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RESUMO 

Os rejeitos gasosos gerados na produção de FDG-18F são produzidos principalmente durante a irradiação da água 

enriquecida (H2O18) dentro do corpo de nióbio/alvo no acelerador cíclotron e durante o processo de síntese do FDG-

18F nos módulos sintetizadores dentro da célula quente. A fim de reduzir os níveis de efluentes gasosos emitidos, são 

utilizados no sistema de exaustão filtros de carvão ativados. Estes possuem a capacidade de adsorver as moléculas do 

18F gasosas geradas na síntese. Este trabalho tem como objetivo quantificar a eficiência dos filtros de carvão ativado em 

relação a taxa de dose antes e após a passagem dos gases pelo sistema de filtração. Para quantificação dos valores no 

sistema de exaustão, foram utilizados dois detectores de radiação, no modo de taxa de dose equivalente em µSv/h. Para 

avaliação dos valores obtidos, foram gerados gráficos dos níveis antes e após o sistema de filtração. Estes gráficos 

foram comparados entre si, relacionando os valores encontrados. Os gráficos gerados mostraram uma eficiência alta na 

filtração dos efluentes gasosos. Diversos picos de taxa de dose são apresentados no sistema de exaustão durante a 
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síntese do FDG-18F, entretanto após a passagem dos gases pelos filtros estes picos se tornam valores muito próximos 

aos valores de Background.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os rejeitos gasosos gerados na produção do radiofármaco FDG-18F são produzidos durante a 

irradiação da água enriquecida dentro do alvo no acelerador de partículas do tipo cíclotron e 

posteriormente na transferência do radioisótopo 18F em estado líquido e gasoso, bem como outros 

radioisótopos como 13N em estado gasoso. Rejeitos líquidos como 57Co, 60Co, 54Mn entre outros, 

também são gerados devido a impurezas produzidas dentro do alvo pela Janela de Havar e 

processos de irradiação. Além disso há produção de rejeitos gasosos durante o processo de síntese 

do FDG-18F dentro dos módulos de síntese onde são retidos por sistema de bolsas plásticas 

chamadas BAGs. O residual gasoso não retido nas BAGs e sistema de filtração da célula quente, 

são exauridos através do sistema de exaustão e liberados por uma chaminé com 25 metros de altura 

em relação ao solo. A fim de reduzir os níveis de efluentes radioativos na forma gasosa, residuais 

emitidos no processo de produção de FDG-18F, são utilizados no sistema de exaustão baterias de 

filtros de carvão ativado. Estes possuem a capacidade de adsorver os gases radioativos gerados no 

processo produtivo, principalmente o 18F. Este trabalho tem como objetivo quantificar a eficiência 

dos filtros de carvão ativado em relação aos níveis da taxa de dose antes e após a passagem dos 

gases pelo sistema de filtração. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para quantificação dos valores de taxa de dose no sistema de exaustão, foram utilizados dois 

detectores de radiação portáteis, calibrados e aferidos, no modo de taxa de dose equivalente H*(10) 

na unidade µSv/h. Para aquisição dos dados, um dos detectores foi posicionado no duto de exaustão 

das células quentes e o outro foi colocado logo após o sistema de filtragem por carvão ativado. Os 
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dados dos detectores colocados no sistema de exaustão foram registrados durante todo o período de 

produção, entre 01:00 da manhã até as 10:00 da manhã, e os dados de taxa de dose equivalente 

foram armazenados a cada dois minutos. Foram adquiridos os dados de 25 produções durante o ano 

de 2016 e os dados de 15 produções no ano de 2017. Para avaliação dos valores obtidos, foram 

gerados gráficos da taxa de dose versus tempo antes e após o sistema de filtração, através das 

médias das taxas de doses obtidas para cada intervalo de tempo. Os dados foram adquiridos no 

próprio software disponibilizado pelo fabricante do detector de radiação. Para quantificação da 

eficiência do sistema de filtragem, foi calculada a média da taxa de dose antes e após o sistema de 

filtragem para os anos de 2016 e 2017, os valores foram relacionados entre si obtendo assim a 

eficiência total dos filtros. Também foi colocado um dosímetro de medida indireta do tipo OSL no 

duto final da chaminé, junto ao monitor de efluentes gasosos, onde permaneceu diariamente e 

trocado mensalmente durante todo o ano de 2016 e 2017 até a data de realização deste trabalho. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na figura 1 é possível analisar os gráficos das taxas de dose antes e após o sistema de filtragem. 

Na figura percebe-se um aumento na taxa de dose no ano de 2017 em comparação ao ano de 2016, 

isto se deve ao fato da instalação produtora ter obtido o licenciamento perante a CNEN para 

produzir maior atividade de 18F por irradiação, o que gera um aumento do residual na concentração 

de atividade no gás liberado na síntese. Entretanto é possível visualizar que este acréscimo não 

causa um aumento significativo na taxa de dose após o sistema de filtragem.  

Figura 1: Taxa de dose versus o tempo  

(Fonte: Autor) 
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 A taxa de dose média antes do sistema de filtragem foi de 0,65 µSv/h para o ano de 2016 e 

após os filtros a taxa de dose ficou em 0,26 µSv/h, isto representa uma redução de 

aproximadamente 60%. No ano de 2017 a taxa de dose média foi de 0,80 µSv/h e após os filtros de 

carvão ativado a taxa foi de 0,39 µSv/h, representando uma redução de aproximadamente 50%. A 

partir dos resultados de dose equivalente obtidos no ano de 2016 e 2017, foi calculada a dose efetiva 

anual na chaminé para fins de comparação com os limites de dose estabelecidos pela norma CNEN-

NN-3.01, considerando o fator de ponderação igual a um e superestimando a permanência de um 

trabalhador próximo da chaminé por 2000 horas no ano.  A dose efetiva calculada para o ano de 

2016 é de 0,52 mSv e para o ano de 2017 0,78 mSv. Além dos dados obtidos neste trabalho, o 

dosímetro de área de leitura indireta colocado na chaminé usado para monitoração ambiental, 

corrobora com os dados obtidos, pois o mesmo apresenta valores abaixo do nível de leitura 

(<0,2mSv) definido pela empresa responsável pela leitura,tanto para o ano de 2016 e até o presente 

momento de 2017. 

  

4. CONCLUSÕES 

 

Com o presente trabalho foi possível analisar a eficiência dos filtros de carvão ativado na 

filtração dos gases radioativos residuais gerados em uma instalação produtora de FDG-18F.  Os 
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filtros apresentaram uma eficiência maior que 50% tanto para o ano de 2016 quanto para o ano de 

2017, entretanto deve ser levado em conta que os valores da taxa de dose após os filtros de carvão 

ativado tanto para o ano de 2016 quanto para o ano 2017 ficaram muito próximos dos valores de 

background (Radiação de fundo). Para fins de limites de dose, a Norma CNEN-NN-3.01 [4] 

estabelece como máximo de dose efetiva anual de 1,0 mSv para um indivíduo do público e 20 mSv 

para um indivíduo ocupacionalmente exposto, onde a instalação comprova estar dentro dos padrões 

através dos dados do dosímetro OSL que permanece na chaminé e pelos dados obtidos neste 

trabalho. Esta pesquisa pode ser continuada a fim de verificar a eficiência da filtração dos filtros 

com o passar do tempo, onde o fabricante recomenda reposição a cada três anos dos filtros de 

carvão ativado, sendo a última troca realizada em maio de 2016. 
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