uma dose de corpo inteiro acima de 100 Sv danifica o 

sistema nervoso central de tal maneira que o indivíduo pode 

morrer dentro de poucas horas. Doses entre 10 e 50 Sv podem 

causar a morte do indivíduo dentro de uma a duas semanas, 

por danificarem o sistema gastrointestinal. Por outro lado, 

doses inferiores poderão não resultar em danos ao sistema 

gastrointestinal, mas, mesmo assim, podem provocar 

falecimento dentro de um ou dois meses, porque danificam a 

medula óssea. 

As células brancas são formadas na medula óssea que, 

quando danificada, pode zerar a produção das mesmas, 

resultando em perda do sistema imunológico. A chamada LD 

(dose de corpo inteiro resultando em probabilidade de morte 

de 50 %) situa-se entre 3 e 5 Sv, sendo que doses superiores 

apenas aceleram a morte do indivíduo. 

A medula óssea e o sistema sanguíneo como um todo 

estão entre as partes mais sensíveis do corpo humano, sendo 

afetados por doses de radiação compreendidas entre 0,5 e 1,0 

Sv. Entretanto, nesta faixa, a recuperação é completa. 

Os órgãos reprodutivos também são bastante sensíveis à 

radiação. Doses da ordem de O, 1 Sv nos testículos podem 

causar esterilidade temporária e, acima de 2 Sv, permanente. 

Os testículos são os únicos órgãos em que doses fracionadas 

causam igual ou maior dano, devido à dose instantânea. Após 

receber doses severas de radiação, mui tos anos podem se 

passar até que a produção de esperma seja normalizada. 
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Os ovários, apesar de menos sensíveis do que os 

testículos, podem ser esterilizados se submetidos a doses 

instantâneas superiores a 3 Sv. Entretanto, suportam 

maiores doses fracionadas, sem se tornar estéreis. 

Cerca de 2 Sv de radiação no cristalino dos olhos são 

suficientes para matar parte de suas células, tornando-as 

opacas; já doses de radiação da ordem de 5 Sv podem gerar 

cataratas e, em casos mais críticos, causar cegueira. 

Os rins podem ser submetidos a doses fracionadas de 

cerca de 20 Sv em 5 semanas, o fígado, a doses de 40 Sv em 

um mês, e a bexiga, a doses de cerca de 55 Sv em um mês, sem 

que sejam registrados danos significativos nestes órgãos. 

As células dos animais são compostas de uma membrana 

que isola o conteúdo celular do meio, regulando a entrada e 

saída de substâncias na célula, de um citoplasma 

constituído principalmente por moléculas de água e 

proteínas em solução coloidal, de vários elementos 

diferenciados, denominados organelas ou inclusões, como, por 

exemplo, os mitocôndrios, responsáveis pela respiração 

celular, os lisossomos, responsáveis pela digestão de 

substâncias no interior da célula, etc., e de um núcleo, 

limitado por uma membrana chamada carioteca e, internamente, 

de cromossomas, de um nucléolo e do suco nuclear, conhecido 

como cariolinfa. 

Os cromossomas são estruturas nucleares filamentosas, 

formadas essencialmente pelo ácido desoxiribonucleico (ADN 

ou, em inglês, DNA) I e que transmitem os caracteres 

hereditários. A molécula de ADN é composta de duas cadeias 

paralelas de nucleotídeos, dispostas em forma helicoidal e 
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ligadas entre si por pontes de hidrogênio. Essas moléculas 

contêm os gens que se dispõem linearmente nos cromossomos e 

são responsáveis diretos pelas informações genéticas do 

indivíduo. 

O efeito biológico das radiações ionizantes resulta de 

alterações químicas provocadas pela ionização de moléculas, 

que pode ocorrer através dos dois processos básicos 

seguintes: 

• formação de radicais livres por meio da irradiação 

da água do organismo, efeito indireto conhecido 

como radiólise, que transforma a água em água 

oxigenada (H20 2 ), altamente oxidante, podendo 

alterar estruturas moleculares mais complexas, como 

proteínas e ADN (código genético); e 

• ação direta sobre uma molécula 

proteínas, etc. ) , provocando a 

alterando, assim, sua estrutura. 

importante (ADN, 

ionização desta e 

A radiação pode agir sobre a molécula de ADN quebrando 

apenas uma de suas linhas (cadeia) e causando várias lesões 

antes de rompê-la (em caso de radiações fracionadas), ou 

ocasionando ruptura imediata de ambas as linhas, em caso de 

radiação contínua. A degradação do ADN somente ocorre 

quando ambas as cadeias se rompem no mesmo local. 

alterações podem resultar em morte da célula 

Essas 

ou em 

modificações que se manifestam apenas durante a divisão 

celular, produzindo aberrações. A lesão do ADN provoca 

alteração do metabolismo celular, só aparecendo no momento 

em que a respectiva função se realiza. As células que se 

dividem rapidamente revelam um defeito de reprodução dentro 
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de um curto período de tempo, enquanto que, nas células cuja 

divisão é lenta, o defeito demora para se manifestar. 

De maneira resumida, os efeitos biológicos são 

conseqüências de alterações que ocorrem a nível molecular, 

cujo dano aparece, primeiramente, a nível celular. Em 

organismos multi-celulares, os efeitos produzidos a nível 

celular poderão ser transferidos para os tecidos, órgãos e 

todo o organismo, já que todos esses sistemas estão 

intimamente relacionados. É importante observar que a 

radiosensibilidade de cada tipo de célula é diretamente 

proporcional a sua capacidade reprodutiva e inversamente 

proporcional a seu grau de especialização. 
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ANEXO C 

GRANDEZAS E UNIDADES 

Atividade 

É a razão da variação do número de desintegrações 

nucleares espontâneas (dN) em um intervalo de tempo dt. 

A = dN/dt 

A primeira unidade estabelecida para a atividade foi o 

Curie, originalmente definido como a taxa de desintegração 

de uma quantidade de gás radônio, Rn-222, em equilíbrio com 

um grama de rádio (Ra-226). Posteriormente, o Curie foi 

definido mais precisamente pelo valor abaixo, que é bem 

próximo do valor medido originalmente: 

1 Ci = 3,7 x 1010 desintegrações/segundo 

O Sistema Internacional adotou como unidade padrão de 

atividade o Becquerel (Bq). Assim: 

1 Bq = 1 desintegração/segundo (1dps) 

Exposição X ou Gama 

Com a descoberta dos raios-X, surgiu a necessidade de 

ser estabelecida uma unidade para esse tipo de exposição, o 

que foi inicialmente feito em termos de ionização do ar. 

Em 1928, foi adotado o Roentgen (R) para representar a 

quantidade de radiação X que produzia uma unidade 

eletrostática de carga em um centímetro cúbico de ar, em 

condições normais de temperatura e pressão (CNTP). 
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Mais tarde, essa definição foi alterada, de maneira a 

ser relacionada à massa de ar, ao invés de ao volume 

(0,001293 g de ar), e a englobar também a radiação gama. 

A relação existente entre atividade e exposição 

depende de processos básicos de interação entre a radiação e 

o ar. No entanto, para emissores gama, a seguinte 

aproximação é amplamente utilizada: 

X = T A/d2 {R/h} I 

onde: 

~ • ' j 

"T" é a constante específica da radiação gama, 

expressa em (R.m2 }/{h.Ci), e d, a distância da fonte, medida 

em metros. 

Valores da constante específica da radiação gama, 

também conhecida como "gamão", são apresentados, a seguir, 

para alguns radioisótopos: 

TABELA C1 -Principais constantes de radiação gama 

RADIOISÓTOPO 

Cobalto-60 
Iodo-131 
Césio-137 
Irídio-192 
Rádio-226 * 

GAMÃO 

(R.m2 )/(h.Ci) 

1,32 
0,22 
0,33 
0,48 
0,82 

* - fonte envolta por 0,5 mm de platina. 
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Assim, por exemplo, a taxa de exposição a meio metro 

de distância de uma fonte pontual de Co-60, de 100 mCi de 

atividade, é: 

X= 1,32 X 0,1/{0,5 X 0,5) = 0,528 R/h 

Pode-se observar que a taxa de exposição é diretamente 

proporcional à atividade do radioisótopo e inversamente 

proporcional ao quadrado da distância entre a fonte pontual 

e o ponto considerado. 

Dose Absorvida 

À medida que os conhecimentos sobre as radiações e 

suas aplicações foram ampliados, julgou-se conveniente 

expressá-las em termos de. deposição de energia. Foi, então, 

adotado o "rad" como unidade de "dose absorvida", sendo: 

1 rad = 100 erg/g de material irradiado 

O rad pode ser relacionado ao Roentgen, através da 

energia necessária para produzir um par de íons. Assim, 1 R 

corresponde a uma dose absorvida, no ar, de 0,83 rad. Este 

valor, no entanto, é específico para o ar, sendo que a mesma 

exposição acarreta diferentes taxas de deposição de energia 

em outros materiais. No caso do tecido humano, 1 R 

corresponde a 0,93 rad. 
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Dose Equivalente 

Para fins de radioproteção, o rad demonstrou ser uma 

unidade satisfatória para medição de raios-X, raios gama e 

elétrons, porque o dano biológico causado por estes tipos de 

radiação é aproximadamente proporcional à energia 

depositada. 

No entanto, esta proporcionalidade não se mantém no 

caso de partículas mais fortemente ionizantes, como produtos 

de fissão, partículas alfa, prótons, etc. 

Para possibilitar a avaliação do efeito biológico de 

cada tipo de radiação, foi estabelecido um fator de 

qualidade que, para fins práticos, apresenta precisão 

suficiente para converter o valor medido da energia 

depositada, D, em dose equivalente, H, expressa em rem. Os 

demais aspectos que influenciam a .dose absorvida, como, por 

exemplo, a geometria da fonte, o fator de distribuição do 

radioisótopo no interior do organismo, etc., são expressos 

através de um fator de peso N, que freqüentemente pode ser 

considerado como unitário. 

Assim, 

H = D X Q X N 

e, na prática: 1 rem = 1 rad x Q, 

onde o fator de qualidade, Q, assume valores 

específicos, conforme exemplificado na Tabela C2, a seguir. 
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TABELA C2 - Fatores de qualidade para os tipos de radiação 

TIPO DE RADIAÇÃO FATOR DE QUALIDADE 

Raios-X, Raios Gama , Elétrons 1 

Prótons de alta energia 10 

Nêutrons de energia desconhecida 20 

Partículas Alfa, Produtos de Fissão 20 

Dose Equivalente Efetiva 

É igual à soma do produto de todas as doses absorvidas 

pelos respectivos fatores de ponderação wt. Este fator é 

igual ao coeficiente entre o risco estocástico do órgão em 

questão e o risco total para o corpo humano, devido a uma 

distribuição homogênea da dose equivalente em todos os 

órgãos e tecidos. Sua unidade é Sv. Os valores de wt para 

os diversos órgãos, adotados no Brasil pela Norma CNEN-NE-

3.01 bem como pelo ICRP 60, Documento do Conselho 

Internacional de Proteção Radiológica, podem ser vistos na 

Tabela C3, na página seguinte. 
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TABELA C3 - Fatores de ponderação wt 

ÓRGÃO 

Gônadas 
Mama 
Medula Óssea 
Pulmão 
Tireóide 
Superfície Óssea 
Restante do corpo 

Brasil 

0,25 
0,15 
0,12 
0,12 
0,03 
0,03 

wt 

0,06 p/ órgão 
(no máximo 5 órgãos) 

* 
o 
* 
* 
* 
* 

ICRP 60 

0,20 
0,05 
0,12 
0,12 
0,05 
0,01 
0,05 

0,12 
0,01 
0,05 
0,05 
0,05 
0,12 

* No 
õrgãos, 
deles. 

Estômago 
Pele 
Esôfago 
Bexiga 
Fígado 
Útero 
Brasil, não 
devendo ser 

há valores específicos para estes 
adotado o fator O, 06 para cada um 

As unidades de radiação adotadas pelo Sistema 

Internacional (SI), bem como suas relações com as unidades 

antigas, são listadas a seguir, na Tabela C4. 

TABELA C4 - Grandezas e unidades de radiação 

GRANDEZA 

ATIVIDADE 
(A) 

EXPOSIÇÃO 
(X) 

SI 

Becquerel 

C/kg 

DOSE ABSORVIDA Gray 
(D) 

DOSE EQUIVALENTE Sievert 
(H) 

SUREJ/COREJISLC/CNEN 

UNIDADE 
ANTIGA 

Curie 

CONVERSÃO 

1 ci = 3,7x1o10 Bq 

Roentgen 1 C/kg = 3876 R 

rad 1 Gy = 1 J/kg = 100 rad 

rem 1 Sv = 1 J/kg = 100 rem 
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ANEXO D 

ASPECTOS RELACIONADOS À PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

A utilização crescente de radiografias para 

diagnóstico médico, após a descoberta dos raios-X, em 1895, 

provocou uma série de ferimentos em radiologistas e 

pesquisadores, principalmente nos dedos e mãos, além de 

ocasionar queimaduras de pele em pacientes. 

Durante as décadas seguintes, foi acumulado grande 

número de informações sobre a necessidade de proteção 

radiológica e as técnicas empregadas foram gradualmente 

aprimoradas, pelo uso de colimadores, filtros, blindagens de 

chumbo, etc. 

Por ocasião do Segundo Congresso Internacional de 

Radiologia, 

necessidade 

em 1928, houve amplo consenso quanto à 

de formular recomendações em nível 

internacional, que serviriam a diversos países como base 

para elaborar Normas de Radioproteção. 

Naquela época, foram estabelecidas espessuras mínimas 

de blindagem de chumbo para raios-X e fontes de Ra-226, bem 

como procedimentos relacionados a locais e condições de 

trabalho, não tendo sido abordadas, no entanto, limitações 

de dose. Acreditava-se existir um valor mínimo abaixo do 

qual a radiação não causava danos. 

Em 1934, a Comissão Internacional de Proteção 

Radiológica, ICRP, recomendou adotar, como limite, o valor 

de 0,2 R/dia para a exposição ocupacional (isto é, a 

exposição de pessoas que trabalham com radiações), o que 
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correspondia a uma dose equivalente de cerca de 70 rem/ano, 

valor este que vigorou até 1950. 

Impulsionado pela Segunda Guerra Mundial, o crescente 

interesse por energia nuclear acarretou, na década de 50, 

avanços importantes na área de proteção radiológica. 

Reconheceu-se que os efeitos genéticos (hereditários) eram 

menos relevantes que os efeitos somáticos (aqueles que 

surgem do dano nas células do corpo e afetam apenas a pessoa 

irradiada) . Adotou-se a ótica cautelosa segundo a qual toda 

radiação, por menor que seja, causa danos. 

A taxa de exposição máxima permissível para indivíduos 

ocupacionalmente expostos foi reduzida para O, 3 R/semana, 

correspondendo a uma dose equivalente de 15 rem/ano. 

Em 1956, foi recomendada nova redução para a dose 

ocupacional, passando esta a 5· rem/ano. Já em 1958, 

estabeleceu-se que o limite de dose acumulada até a idade N 

não poderia exceder o valor S(N-18}, tendo também sido 

adotado o limite trimestral de 3 rem. 

As Normas Básicas de Proteção Radiológica (NBPR) I 

aprovadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear em 1973, 

fixaram os princípios básicos de proteção contra danos 

oriundos do uso das radiações e estabeleceram, entre outros, 

os limites de dose que vinham sendo recomendados 

internacionalmente. 

Em agosto de 1988, a CNEN aprovou, em caráter 

experimental, a Norma "Diretrizes Básicas de Radioproteção", 

em substituição às NBPR de 1973. Esta Norma fundamenta-se 

no conceito de detrimento, ou seja, no fato de que qualquer 

dose, por menor que seja, está associada à probabilidade de 
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ocorrência de danos (efeitos estocásticos), e adota três 

princípios básicos: 

• Princípio da justificação Qualquer atividade 

envolvendo radiação ou exposição deve ser justificada 

em relação a outras alternativas e produzir um 

benefício líquido para a sociedade; 

• Princípio da otimização - As exposições devem ser tão 

reduzidas quanto razoavelmente exeqüível (ALARA As 

Low As Reasonably Achievable), levando-se em 

consideração fatores sociais e econômicos; e 

• Princípio da limitação da dose individual - As doses 

individuais de trabalhadores e indivíduos do público 

não devem exceder os limites estabelecidos pela CNEN, 

conforme mostra a Tabela Dl. 

Como sempre existe a possibilidade de irradiação de um 

indivíduo por mais de uma fonte radioativa, a ICRP recomenda 

que apenas uma fração do limite primário seja utilizada para 

cada prática, de modo que, no final, o limite primário seja 

respeitado. Este limite, a ser estabelecido pela Autoridade 

Competente de cada país, ficou conhecido como dose confinada 

(constraint dose) e deve ser utilizado como limite superior 

(upper bound) para processo de otimização. 

Mui tas vezes, os indivíduos estão suje i tos não só a 

doses externas, mas também a doses internas, provenientes da 

ingestão, inalação ou penetração na pele, devidas à 

contaminação de material radioativo. Elas podem ser 

determinadas de forma indireta, através da análise de urina 

ou excreta, por exemplo, ou diretamente, através de um 

contador de corpo inteiro. 
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Assim sendo, a ICRP introduziu quantidades 

secundárias, chamadas LIA (limite de ingestão ou inalação 

anual) e CAD (concentração no ar derivada), obtidas a partir 

de modelos metabólicos. 

O LIA, expresso em Becquerel (Bq), é o valor de 

ingestão ou inalação que resultaria numa dose equivalente 

efetiva comprometida (dose integrada em 50 anos) obedecendo 

aos limites primários. 

A CAD, igual à concentração permissível no ar, em 

Bq/m3
, está baseada numa taxa constante de inalação de um 

indivíduo, considerando 2000 horas de trabalho no local, e 

resulta numa dose equivalente 

obedecendo aos limites primários. 

TABELA Dl - Limites de dose 

DOSE EQUIVALENTE 

Dose equivalente 
efetiva 

Dose equivalente 
para pele e ex
tremidades(mãos, 
ante-braços, pés 
e tornozelos) 

Dose equivalente 
para cristalino 

TRABALHADOR 

5 rem/ano 
(50 mSv/ano) 

50 rem/ano 
(500 mSv/ano) 

15 rem/ano 
(150mSv/ano) 

efetiva comprometida 

INDIVÍDUO DO PÚBLICO 

0,1 rem/ano 
(1 mSv/ano) 

5 rem/ano 
(50 mSv/ano) 

5 rem/ano 
(50 mSv/ano) 

Também foram estabelecidos limites de radioatividade 

para leite em pó, limites derivados para contaminação de 

superfícies, limites de incorporação, etc. 
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Para melhor compreensão do significado dos valores 

adotados para os limites de dose, apresentamos, a seguir, 

uma relação aproximada de dose/efeito para irradiação 

externa aguda do corpo inteiro (Tabela D2). 

TABELA D2 - Relação aproximada de dose/efeito para irradiação 
externa aguda do corpo inteiro 

DOSE ABSORVIDA 

150 rad 

400 rad 

400 - 600 rad 

600 - 1500 rad 
> 5000 rad 

EFEITO 

- geralmente assintomático 
variações funcionais mínimas 

- leve forma de sintoma 
hematopoético 

sintoma hematopoético mais 
grave(alterações no sangue) 

- gastrointestinal 
- neurovascular,cardiovascular 

cerebral 

Antes do acidente de Chernobyl, preconizava-se que, em 

trinta dias, doses de radiação de 400 rad e 600 rad estavam 

associadas, respectivamente, a 50% e 100% de probabilidades 

de morte do grupo irradiado. 

Após Chernobyl, e devido ao resultado dos tratamentos 

efetuados pela equipe médica russa, estes valores subiram 

para cerca de 700 rad e 1500 rad, respectivamente. 

Estudos complementares realizados pela ICRP resultaram 

em mudanças nos limites primários de dose, conforme indica a 

Tabela D3, na página seguinte, mudanças estas que não foram 

aplicadas pelo Brasil. 
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TABELA D3 - Limites de dose recomendados pela ICRP 

TRABALHADOR 
PÚBLICO 

ANO 1987 (BRASIL) 

50 mSv/ano 
1 mSv/ano 

1991 (NOVO LIMITE) 

20 mSv/ano 
1.mSv/ano 

OBS: (1) 20mSv/ano na média de 5 anos, não podendo ultrapassar 
50mSv em um único ano. 

\ 

(2) 1 mSv/ano e, em circunstâncias especiais, 1 mSv/ano na 
média de 5 anos 

O controle de radiação, necessário para garantir o 

atendimento dos requisitos estabelecidos em Normas de 

Radioproteção, fundamenta-se em três elementos principais: 

• Blindagem Atenuação da radiação, por meio de 

anteparos de concreto, chumbo, aço, etc; 

• Distância - Atenuação da radiação, baseada na lei do 

inverso do quadrado da distância; e 

• Tempo Prevenção de acumulação de doses 

desnecessárias, pela redução do tempo de permanência 

na proximidade de fontes de radiação. 
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ANEXO E 

RADIAÇÃO NATURAL 

A evolução do homem transcorreu em um ambiente 

naturalmente radioati vo. A terra é bombardeada por raios 

cósmicos, cuja interação com a atmosfera resulta na produção 

de elétrons, fótons, nêutrons e mésons. Além disso, os 

radionuclídeos que ocorrem naturalmente contribuem para a 

radioatividade do planeta. 

As doses de radiação aumentam com a altitude, fazendo 

com que populações vi vendo a alguns milhares de metros de 

altitude estejam expostas a campos de radiação três a quatro 

vezes superiores do que aquelas que residem ao nível do mar. 

Cerca de 70 radio isótopos foram encontrados na 

natureza, podendo ser divididos em duas classes: 

• radionuclídeos produzidos por raios cósmicos, 

destacando-se trício (H-3), berílio (Be-7), carbono 

(C-14) e sódio (Na-22); e 

• radionuclídeos cujas meias-vidas são da mesma ordem 

de grandeza que a idade da terra, destacando-se 

potássio (K-40) e rubídio (Rb-87), bem como urânio 

(U-238 e U-235), tório (Th-232) e os produtos de 

decaimento destes dois elementos. 

A título de ilustração, apresentamos, na Tabela El, a 

seguir, alguns valores de doses equivalentes anuais 

(excluindo a contribuição de Rn-222 e seus filhos) para 
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alguns lugares do mundo, devido à radiação natural de fundo 

(conhecida, também, por BG- "background"). 

TABELA E1 - Valores de radiação de fundo 

LOCAL 

Grã-Bretanha 

Estados Unidos da América 

Kerala, Índia 

Minas Gerais, Brasil 

Guarapari, Brasil 

RADIAÇÃO DE FUNDO (mSv/ano) 

1,10 (valor médio) s/radônio 

1,0 (valor médio) s/radônio 

8 - 80 

17 - 120 

5,50 - 12,50 

Assim, em média, o ser humano recebe mais que 220 mrem 

( 2 MeV) a cada ano, devido a fontes naturais de radiação. 

Casas construídas com tijolos, concreto ou madeira expõem 

seus habitantes a diferentes taxas de radiação, da mesma 

forma que raios-X odontológicos, diagnósticos, televisores a 

cores, etc. contribuem para a dose anual recebida por um 

indivíduo. Veja Tabela E2, que segue: 

TABELA E2 - Contribuições para a dose anual recebida pelo 

indivíduo 

Fontes de Radiação J.LSv/ano 

raios cósmicos 0,15 

água, alimento, ar 0,25 

casa de tijolos 0,50 - 1 

casa de concreto 0,70 - 1 

casa de madeira 0,30 - 0,50 

raios-X odontológico 0,20 

viagem aérea Londres/NY/Londres 0,04 

televisor a cores 0,01 
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A radiação natural é responsável por, aproximadamente, 

80% da dose de radiação média anual e as aplicações médicas 

(uso de raios-X e materiais radioativos em diagnóstico e 

terapia) contribuem quase que totalmente para as doses de 

natureza artificial a que o ser humano está sujeito durante 

o ano. 

Já o valor da exposição média de cada indivíduo, 

devido às atividades da indústria nuclear, é da ordem de 

apenas 3 ~Sv/ano. 
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ANEXO F 

EXEMPLO DE ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE REJEITOS RADIOATIVOS 

NOME E LOGOMARCA DA 

INSTITUIÇÃO 

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE 

REJEITOS RADIOATIVOS 

CUIDADO 

MATERIAL RADIOATIVO 

EM CASO DE EMERGÊNCIA 

CHAMAR ......... . 

FRENTE 

SUREJ!('OREJ!SL(/CNEN 

REJEITO RADIOATIVO 

Origem: 
Data de recolhimento: 
Descrição do material: 

Radionuclídeos presentes: 

Atividade/data: 

Taxa de dose na superfície: 

Taxa de dose a 1 metro: 

Forma física: 

Composto químico: 

Peso: 

Compactávei/Não compactável 

Risco biológico: 

Cuidados adicionais: 

Decaimento até: _____ _ 

Responsável/data: 

VERSO 
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INSTITUTOS DA CNEN PARA RECEBIMENTO DE REJEITOS RADIOATIVOS 

• INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES 
Supervisão de Rejeitos Radioativos 
Dra. Laura Endo 
Travessa R, nº400 - Cidade Universitária 
CEP 05422-970 - São Paulo, SP 
Tel.: (011) 816-9234 
FAX: (011) 816-9240 

• INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR 
Serviço de Proteção Radiológica 
Dr. Donald Anthony Clarke Binns 
Cidade Universitária- Ilha do Fundão 
CP 68.550 
CEP 21945-970- Rio de Janeiro, RJ 
Tel.: (021) 560-4113 ramal 2128 
FAX: (021) 590-2692 

• CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR 
Supervisão de Rejeitos Radioativos 
Dra. Márcia Flávia Guzella 
Cidade Universitária - Pampulha 
CP 1941 
CEP 30161-970- Belo Horizonte, MG 
Tel.: (031) 499-3224 
FAX: (031) 499-3390 
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