
2017 International Nuclear Atlantic Conference - INAC 2017 
Belo Horizonte, MG, Brazil, October 22-27, 2017 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA NUCLEAR – ABEN 
  
 

ESTUDO DE GERENCIAMENTO DOS REJEITOS RADIOATIVOS 
SÓLIDOS GERADOS NO LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO DE 

FONTES PARA BRAQUITERAPIA 
 

Nayane K. O. Barbosa1; Vitória S. Carvalho2; José R. O. Marques2; Osvaldo L.Costa2; 
Tatyana S. Baptista2; Roberto Vicente2; M. E. C. M. Rostelato2; Carlos A. Zeituni2; e 

Daiane C. B. Souza2. 
 

1Universidade Nove de Julho (UNINOVE - SP) 
Rua Amador Bueno, 389/491 

04752-900 São Paulo, SP 
nayaneketteryn07@gmail.com 

 
2Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN - SP) 

Av. Professor Lineu Prestes 2242 
05508-000 São Paulo, SP 

 
RESUMO 

 
A braquiterapia é uma modalidade de radioterapia, na qual uma fonte radioativa selada é colocada dentro ou 
próximo do órgão a ser tratado. As fontes de Iodo-125 são envoltas em uma cápsula cujo material é de titânio. 
No Brasil, são importadas a custo elevado, sendo que é preciso cerca de 80 unidades para fazer cada tratamento.  
A produção das fontes de Iodo-125 para braquiterapia têm sido realizada, à nível de pesquisa, no Laboratório de 
Produção de Fontes para Radioterapia (LPFRT), com a intenção de nacionalizar a produção dessas sementes e 
diminuir os custos. O processo é realizado dentro de três células de produção (Glove box), e rejeitos radioativos 
serão gerados nestas células. Neste estudo, foi desenvolvido um sistema de gestão para rejeitos radioativos 
sólidos gerados durante a produção de sementes no LPFRT. Para isso, foram estimados o volume e a massa de 
cada item dos rejeitos sólidos gerados em Glove box. Sendo possível estimar, por semana, quanto de rejeito 
entrará no depósito, qual o espaço que ele ocupará e, também seu peso. Na etapa final da caracterização, é 
aplicado o cálculo de decaimento para definir o tempo que o rejeito ficará armazenado para posterior descarte no 
sistema de coleta. Após o processo de caracterização, nota-se que a taxa de volume e radioatividade diminui 
conforme maior tempo de retenção dos rejeitos por conta da dispensa dos materiais, e também, há o decaimento 
da radioatividade presente no depósito. Também observa-se que a taxa de entrada e saída dos rejeitos é 
proporcional.   
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O uso da energia nuclear em diferentes áreas como na medicina, na indústria e no meio 
ambiente, têm se expandido cada vez mais no mundo todo e, consequentemente, vêm gerando 
rejeitos radioativos. É considerado rejeito radioativo "qualquer material resultante das 
atividades humanas, que contenha radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de 
isenção especificados em norma, e para o qual a utilização é imprópria ou imprevista". 
CNEN-NN-6.01 [1]. 
 
De acordo com a Lei nº 10.308, depois de gerados, os rejeitos de meia vida curta devem ser 
armazenados nos depósitos iniciais, ou seja, na própria instalação geradora. Portanto, todo 
rejeito radioativo deve ser devidamente recolhido, tratado e armazenado em depósito com 
essa finalidade [2]. 
 
O gerenciamento de rejeitos radioativos deve ser previamente planejado, em qualquer 
programa que envolva a utilização de materiais radioativos. O objetivo desse trabalho é 
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estudar a caracterização dos rejeitos radioativos sólidos na produção de fontes (sementes) de 
Iodo-125 para braquiterapia dentro Laboratório de Produção de Fontes para Radioterapia 
(LPFRT) que se encontra em fase de implantação no Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares (IPEN).  
 
1.1. A Braquiterapia 
 
A braquiterapia é uma modalidade de radioterapia, na qual uma fonte radioativa selada é 
colocada dentro ou próximo do órgão a ser tratado. No caso do câncer de próstata, a terapia 
consiste em colocar sementes de Iodo-125 em contato direto com o tumor. As sementes são 
colocadas na posição para o tratamento através de guias como cateteres ou sondas. Para que a 
semente seja precisamente implantada dentro do tumor são utilizados exames de imagem 
como ultrassonografia transretal, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, 
para guiar o processo de posicionamento [3]. 
 
Normalmente, esse tipo de terapia é usada em câncer de estágios iniciais ou de baixo volume 
[4]. As vantagens da braquiterapia ao ser comparado com tratamentos convencionais tipo a 
radioterapia externa e a prostatectomia radical, são: a preservação dos tecidos e órgãos 
próximos à próstata, a abordagem menos invasiva em comparação com cirurgia, menos 
tempo de tratamento quando comparado à radioterapia externa, em razão das doses de 
radiação serem liberadas continuamente durante o processo de decaimento radioativo da 
fonte; o índice pequeno de incontinência urinária, a baixa taxa de impotência sexual e a 
rápida recuperação do paciente. As fontes de Iodo-125 são envoltas em uma cápsula de 
titânio, cujo material é biocompatível. Dessa maneira, as fontes não causarão futuros 
problemas aos pacientes [5].  
 
As sementes utilizadas para o tratamento no Brasil, são importadas a um custo elevado, sendo 
preciso cerca de 80 a 120 unidades para fazer cada tratamento. Tornando-se pouco viável um 
tratamento público e em larga escala [6].  
 
1.2. A Produção de Sementes de Iodo-125 para Braquiterapia no LPFRT e a Geração de 
Rejeitos Radioativos Sólidos 
 
No Brasil, a produção sementes de Iodo-125 tem sido realizada pela equipe do IPEN, à nível 
de pesquisa. Atualmente, o LPFRT se encontra em fase de implantação no Centro de 
Tecnologia das Radiações (CTR) do IPEN e tem como objetivo nacionalizar a produção 
dessas fontes. É esperada uma demanda de pelo menos 8.000 sementes de Iodo-125 por mês. 
Dessa forma, os custos na sua aplicação diminuem e assim, é possível fazer um tratamento 
público de larga escala [5;7].  
 
A produção das sementes é realizada dentro de três células de produção (Glove box), 
conforme figura 1. Nessas células, as fontes serão manipuladas levando em consideração 
requisitos de radioproteção; sendo composta por luvas de chumbo e sistema de exaustão 
[5;7]. Os rejeitos radioativos sólidos serão gerados durante o processo de fabricação dentro 
das células de produção 1, 2 e 3. A caracterização destes têm se tornado o propósito desse 
projeto de estudo. 
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Figura 1: Células de produção do LPFRT 
 

A primeira etapa da produção é na Glove box 1, onde o Iodo-125 é fixado no fio de prata pelo 
processo de adsorção química. Depois desse procedimento, o fio é colocado dentro de uma 
cápsula de titânio (4,5 mm de largura, 0,8 mm de diâmetro e 0,05 mm de espessura de 
parede). A cápsula serve para envolver o fio, que será o núcleo da semente [3].  
 
Na segunda etapa (Glove box 2), a cápsula de titânio onde o fio com Iodo-125 foi colocado, é 
soldada por um sistema a laser [7]. 
 
Na Glove box 3, acontece a etapa final, na qual a semente é submetida a testes de controle de 
qualidade para verificar se há vazamentos nas sementes depois da etapa de soldagem [6]. 
Sendo estabelecida pela norma ISO-9978 (Internacional Standard Organization) [8], que 
define condições e recomendações para os procedimentos do controle de qualidade. Após as 
sementes serem aprovadas nos testes de controle de qualidade, poderão ser disponibilizadas 
para tratamento em pacientes, caso não sejam, tornam-se rejeitos [9]. 
 
Por fim, as sementes passam por um processo que se resume em medir a atividade de cada 
uma, separá-las por taxa de radioatividade, e posteriormente ir para comercialização.  

 
Os rejeitos radioativos sólidos são gerados por consequência da produção dessas sementes de 
Iodo-125, e abrangem desde materiais descartados durante a produção como frascos, luvas, 
seringas, béqueres, papéis para forração e para descontaminação, até as próprias fontes não 
aprovadas após controle de qualidade. Esses rejeitos têm como característica a atividade de 
meia-vida curta, 59,4 dias, por isso os rejeitos gerados se encaixam na categoria de rejeitos de 
baixos e médios níveis de radiação, pois apresentam atividade maior que os níveis de 
dispensa, mas o decaimento acontece rapidamente, sendo classificados como Classe 1 de 
acordo com a CNEN – NN - 8.01 [10]. 
 
Uma vez passado o tempo necessário para decaimento, o local gerador de rejeitos deve 
atender os limites para dispensa. O limite de concentração de atividade para descarte de 
rejeitos radioativos sólidos contendo Iodo-125 para ≤1000kg é 1x103kBg/kg [10]. 
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2. METODOLOGIA 

 
Neste estudo, foi desenvolvido um sistema de gestão para rejeitos radioativos sólidos gerados 
durante o processo de fabricação da semente de Iodo-125 no LPFRT. Para isso, inicialmente 
foi estimado o volume e a massa de cada item dos rejeitos sólidos gerados na Glove box 1. 
Dessa forma, é possível estimar, por semana, quanto de rejeito entrará no depósito, qual o 
espaço que ele ocupará e, também sua massa em kg.  
 
Para cálculo de volume e massa dos rejeitos, foi levado em consideração sua geometria. Os 
rejeitos gerados em toda a linha produção são listados na Tabela 1. 

 
Tabela 1:Descrição das etapas de produção e os rejeitos sólidos gerados em cada uma 

 
Célula de produção Descrição dos processos Rejeitos sólidos 

gerados 
 
 

Glove box 1 

Fixação do Iodo-125 no fio de prata: o 
material radioativo utilizado na fabricação 

entrará em linha de produção. A deposição do 
Iodo-125 irá ocorrer no fio de prata. 

 

Frascos, papeis, 
béqueres, luvas e 

seringas. 
 

Glove box 2 Soldagem a laser: o núcleo vai ser revestido 
com uma cápsula de titânio e a semente vai 

ser soldada a laser. 
 

Fontes não 
seladas/reprovadas. 

 

Glove box 3 Controle de qualidade: será realizado o 
controle de qualidade do material e das fontes 

produzidas. 

Fontes não aprovadas 
no teste. 

 
 
 
Com o propósito de estimar o volume de cada rejeito sólido produzidos na Glove box 1 como 
frascos, béqueres e seringas, foi utilizada a seguinte equação: 
  
  

𝑉 =  𝜋. 𝑟². ℎ                                                 (1) 

 
Em que: 
V = volume (cm3) 
r = raio do item (cm) 
h = altura do item (cm) 
 
Para estimar o volume de papeis de forração e descontaminação, juntamente com as luvas 
usadas durante o processo de fabricação da semente, foi utilizada a fórmula para volume de 
esfera, uma vez que serão amassados e então descartados. 
 

𝑉 = 4
3  . 𝜋 . 𝑟³                                                       (2) 

 
Em que: 
V = volume (cm3) 
r = raio do item (cm) 
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A estimativa da quantidade de itens usados na linha de produção foi obtida com base na 
experiência dos operadores em ensaios já realizados. A massa de cada item foi obtida pela 
pesagem em balança analítica disponível no laboratório. 

 
Uma vez que o volume é estimado, é possível determinar o espaço que será ocupado pelos 
rejeitos sólidos no armazenamento temporário. Para isso, consideramos que os rejeitos 
colocados no embalado não ocuparão todo o espaço, já que não permanece em sua posição 
original e não é possível de compactar. Portanto, um fator de correção no volume total foi 
adicionado ao volume final, baseado a partir da experiência no sistema de armazenamento da 
Gerência de Rejeitos Radioativos (GRR) do IPEN. Para as condições apresentadas nesse 
estudo, o fator utilizado foi de 1,4.  
 

𝑉𝑓 = 𝑉𝑖 . 1,4                                                  (3) 
 
Em que: 
Vf = volume final (kg) 
Vi = volume inicial (kg) 
1,4 = fator de correção 
 
Logo, o volume anual multiplicado pelo fator de correção nos dá uma melhor estimativa do 
volume que será ocupado no depósito temporário (Tabela 2).  
 
A etapa final da caracterização dos rejeitos radioativos sólidos consistiu na determinação da 
atividade radioativa gerada na produção, e seu decaimento ao longo do armazenamento no 
depósito provisório da instalação. 
 
Para definir o tempo em que o rejeito ficará armazenado, foi aplicado o cálculo de 
decaimento radioativo a partir da semanada de produção, permitindo estimar quando os 
rejeitos atenderão os limites de liberação (1x103kBg/kg) para posterior descarte no sistema de 
coleta ou possível reutilização no caso dos frascos e béqueres. 
 

teAA O� 0                                                          (4) 
 

Em que: 
A= Atividade final decaída 
A0= Atividade inicial 
λ = Constante de decaimento (s-1) 
t = Tempo transcorrido entre a data da atividade inicial e a atividade final (s-1) 
 
Após ser realizado o cálculo para determinar a radioatividade dos rejeitos gerados ao final de 
uma produção semanal, foi determinada a taxa de entrada semanal de rejeitos sólidos no 
depósito provisório da instalação. Para isso foi utilizada a seguinte fórmula: 
 

)1( .tefA O

O
�� 

                                                                   
(5) 
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Em que: 
A: atividade no intervalo de tempo (t) 
f: taxa de entrada de material no repositório (Bq/s) 
λ: constante de decaimento (semana-1) 
t: tempo transcorrido (semanas) 
 
Segundo a NN - 8.01 da CNEN, para realizar o cálculo de decaimento da atividade para 
rejeitos sólidos, considera-se que 10% do conteúdo radioativo líquido inicial fica adsorvido 
nos materiais que entraram em contato com este. [9] 

 
As fontes não aprovadas na soldagem (Glove box 2) e no controle de qualidade (Glove box 3) 
bem como as agulhas usadas na Glove box 1, serão tratadas como rejeitos sólidos não 
compactáveis e serão abordadas em trabalhos futuros. 
 
 

3. RESULTADOS 

 
Os dados de massa (gramas), volume e unidades referente aos rejeitos gerados na Glove box 
1, são apresentados por produção semanal na tabela 2.  
 

Tabela 2: Descrição dos rejeitos sólidos gerados na Glove box 1 
 

Itens Unidades 
/semana 

Massa (g) 
/semana  

Volume (cm3) 
/semana 

Frasco PerkinElmer® 1 
 

25,74 
 

35,83  V  

Frasco de Produção 
 

72 0,97 
 

45,6 V  

Tampa do frasco de 
produção 

72 0,35 
 

64,1 V  

 
Tecido/papel para 
descontaminação 

 

 
8 

 
0,2 

 

 
5072,1 V  

Becker 
 

16 50 
 

4,6157 V  

Seringa 
 

4 8 
 

4,1696 V  

Total /semana 100 1096,8g 8639,9cm  
 

A taxa de entrada e saída do armazenamento foi estimado durante 1 ano, somando a atividade 
dos rejeitos que serão colocados semanalmente com a atividade já existente dentro do 
depósito. Assim, será possível estimar quanto tempo o rejeito ficará armazenado.  
 
Outro cálculo de decaimento radioativo é feito para que se estime o valor de decaimento das 
atividades já armazenadas, para isso é usando o resultado da soma das atividades presentes no 
depósito. 
 



INAC 2017, Belo Horizonte, MG, Brazil. 
 

0

20

40

60

80

100

120

1 8

1
5

2
2

2
9

3
6

4
3

5
0

5
7

6
4

7
1

7
8

8
5

9
2

9
9

1
0

6

1
1

3

1
2

0

1
2

7

1
3

4

1
4

1

1
4

8

1
5

5

1
6

2

1
6

9

1
7

6

1
8

3

1
9

0

1
9

7

2
0

4

2
1

1

Atividade total armazenada em função do tempo (211 semanas), 
para uma geração semanal de 7,63x109 Bq. 

Em relação a atividade do armazenamento, junto com o fator de correção utilizado, o volume 
final do embalado semanal que será enviado da linha de produção para o armazenamento 
temporário no depósito é apresentado na tabela 3. 
 
Tabela 3: Exemplificação do decaimento de atividade durante um mês de produção no 

LPFRT 
 

Semanas de 
produção     

 
 

         Semanas de 
Decaimento 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Taxa de 
entrada de 
Atividades 
após 1 mês 

de 
produção 

Semana 1 1,68x1012Bq    1,98x1012 
Semana 2 1,55x1012Bq 1,68x1012Bq   3,23x1012 
Semana 3 1,43x1012Bq 1,55x1012Bq 1,68x1012Bq  4,65x1012 
Semana 4 1,31x1012Bq 1,43x1012Bq 1,55x1012Bq 1,68x1012Bq 5,97x1012 

  1,31x1012Bq 1,43x1012Bq 1,55x1012Bq 7,18x1012 
   1,31x1012Bq 1,43x1012Bq 8,29x1012 
    1,31x1012Bq 9,32x1012 

Semana*: 111  9,32 x1012Bq 9,32 x1012Bq 9,32 x1012Bq 9,32 x1012Bq  
* Dia de liberação do rejeito produzido na semana 1. 
 
Os rejeitos radioativos sólidos serão liberados semanalmente com a taxa de atividade final de 
9,60x105Bq. Cada lote poderá ser dispensado a partir de 111 semanas de armazenamento, 
sem afetar o meio ambiente e a saúde de humanos e animais que porventura entre em contato 
com os materiais.  
 
Já que os rejeitos entrarão semanalmente no depósito, enquanto os mais antigos estarão em 
fase de liberação semanalmente, pode-se dizer que são proporcionalmente bilateral, ou seja, 
ao mesmo tempo que um embalado é colocado dentro do local de armazenamento, outro 
também é retirado para descarte porque atende os limites estabelecidos em norma [9].  Caso a 
linha de produção sofra mudanças, novos cálculos deverão ser realizados. 
 
Na figura 2, é possível observar o gráfico com a taxa de entrada e saída desses rejeitos 
conforme a semana, bem como a taxa de radioatividade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Gráfico de atividade total armazenada no depósito 
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Nota-se que, a taxa de volume e radioatividade diminui conforme maior tempo de retenção 
destes rejeitos por conta da dispensa desses materiais no meio ambiente, e também, há o 
decaimento da radioatividade presente no depósito. Ainda, é possível observar que a taxa de 
entrada e saída dos rejeitos é proporcional.  
 
 

3. CONCLUSÃO 
 
A necessidade de uma metodologia para a caracterização de rejeitos radioativos é importante 
pois, é na gestão que ocorre o controle de todos os materiais descartados durante as etapas de 
fabricação das sementes de Iodo-125 para braquiterapia. Em vista disso, foi elaborado um 
sistema de gestão para rejeitos radioativos sólidos gerados no LPFRT durante o processo de 
fabricação das sementes. 
 
Neste estudo, através de cálculos, foi estimado o volume e massa de cada rejeito radioativo 
sólido gerado em Glove box para saber qual o peso e o espaço que os rejeitos ocuparão. Para 
definir quanto tempo o rejeito ficará armazenado para decaimento no depósito temporário da 
instalação, e depois ser eliminado no sistema de coleta de resíduo urbano ao atender as 
normas, foi realizado cálculo de decaimento radioativo. Após obter esses dados, os resultados 
indicam que a radioatividade dos materiais dentro do depósito atenderá o limite de dispensa 
após 111 semanas de acondicionamento, sendo liberado com atividade de 9,60x105Bq. E 
ainda, o tempo e o espaço reservado no LPFRT é suficiente para o armazenamento e está de 
acordo com a capacidade da instalação, dado que a entrada e saída dos rejeitos é 
proporcional, atendendo as expectativas. 
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