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RESUMO

O objetivo deste trabalho consiste em avaliar a evolução dos níveis de taxa de kerma no ar devido ao aumento 
dos recolhimentos, armazenamento e estocagem de rejeitos radioativos no novo prédio (após expansão) do 
depósito de rejeitos radioativos (DRR) do Instituto de Engenharia Nuclear (IEN). Esta avaliação é realizada 
semestralmente no IEN com dosímetro termoluminescente de fluoreto de lítio LiF: Mg,Cu,P (TLD-100H). 
Apresentamos aqui os valores médios da taxa de kerma para o período de 2008-2012. Neste contexto, é 
apresentada a metodologia utilizada para seleção e escolhas dos detetores utilizados nos dosímetros. Os 
detetores foram escolhidos segundo critérios de homogeneidade do lote, fator de normalização e coeficiente de 
variação percentual (CV%). Os pontos de monitoração e o tempo de exposição dos detetores foram escolhidos 
considerando vários fatores, entre eles a taxa de ocupação e posições indoor e outdoor ao DRR. Estas 
avaliações permitem concluir que a contribuição do novo depósito de rejeitos no incremento da taxa de kerma 
do IEN, vem se mostrando insignificante, ou seja, a presença do DRR não contribui para o aumento da taxa de 
kerma ambiental na circunvizinhança desta instalação.  

1. INTRODUÇÃO

A energia nuclear tem sido cada vez mais divulgada devido aos crescentes benefícios para a 
humanidade em suas diversas aplicações, seja na medicina, agricultura, indústria ou na 
pesquisa. Paradoxalmente, como malefício, a divulgação se faz através de sua utilização na 
produção de bombas, da severidade de acidentes e a geração de rejeitos radioativos que 
ocorre, inevitavelmente, em todas as etapas da sua utilização. Nesse contexto, é constante o 
crescimento da necessidade do controle, por parte dos titulares das instalações radiativas e 
nucleares, das atividades com radiações ionizantes, desde a etapa inicial até a etapa final, que 
corresponde ao armazenamento e estocagem dos rejeitos gerados, necessitando, dentre outras 
ferramentas, do monitoramento ambiental.  

O monitoramento ambiental é de suma importância para a manutenção da segurança 
radiológica da instalação. Neste sentido, e considerando-se que a natureza dos rejeitos 
radiativos implica na possibilidade de exposição à radiação ionizante, o monitoramento 
ambiental contribui para o atendimento aos requisitos de proteção radiológica estabelecidos 
na legislação [CNEN-NE-6.06, 1989].  



O Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), unidade administrativa da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN), fundado em 1962, recebe rejeitos desde o inicio da década de 70, 
foi escolhido para receber um novo prédio (expansão) do depósito de rejeitos radiativos, que 
objetiva atender às demandas internas devido a suas atividades de produção de radiofármacos 
e pesquisa, bem como externas provenientes de clínicas, indústrias e centros de pesquisas
localizados nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A expansão do prédio do depósito 
de rejeitos foi inaugurada no ano de 2008 com uma área de 980 m2 e composto de dois 
pavimentos. 

Atualmente, a expansão do prédio do depósito de rejeitos radioativos do IEN armazena fontes 
radioativas, rejeitos radioativos sólidos, geralmente, constituído por materiais contaminados, 
tais como luvas, estopas, vidraria, sacos plásticos. Segundo a norma Gerência de Rejeitos 
Radiativos em Instalações Radiativas CNEN-NE-6.05, todos esses materiais estão na 
categoria de “rejeitos sólidos de baixo nível de radiação (SBN)”. Ainda, armazena pararraios 
e detetores de fumaça radioativos, além de rejeitos líquidos que são constituídos basicamente 
de soluções aquosas, orgânicas ou águas de lavagem de materiais de laboratório utilizados 
para análise de tório e urânio natural. Eles são classificados como “rejeitos líquidos de baixo 
nível de radiação (LBN)”, segundo a norma CNEN-NE-6.05 [PGRR/IEN, 2002]. 

Os rejeitos radioativos, em suas de diversas formas químicas e estados físicos, são potenciais
fontes de contaminação, podendo causar impacto radiológico ambiental. Para a análise, desse 
e outros impactos, o IEN, conforme estabelecido no Plano de Proteção Radiológica (PPR), 
implementou um Programa de Monitoração Ambiental (PMA). Dentre os objetivos deste 
programa, podemos destacar os três que seguem: a) avaliar a dose real ou potencial de 
radiação para o grupo crítico e população nas vizinhanças do IEN, decorrentes das atividades 
desenvolvidas; b) detetar eventuais falhas nos procedimentos de controle e de liberação de 
efluentes, e iniciar medidas mitigadoras; e c) prestar informação ao público em geral 
[PMA/IEN, 2003].  

Para análise de taxa de kerma no ar, externamente a todas as instalações do IEN e 
internamente ao novo depósito de rejeitos, são utilizados dosímetros termoluminescentes 
(TLD) Lif:Mg,Cu,P da Harshaw comercialmente chamado de TLD-100H [MONTEIRO, 
2007, ALVES et al, 2001].

O Programa de Monitoração Ambiental para a área do entorno do depósito de rejeitos 
radioativos do IEN, está sendo executado em sua fase pós-operacional desde 2008. Esse 
programa teve inicio no ano de 2007 com sua fase pré-operacional desde então, campanhas 
semestrais de monitoração vem sendo realizadas pela Coordenação de Segurança e Proteção 
Radiológica (CSPR) do IEN sempre utilizando os detetores passivos TLD-100H. 

Um dos objetivos desse trabalho consiste em avaliar a evolução dos níveis de taxa de kerma 
no ar devidos ao aumento do recolhimento, armazenamento e estocagem de rejeitos 
radioativos no novo prédio (expansão) do depósito de rejeitos radioativos do IEN. Como foi 
mencionado, anteriormente, isto é realizado no IEN com o TLD-100H. Ao final, apresentam-
se os resultados e as conclusões deste trabalho que apontam para a viabilidade de utilização 
desta forma de monitoração passiva como instrumento de análise de impacto radiológico 
ambiental e como ferramenta útil de apoio ao PMA da instalação. 

RADIO 2014, Gramado, RS, Brazil.



2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Dentre as ferramentas utilizadas pelo programa de monitoração ambiental de uma instalação 
radiativa ou nuclear para controle da dose ambiental tem-se a dosimetria com TLD. O 
objetivo do programa de monitoração ambiental é assegurar que os limites de dose 
estabelecidos em norma não estão sendo excedidos pela prática com utilização de material 
radioativo. Nesse contexto, detetores termoluminescentes (TLD) são amplamente utilizados 
para monitoramento ambiental das medições de radiações de fundo naturais e avaliações dos 
incrementos das taxas de kerma no meio ambiente. Entre as vantagens deste método podemos 
citar: a sua elevada sensibilidade, o armazenamento em longo prazo das informações, a 
versatilidade (registro de vários tipos de radiação), a possibilidade de automatização completa 
de medições e de processamento de dados. Certas disposições especiais são impostas aos 
dosímetros TL destinados a registar doses muito baixas como no caso de monitoramento 
ambiental. A sua sensibilidade deve ser suficiente para se registrar as variações de dose de 
fundo. A perda de informações de dosimetria (desvanecimento) (fading) deve ser minimizada 
durante um longo período (3 a 12 meses). Finalmente, as leituras dos dosímetros não devem 
depender de fatores ambientais (temperatura, umidade e iluminação).

2.1. Monitoramento Ambiental com TLD

Um bom sistema de monitoração utilizando a técnica de dosimetria TL está diretamente 
ligado aos processos que se enquadrem nos critérios de desempenho e nas técnicas de 
seleção, calibração e uso. Existem requisitos mínimos aceitáveis de desempenho do TLD, 
estabelecido pelo padrão ANSI N545-1975. Cada laboratório, com base no padrão mínimo, 
deve possuir seus próprios programas de testes para executar seus próprios limites de 
incerteza. Ainda, com base no programa padrão de testes e de intercomparações de 
laboratórios é possível comparar vários sistemas de dosimetria TL em relação a várias 
propriedades, tais como estabilidade das leitoras, método de obtenção de dados, técnica de 
tratamento térmico etc [PIESCH, 1981]. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Acesso e Localização

O IEN é uma unidade administrativa da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN e 
está subordinado à Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento daquela Comissão. Como 
instituição pertencente à CNEN, presta-lhe apoio técnico no cumprimento da missão para 
qual foi criada, em especial na pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços de 
aplicação nucleares, na produção de radionuclídeos e radiofármacos, em proteção radiológica 
e armazenamento de rejeitos radioativos. O IEN está instalado em terreno cedido pela UFRJ, 
campus da Ilha da Cidade Universitária, no município do Rio de Janeiro. A ilha tem uma 
superfície de 4,8 km2 e está localizada na banda ocidental da Baía da Guanabara. Os acessos 
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e saídas da Ilha são feitos por vias pavimentadas e ligadas ao continente por pontes. A figura 
3.1 mostra o esquema das vias de acesso e saída da Ilha. As coordenadas geográficas do IEN 
são: latitude 22051´54,2´´e longitude 43013´33,6´´. 

Figura 3.1- Vias de acesso e saídas da Ilha da Cidade Universitária. Fonte: PPR/IEN, 2003

3.2. Depósito de Rejeitos Radioativos - DRR

O IEN é considerado uma instalação mista, no que se refere à classificação como instalação, 
por possuir área nuclear, constituída pelo reator Argonauta, e instalação radiativa, por possuir 
outras áreas radiativas entre as quais as instalações para tratamento e armazenamento de 
rejeitos – é o conjunto de instalações para tratamento e armazenamento de rejeitos, onde são 
realizadas todas as atividades relativas à gerencia de rejeitos radioativos tais como 
segregação, tratamento e armazenamento de rejeitos. Tal instalação conta para isso dos 
seguintes recursos: Laboratório de Tratamento de Rejeitos Líquidos, Depósito Intermediário 
de Rejeitos Tanques de Rejeitos Líquidos. E, recentemente inaugurado (2008), o novo
acréscimo do Deposito de Rejeitos Radioativos (DRR), fachada mostrada na figura 3.2. O 
DRR foi construído em dois pavimentos com uma área, aproximada de 980 m2.

Figura 3.2- Fachada principal do DRR. Fonte: Arquivo pessoal
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3.3. Seleção dos Detetores no Lote e Composição dos Dosímetros 

Inicialmente, foram separados 100 detetores, em um lote de 500, que foram numerados em 
uma das faces de A0 até A99, foram submetidos a três leituras consecutivas e três tratamentos 
térmicos num intervalo de tempo de 24 horas entre cada leitura. Este procedimento é 
chamado de tratamento pré-irradiação. O efeito destas irradiações preliminares é eliminar (?) 
algumas armadilhas permanentemente.
Para homogeneidade do lote, procedimento que serve para verificar se a sensibilidade dos 
detetores de um mesmo lote é uniforme, os detetores foram irradiados dez vezes com uma 
dose de 10 mGy em termos de kerma no ar resultante da exposição a uma fonte de 137Cs no
Laboratório de Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes do Instituto de 
Radioproteção e Dosimetria (LNMRI/IRD). Para o processo de irradiação, os detetores foram 
colocados em um suporte de acrílico de 2 mm de espessura, necessário para manter o 
equilíbrio eletrônico relativamente à energia da radiação gama da fonte de 137Cs. As 
condições de irradiações dos detetores são controladas pelo operador e, para teste de 
dependência energética, são mantidos os seguintes parâmetros básicos: distância do suporte a 
fonte de 1,10 m, tamanho do campo de 32 cm de diâmetro e dose de 10 mGy em termo de 
kerma no ar para uma fonte de 137Cs. Após cada irradiação no dia seguinte, os detetores foram 
lidos na leitora Harshaw 5500. Em todos os processos, tratamento térmico ou leitura, os 
detetores foram submetidos a um fluxo de 60 psi de N2, cujo principal objetivo é a redução a 
TL espúria ou de fundo e para aumentar a vida útil da prancheta (disco de alumínio 
deionizado) do equipamento, que é aquecida por uma corrente elétrica, sobre a qual é 
colocado o detetor TL. Os resultados das leituras foram tratados estatisticamente e os 
detetores foram selecionados segundo o critério de CV (coeficiente de variação) em grupos 
de três para compor os dosímetros.  
A figura 3.3 mostra os resultados da leitura média das cargas armazenadas das dez irradiações 
para todos os detetores, ou seja, antes da separação dos grupos que foram utilizados neste 
trabalho. Após as leituras dos detetores TL, não foi necessário submetê-los a aquecimento 
pós-irradiação uma vez que a leitora termoluminescente realiza este procedimento.
Sendo “n” o número de leituras, cada número denotado por LNi, onde i=1,...,n, a média 
aritmética é a soma dos valores LNi's divididos por n. Neste trabalho, foram realizadas 10 
irradiações para o grupo de 100 detetores, logo: 

10

10

1 ,��� i ji
j

LN
L Eq. 1 

As leituras médias do ciclo de 10 (dez) medidas dos 100 detetores TL 100H, demonstrando a
homogeneidade do lote. A média dos valores máximo e mínimo foram, respectivamente, 
1787,28 e 2162,38 nC , o que resultou em um fator de homogeneidade (FH) igual a 20,98%,
que é inferior ao limite de 30% estabelecido pela IEC(1991).
A homogeneidade do lote de detetores TL é avaliada pelo parâmetro homogeneidade (FH), 
calculado pela equação 2 e mostrado na figura 3.4. Este parâmetro é que serve para avaliar as 
flutuações nas respostas individuais dos detetores de um mesmo lote, quando submetidos às 
mesmas condições de irradiação e deve ser menor ou igual a 30% (IEC, 1991). 
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�� = ���� � ��	
���  � 100% Eq. 2 

Figura 3.3 – Médias das dez leituras para os 100 detetores do lote.

Onde: Lmax e Lmin são, respectivamente, os valores máximos e mínimos das leituras dos 
detetores TL em uma série de dez irradiações com uma dose de 10 mGy.

A resposta que representa a leitura correspondente à emissão termoluminescente do fóton TL 
é fornecido por um instrumento de leitura, o leitor termoluminescente. O fator que relaciona a 
termoluminescência através da resposta do sistema dosímetro - leitor à exposição da radiação 
é denominado de fator de calibração “F”. Este fator é obtido através da razão entre a 
exposição em gray (Gy) e a resposta do sistema em unidade arbitrária, neste caso o 
nanocoulomb (nC). Para a sua avaliação, expõe-se o TLD a um campo de radiação 
conhecido. Este fator, para um dosímetro termoluminescente, depende da energia, E, da 
radiação incidente.

Figura 3.4 – Fator de Homogeneidade para os 100 detetores do lote.
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Assim, conhecendo-se o fator de calibração do TLD, para a energia de radiação, a exposição 
X pode ser determinada multiplicando-se a leitura correspondente (L) à emissão 
termolumonescente pelo fator de calibração “F”. 

X=L.F(E) Eq. 3

A normalização do fator de calibração se faz necessária para efeito de intercomparação de 
medições com diferentes detetores termoluminescentes. Para a normalização, escolhe-se um 
valor de energia em que a resposta do detetor é independente da energia. Logo, o fator de 
calibração F(E) para qualquer energia é dado por:

�(�) = �(�). ��� Eq. 4

E o fator de normalização (FN) foi calculado em planilhas do Excel® para cada leitura 
realizada todos em relação à primeira leitura (L1) de cada detetor. A equação utilizada para 
calculo do FN é a mostrada abaixo:

1

,
),( L

L
FN ji

ji � Eq. 5 

Onde: FN representa o fator de normalização; i, o número da leitura; j, o número do detetor; 
L, a leitura do detetor; e L1, a primeira leitura.

Figura 3.5 – Fator de Normalização.

A média do fator de normalização referente a uma mesma série para todos os detetores desta 
série é conhecida por fator médio de normalização é calculado segundo a equação 6. A leitura 
normalizada é dada pela equação 7. O fator médio de normalização encontrado para a série de 
detetores foi de 1,007512. 
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Onde: FN representa o fator médio de normalização; ��, a leitura normalizada; n o número 
total de detetores; L a leitura do detetor; i o número correspondente a série de leitura 
realizada; e j o número do detetor TL. O fator de sensibilidade dos detetores deste lote foi 
calculado pela equação 8.

jL
LFS � Eq. 8 

n

L
L

n

j j� �� 1 Eq. 9 

O coeficiente de variação percentual (CV%) foi o parâmetro utilizado para separar os 
detetores no lote para compor os dosímetros, que foram expostos no DDR garantindo, assim, 
uma maior reprodutibilidade. Para o cálculo do CV% foi utilizada a equação 10. A 
reprodutibilidade do detetor representa a capacidade deste apresentar a mesma resposta para 
uma determinada dose quando exposto sob as mesmas condições. O critério estabelecido pela 
IEC (1991) para avaliação de reprodutibilidade é o coeficiente de variação (CV%), que não 
deve ser superior a 7,5% para cada detetor individualmente, em um ciclo de 10 irradiações.

�� = ��	 + �	� �	10��	��
 � 100% Eq.10

Onde: Li e SLi são, respectivamente, a média e o desvio padrão das medidas obtidas para um 
dado detetor TL em 10 irradiações; Ii é o intervalo de confiança de SLi, dada pela equação 11. 

�	 = �� 0,5 � 1  � ��	 Eq.11 

Onde: t é o valor de t-Student, que é igual a 2,26 para " n" igual a 10 medidas. Para o lote em 
questão os valores máximo e mínimo de CV% foram, respectivamente, de 3,458 % e 1,151%. 

Com relação à reprodutibilidade do lote de 100 detetores LiF :Mg;Cu; P, nenhum detetor 
apresentou coeficiente de variação (CV%) maior que 7,5%, não sendo necessário qualquer 
descarte para esse lote. Os 100 detetores LiF :Mg;Cu; P desse lote, apresentaram coeficiente 
de variação entre 1,2% e 3,5%, sendo que a maior frequência ocorreu para a faixa de 1,8% a 
2,0%, estando este critério de acordo com o limite da IEC (1991) como dito, anteriormente, é 
7,5%. 
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3.4. Distribuições dos Detetores nos Dosímetros 

Cada dosímetro foi composto por três detetores TL e a distribuição dos TL nos dosímetros é a 
mostrada na Tabela 3.1, abaixo. Neste lote, ainda foram selecionados os dosímetros de 
controle, para tal foi escolhido os detetores com menor CV%, ou seja, melhor 
reprodutibilidade que foram os detectores utilizados para a correção do valores da taxa de 
kerma. Os detetores de controle e seus respectivos CV% são: A22 ( 1,5187), A96 (1,5594), 
A7 (1,4801), A82 (1,4102), A73 (1,1510), A72 (1,5416), A71 (1,5531), A98 (1,5304), A65 
(1,5564), A24 (1,5501).

Tabela 3.1. Distribuição dos detetores nos dosímetros pelo CV%

CV% TLD Dosímetro CV% TLD Dosímetro
1,590 A30

1 
1,881 A91

6 1,613 A93 1,884 A70
1,657 A19 1,885 A61
1,660 A2

2 
1,903 A97

7 1,690 A18 1,924 A3
1,728 A80 1,929 A54
1,742 A76

3 
1,929 A51

8 1,742 A42 1,934 A23
1,750 A95 1,943 A25
1,766 A89

4 
1,946 A55

9 1,776 A90 1,964 A88
1,788 A13 1,965 A32
1,790 A17

5 
1,976 A37

101,810 A78 1,990 A44
1,831 A83 2,005 A28

Ainda neste lote, foram separados detetores para compor os dosímetros utilizados na 
monitoração do IEN em atendimento ao PMA da instalação e os detetores restantes são 
armazenados como extras, que servem para uma eventual substituição em caso de extravio ou 
perda de integridade física no campo durante período exposição. 

3.5. Tratamento Térmico e Leitura dos Detetores

O tratamento térmico tem por finalidade devolver ao dosímetro as condições existentes antes 
da sua primeira exposição à radiação ionizante, removendo o sinal residual. O processo de 
aquecimento também ajusta um outro fator crítico que é a sensibilidade do detetor. Por isso, o 
grupo de detetores foi submetido a ciclos de aquecimento idênticos. Isso foi alcançado 
colocando-se todos os detetores juntos na leitora em disco feito alumínio deionizado.  

O LiF, como muitos outros materiais TL, apresenta curvas de emissão com vários picos, 
alguns deles localizados a baixas temperaturas e, assim, sujeitos a um desvanecimento 
considerável à temperatura ambiente. Portanto, foi conveniente aquecê-los a uma temperatura 
inferior aquela de sua avaliação, após estes terem sidos irradiados, para se eliminar estes 
picos indesejáveis. Tal aquecimento é denominado tratamento térmico pós-irradiação ou pré-
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leitura. A temperatura de pré-aquecimento foi de 145 0C durante um tempo de 10 s o que foi 
realizado na própria leitora.

Neste trabalho, todos os detetores foram submetidos a tratamentos térmicos conforme 
instruções do fabricante. O TTP (perfil de tempo e temperatura) utilizado foi o resumido a 
seguir: temperatura de pré-aquecimento 145 0C em um intervalo de 10 s, temperatura de 
tratamento térmico 260 0C em durante de 10 s com uma taxa de aquecimento de 10 0C/s. 
Todo este processo ocorre, em média, 23 segundos. O tratamento térmico foi realizado no 
próprio leitor Harshaw 5500 em fluxo constante de 60 psi de N2 [BICRON, 1999]. 
As leituras dos detetores TL, expressas em nanocoulomb (nC), foram realizadas na leitora 
Harshaw 5500, do Laboratório de Dosimetria Termoluminescente (LDOS) do IEN. A taxa de 
temperatura para aquisição dos dados para leitura dos TLD 100H é de 260 0C/s, de acordo 
com a recomendação da BICRON (1993). 

3.6. Pontos de Monitoração e Tempo das Campanhas 

Os pontos de monitoração são mostrados na figura 3.6 a seguir. Os dosímetros foram 
expostos nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Sendo que o pré-operacional ocorreu no 
período de 27 de dezembro de 2007 a 4 de abril de 2008. 
A escolha dos pontos de monitoração se deu por alguns critérios, a saber:

a) metade dos pontos internamente (indoor) ao DDR e metade externamente (outdoor);
b) os pontos selecionados são pontos que podem apresentar maior taxa de ocupação;  
c) todos os pontos estão posicionados a uma altura média de 1 m em relação ao chão 

(solo); e
d) o pavimento superior do DDR só recebeu um ponto de monitoração devido a não 

existência de fonte neste pavimento;

Figura 3.6 –Planta baixa do Depósito de Rejeitos Radioativos 10 e 20 pavimentos
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4. DISCUSSÃO

Os pontos de monitoração escolhidos são 50% pontos externos e 50% internos ao DRR. O 
ponto 1 fica aproximadamente ao centro do primeiro pavimento onde existe maior quantidade 
de fontes armazenadas. O ponto 2 fica situado no local utilizado para decaimento dos rejeitos 
provenientes da produção de flúor-18 e iodo-123. Os pontos 3 e 4 correspondem, 
teoricamente, aos pontos de maiores taxas de ocupação. O ponto 5 é o único localizado no 
segundo pavimento e está posicionado ao centro do mesmo. Os outros pontos são externos e 
circundam o prédio do DR. Os períodos de monitoração são apresentados na Tabela 4.1. Os 
valores médios da taxa de kerma para cada ponto por ano de monitoração também são 
apresentados.

Tabela 4.1 - Resultados das taxas de kerma 2008-2012

2008 2009 2010 2011 2012

Ponto
Taxa de 

kema
(µGy/h)

Incerteza
(µGy/h)

Taxa de 
kema

(µGy/h

Incerteza
(µGy/h)

Taxa de 
kema

(µGy/h

Incerteza
(mGy/h)

Taxa de 
kema

(µGy/h

Incerteza
(µGy/h)

Taxa de 
kema

(µGy/h

Incerteza
(µGy/h)

P1 8,00E+02 3,00E+01 1,09E+03 1,40E+02 9,90E+02 1,00E+02 1,78E+03 6,00E+01 1,74E+03 1,00E+02
P2 6,40E+02 2,00E+01 4,80E+02 9,00E+01 4,90E+02 3,00E+01 1,13E+03 2,00E+01 2,22E+03 1,00E+02
P3 3,20E+02 1,00E+01 2,90E+02 1,00E+01 2,30E+02 1,00E+01 8,40E+02 2,00E+01 5,20E+02 3,00E+01
P4 3,70E+02 2,00E+01 2,90E+02 1,00E+01 2,30E+02 0,00E+00 8,20E+02 1,00E+01 3,40E+02 1,00E+01
P5 2,90E+02 0,00E+00 2,70E+02 2,00E+01 2,10E+02 2,00E+01 7,90E+02 3,00E+01 2,40E+02 3,00E+01
P6 3,40E+02 4,00E+01 3,40E+02 5,00E+01 2,60E+02 2,00E+01 8,00E+02 3,00E+01 3,00E+02 4,00E+01
P7 3,40E+02 2,00E+01 3,50E+02 2,00E+01 2,50E+02 2,00E+01 7,90E+02 2,00E+01 2,60E+02 4,00E+01
P8 2,93e+02 2,00E+01 1,90E+02 2,00E+01 1,00E+02 1,00E+01 7,40E+02 2,00E+01 3,90E+02 3,00E+01
P9 7,40E+02 7,00E+01 4,80E+02 5,00E+01 5,00E+02 1,00E+01 1,02E+03 9,00E+01 5,80E+02 1,00E+02
P10 3,10E+02 4,00E+01 3,00E+02 4,00E+01 2,20E+02 3,00E+01 8,10E+02 1,00E+01 4,90E+02 1,00E+02

Inicialmente, podemos fazer algumas considerações com relação ao lote escolhido para as 
campanhas de monitoração da taxa de kerma do “novo” depósito de rejeitos do IEN. Ao 
término da caracterização do lote de detetores de LiF: Mg,Cu,P, concluiu-se que este 
apresentou uma boa homogeneidade com um fator de homogeneidade inferior a 30%, ou seja, 
20,98% conforme IEC(1981). A reprodutibilidade média baixa para doses de 10 mGy sendo o 
CV% menor que 7,5% onde não foi realizado descarte neste lote. Como o período de 
exposição é longo, isto assegura uma dose integrada acima do mínimo detetável.

Os valores médios anuais das taxas de kerma, para o período escolhido, são mostrados na 
Tabela 4.1. Que são valores corrigidos pelos TLD`s de controle que foram selecionados do 
mesmo lote calibrado. Da análise destes resultados podemos concluir que os pontos 1 e 2 são 
pontos que vêm apresentando um acréscimo ao longo dos anos. Isto pode ser explicado pelo 
fato do ponto 1 está localizado próximo ao local onde há maior concentração de fontes e o 
ponto 2 está localizado próximo ao local onde são armazenados os rejeitos provenientes do 
processo de produção de radiofármacos. 

A figura 4.1 mostra uma comparação dos valores da taxa de kerma das monitorações destes 
pontos com os valores da taxa de kerma do período pré-operacional para os mesmos pontos. 
Percebemos que, em relação aos valores de taxa de kerma dos pontos 1 e 2 fica melhor 
evidenciado quando comparamos com os valores do pré-oepracional.

O ponto de monitoração 9 apresenta uma taxa de kerma acima das médias dos outros pontos, 
mesmo para o período pré-operacional, este fato é explicado por este ponto está localizado à 
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frente do portão de carga do antigo depósito de rejeitos recebendo, assim, uma contribuição 
do mesmo. 

Figura 4.1- Resultado das taxas de kerma médias anuais nos pontos de monitoração 
comparado aos valores do pré-operacional.

CONCLUSÃO

Podemos concluir que, até o presente momento, a contribuição dos rejeitos radioativos 
estocados no novo DDR não causou no incremento significativo na taxa de kerma do IEN,
em outras palavras, o material radioativo estocado no DDR não contribui para o aumento da 
taxa de kerma ambiental na circunvizinhança desta instalação. Os valores médios para taxa de 
De uma maneira geral, podemos afirmar que utilização do TLD 100H na monitoração do 
DDR vem se mostrando uma importante ferramenta de monitoração ambiental e que 
contribui de maneira eficaz para a consolidação do PPR e do PMA do IEN.

Como uma avaliação final podemos destacar que a CNEN (2014) estabelece que um valor 
máximo de 0,3 mSv seja adotado para a restrição da dose efetiva anual média para indivíduos
do público. E para estimativa de dose no entorno do depósito de rejeitos considerando-se uma 
taxa de dose gama média de 3,23E+2 com um fator de conversão de dose de 0,7 SvGy-1 e um 
fator de ocupação de 0,2 (ambiente externo) (UNSCEAR, 2000) e considerando o tempo de 
ocupação de 1760 h foi estimada uma dose gama externa de 0,08 mSv. Este valor 3,75 vezes 
menor que o valor máximo adotado para restrição de dose pela CNEN.  

RADIO 2014, Gramado, RS, Brazil.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 ALVES, J.G., Muñiz, J. M., Gómez Ros, J.M. et al, 2001, Estudo dos detectores 
termoluminescentes LiF:Mg, Ti e LiF:Mg,Cu,P para baixas doses de radiação gama, 
Radioproteção (S. João da Talha), v.1. n.8/9, pp.51-69. 
2 BICRON, Radiation Measurement Products, 1999, Operator’s Manual, model 5500 
automatic TLD Reader. Publication no. 5500-0-0-0399-001. Saint Gobain Industrial 
Ceramics Corporation, OHIO, U.S.A. BICRON-NE, 1998, Publication No. DOSM-HU Part.
No. M-26700). 
3 CNEN, Comissão Nacional de Energia Nuclear, 1985, “Gerencia de Rejeitos 
Radioativos em Instalações Radiativas”-CNEN-NE-6.05, Rio de Janeiro, Brasil. 
4 CNEN, Comissão Nacional de Energia Nuclear, 1989, “Seleção e Escolha de Locais 
para Depósitos de Rejeitos Radioativos”-CNEN-NE-6.06, Rio de Janeiro, Brasil. 
5 HOROWITZ, 1990, “New Termoluminescent Materials”, Radiation Protection 
Dosimetry, v.30, no 2,pp.75-76. 
6 IEC–INTERNATIONAL ELETROTECHNICAL COMMISSION 
Thermoluminescence Dosimetry Systems for Personal and Envirommental Monitoring. IEC 
1066, 1991. 
7 IEN. Instituto de Engenharia Nuclear, 2002, “Programa de Gerencia de Rejeitos 
Radioativos”-PGRR/IEN, Rio de Janeiro, Brasil. 
8 IEN. Instituto de Engenharia Nuclear, 2003, “Plano de Proteção Radiológica”-
PPR/IEN, Rio de Janeiro, Brasil. 
9 IEN. Instituto de Engenharia Nuclear, 2003, “Programa de Monitoração Ambiental”-
PMA/IEN, Rio de Janeiro, Brasil. 
10 INSTITUTO DE RADIOPROTECAO E DOSIMETRIA, Grandezas e Unidades para 
Radiação Ionizante (recomendações e definições), Laboratorio nacional de Metrologia das 
Radiacoes Ionizantes. IRD/CNEN/MCT, 2002. 
11 MONTEIRO, I. H.T. M.,Determinação das Taxas de Dose Ambientais e 
Ocupacionais de Radiação Gama, em Consequência da Presença do RDS-111 e do Depósito
de Rejeitos Radioativos no IEN/CNEN. Dissertação de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 
RJ, Brasil, 2004. 
12 PERES, S.S., 1999, Estimativa das Implicações Radiológicas Ambientais Resultantes 
da Operação do Instituto de Engenharia Nuclear na Ilha do Fundão no Rio de Janeiro, Tese 
de M.Sc., Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Centro de Ciências da Saúde/UFRJ, Rio 
de Janeiro, RJ, Brasil. 
13 PIESCH, E, 1981, “Application of TLD systems for enviromental monitoring”. IN: A. 
SCHARMANN et M.OBERHOFER, Applied Thermoluminescence Dosimetry, Part. II, 
chapter 11, Italy, Commission of the European Communities by Adam Hilger ltd, Bristol. 
14 UNCEAR- United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 
sources and effects of ionizing radiation. Vienna; 2000; v.1. 

Radio 2014, Gramado, RS, Brazil.


