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ABSTRACT 
 

The CTMSP, Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo,  is a nuclear research Center located 

in the State of São Paulo. CTMSP headquarters is placed at the Campus of the University of São 

Paulo. Most of CTMSP nuclear facilities are at the Centro Experimental Aramar (CEA), located 

120 km northwest from the Capital city of São Paulo. 

CTMSP has two major nuclear programs. One is the development of a PWR reactor for naval 

propulsion, and the other is associated with the front end fuel cycle technology comprising 

enrichment, conversion and reconversion. These activities require an extensive area monitoring 

program. This paper presents the results of this program covering the years of 2003 to 2011. The 

results include surface monitoring, dose rates and uranium concentrations in the air. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo está dividido em dois sítios, 

CTMSP-SEDE, localizado na cidade de São Paulo, e o Centro Experimental 

Aramar (CEA) localizado em Iperó, interior de São Paulo. Atualmente, o Centro 

conta com três instalações nucleares dedicadas ao processo de enriquecimento 

isotópico do Hexafluoreto de Urânio (UF6), são elas: o Laboratório de 

Enriquecimento Isotópico (LEI), a Planta Piloto de Demonstração Industrial para 

Enriquecimento de Urânio (USIDE) e o Laboratório de Desenvolvimento com 

Gases (DESGA). Conta também com o Laboratório de Materiais Nucleares 

(LABMAT), que é uma instalação nuclear voltada para reconversão de UF6 e 

produção de pastilhas de Dióxido de Urânio (UO2). O Departamento de Segurança 

Nuclear do Centro é o responsável pela proteção radiológica dos indivíduos 

ocupacionalmente expostos, dos indivíduos do público e pela minimização de 

impactos ao meio ambiente relativos às operações desenvolvidas em suas 

instalações. A Divisão de Radioproteção, subordinada ao Departamento de 

Segurança Nuclear, é a responsável por garantir a segurança do ponto de vista 

radiológico, e desde 2003 realiza e submete à CNEN, anualmente, um relatório 

contendo todos os resultados referentes à monitoração de área das instalações já 

descritas. Neste trabalho apresentaremos todos os resultados obtidos no período de 

2003 a 2011.  
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2. METODOLOGIA 

 

Os resultados de monitoração apresentados neste trabalho estão relacionados às 

seguintes instalações: LEI, USIDE, LABMAT e DESGA. Para cada uma delas, são 

apresentados os resultados de monitoração de superfície, taxas de dose e 

concentrações de urânio no ar. Foram estabelecidos pelo CTMSP, e aprovados pela 

CNEN, os pontos a serem monitorados de cada instalação, de acordo com os critérios 

de classificação de áreas. Desta maneira, os gráficos apresentam os valores obtidos 

em tais pontos ao longo do tempo. Com exceção do DESGA, onde as taxas de dose 

passaram a ser medidas a partir de 2008, todos os outros pontos são monitorados 

desde 2003. Todos os procedimentos de monitoração, bem como os “croquis” 

contendo os pontos monitorados de cada instalação, estão descritos em Instruções 

Detalhadas criadas pela Divisão de Radioproteção e aprovadas pelo Departamento de 

Segurança Nuclear do Centro. 

 

2.1 – Monitoração de Contaminação de Superfície e Taxa de Dose 

 

Para as monitorações indiretas foram utilizados esfregaços de 2 polegadas de 

diâmetro, monitores cintiladores para radiação alfa (da marca Eberline, modelo SAC-

4), e monitores com detectores geiger-müller para radiação beta (da marca 

EBERLINE, modelo BC–4 ou marca CTMSP, modelo CTB-01).  Nas monitorações 

diretas foram utilizados detectores do tipo geiger-müller (diversas marcas e modelos). 

 

2.2 – Monitoração de Ar 

 

As monitorações de ar das instalações foram realizadas com amostradores de ar 

regulados para um fluxo de 60 litros por minuto, onde o ar coletado passa através de 

um filtro de fibra de vidro.  Os filtros (Φ = 47mm) foram analisados posteriormente 

em monitores cintiladores  munidos com sonda sensível à radiação alfa (sulfeto de 

zinco), de onde se  determinou a atividade alfa agregada aos particulados presentes no 

ar coletado.  Essas amostragens foram realizadas por um período de tempo que variou 

de acordo com a natureza da monitoração: acompanhamento de uma determinada 

operação que apresentava risco de disseminação de contaminação do ar ou 

monitoração rotineira; no caso de monitoração rotineira, o tempo de amostragem foi 

de duas horas. 

 

2.3 – Níveis de Referência 

 

Foram propostos pelo CTMSP, e aprovados pela CNEN, níveis de referência para as 

diversas grandezas monitoradas pela Radioproteção da SEDE e do CEA. Os níveis de 

referência têm como objetivo determinar ações a serem desenvolvidas quando os 

mesmos forem alcançados ou previstos de serem excedidos. Esses níveis incluem os 

níveis de registro e níveis de investigação, para operações rotineiras; para o caso de 

situações de emergência, são estabelecidos níveis de ação e de intervenção com 

valores pré-estabelecidos que, se atingidos ou ultrapassados, implicam na necessidade 

de adoção de medidas protetoras ou remediadoras. Os níveis de referência 

estabelecidos para a monitoração das áreas estão apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Níveis de Referência aplicados à Monitoração das Áreas da Instalação 

 

 

 

Nível de Registro 

 

Nível de Investigação Nível de Ação 

Taxa de Dose 

(Áreas 

Controladas) 

(Obs.1) 

0,5 µSv/h 10 µSv/h 25 µSv/h 

Contaminação (α 

e β) de 

Superfícies 

α = 0,02 Bq/cm
2 

β = 0,13 Bq/cm
2 

(Obs. 2) 

Áreas 

Controladas 

e Supervisionadas 

1 Bq/cm
2 

30 Bq/cm
2 
(Obs.3) 

 

Áreas Livres 

(Obs. 4) 

 

0,3 Bq/cm
2 

Contaminação do 

Ar (Áreas 

Controladas) 

(Obs.5) 

0,002 Bq/m
3 

(Obs.6) 

Compostos 

Solúveis 
0,39 Bq/m

3 
13,16 Bq/m

3 

Compostos 

Insolúveis 
0,37 Bq/m

3 
1,25 Bq/m

3 

Observações: 
(1) Os níveis de referência estabelecidos para Taxa de Dose são aplicáveis para locais da área 

controlada habitualmente ocupados por IOE ou locais de trânsito, tais como corredores; esses níveis de referência não 

são aplicáveis às áreas de estocagem de material radioativo, uma vez que a taxa de ocupação destes locais é muito 

baixa; além disso, quando do acesso de IOE a essas áreas de estocagem, a radioproteção passa a realizar um controle 

mais efetivo dos mesmos nessas áreas, através da utilização de dosímetros eletrônicos e controle do tempo de 

permanência, de modo que os níveis de referência estabelecidos para dose externa não sejam atingidos. O nível de ação 

corresponde ao limite anual máximo de 50 mSv estabelecido pela Norma CNEN-NN-3.01 [4] derivado em um período 

de 2000 h anuais; o  nível de investigação corresponde ao limite anual de 20 mSv (média aritmética em 5 anos) 

estabelecido pela Norma CNEN-NN-3.01 [4] derivado em um período de 2000 h anuais; o nível de registro corresponde 

ao limite anual para indivíduos do público de 1 mSv estabelecido pela Norma CNEN-NN-3.01 [4] derivado em um 

período de 2000 h anuais. 

(2) Os níveis de registro estabelecidos equivalem às atividades mínimas detectáveis α e β de 0,16 

Bq e 1,34 Bq respectivamente em esfregaços, para tempos de contagem de 1 minuto, nível de confiança de 95%, BG α 

de 0 CPM, BG β de 39,6 CPM, eficiência 4π α de 29% e β de 40%, e corrigidos para uma área monitorada de 100 cm2 e 

10% de transferência de contaminação da superfície para o esfregaço. 

(3) Este nível de ação, aplicável para contaminação de superfícies no interior de áreas controladas 

e supervisionadas em situações de emergência, é definido como 10 vezes superior ao limite estabelecido no Ofício nº 

54/08 - CNEN/DRS [1]. 

(4) O nível de investigação se aplica às superfícies de áreas livres, tais como pisos e paredes, bem 

como às ferramentas, equipamentos e materiais dessas áreas. 

(5) Os níveis de referência para contaminação do ar foram determinados considerando a toxidez 

química do urânio, para os seus compostos solúveis, e urânio natural (o nível de investigação equivale a 3/10 da 

incorporação diária máxima recomendada pela OSHA [2] para compostos solúveis de urânio de 0,5 mg [3]; o nível de 

ação equivale a incorporação de 5 mg de urânio, quantidade mínima quimicamente tóxica aos rins); para os compostos 

insolúveis, foram consideradas as doses de 6 mSv e 20 mSv na determinação dos níveis de investigação e ação, 

respectivamente; urânio enriquecido a 5 % (94,96 % de 238U, 5 % de 235U e 0,039 % de 234U, o que resulta em uma 

atividade específica para esta composição isotópica de 105,5 Bq/mg de urânio, com fator de dose para inalação também 

para esta composição isotópica de 6,68.10-6 Sv/Bq), taxa de respiração do homem referência de 1,2 m3/h e jornada de 

trabalho de 2.000 horas/ano. 

(6) O nível de registro estabelecido equivale à atividade mínima detectável de 0,015 Bq na 

amostra, considerando um tempo de contagem de 10 minutos, nível de confiança de 95 %, BG α de 0 CPM, eficiência 

4π do detector cintilador α de 29 %, e tempo de amostragem do ar de 2 horas com uma vazão de 60 ℓ/min. 
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3. RESULTADOS 

LEI - Laboratório de Enriquecimento Isotópico  

 

 

 

Figura 3.1 - Média Anual de Contagem Alfa 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Média Anual de Contagem Beta 
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Figura 3.3 - Média Anual de Taxa de Dose 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Concentração Máxima de Urânio presente no ar 
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LABMAT - Laboratório de Materiais Nucleares  

 

 

 

Figura 3.5- Média Anual de Contagem Alfa 

 

 

 

 

Figura 3.6- Média Anual de Contagem Beta 
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Figura 3.7 - Média Anual de Taxa de Dose 

 

 

 

 

Figura 3.8– Concentração Máxima de Urânio presente no ar 
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USIDE - Planta Piloto de Demonstração Industrial para Enriquecimento de Urânio   

 

 

 

Figura 3.9- Média Anual de Contagem Alfa 

 

 

 

 

Figura 3.10- Média Anual de Contagem Beta 
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Figura 3.11 - Média Anual de Taxa de Dose 

 

 

 

 

Figura 3.12– Concentração Máxima de Urânio presente no ar 
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DESGA- Laboratório de Desenvolvimento com Gases  

 

 

Figura 3.13 - Média Anual de Contagem Alfa 

 

 

 

Figura 3.14- Média Anual de Contagem Beta 
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Figura 3.15- Média Anual de Taxa de Dose 

 

 

 

 

Figura 3.16– Concentração Máxima de Urânio presente no ar 
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4. CONCLUSÃO  

Pelos resultados apresentados, verificamos que as taxas de dose e os níveis de 

contaminação nas instalações do CTMSP se encontram abaixo dos níveis de 

referência estabelecidos para as monitorações rotineiras realizadas pela Divisão de 

Radioproteção. Os resultados que ultrapassaram estes níveis de referência foram 

obtidos durante acompanhamento de operações eventuais e planejadas onde eram 

previstas a ocorrência de doses acima dos níveis de investigação. 
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