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RESUMO 

Os rejeitos radioativos correspondem a todos aqueles materiais gerados nos diversos usos dos materiais radioativos, 

entretanto não podem ser reaproveitados e que contêm substâncias radioativas em quantidades tais que não podem ser 

tratados como lixo de tipologia comum. Todo o gerenciamento destes rejeitos deve ser realizado de forma cuidadosa e 

incluem ações que vão desde a coleta dos rejeitos no ponto onde são gerados até seu destino final. Entretanto, todo e 

quaisquer procedimento devem ser realizados adequadamente buscando seguir os requisitos de proteção aos trabalhado-

res, aos indivíduos, do público e ao meio ambiente. Tutorial descritivo sobre os procedimentos e ações de um protocolo 

padrão de gerenciamento de resíduos radioativos desenvolvidos apartir de publicações cientificas de proteção radiológi-
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ca.  A gerência de rejeitos radioativos constitui um dos procedimentos essenciais na proteção radiológica do homem e 

meio ambiente onde ocorre a manipulação de materiais de cunho radioativo. O protocolo padrão de gerenciamento radi-

oativo inclui: a coleta, a segregação dos diversos tipos de rejeitos, o transporte, a caracterização, o tratamento, o armaze-

namento e a disposição final (dispersão ou confinamento). A tipologia dos rejeitos radioativos interfere no sequencia-

mento e no modo em que as ações são desenvolvidas. A padronização dos mecanismos em gestão e ou gerenciamento de 

resíduos radioativos contribui para a segurança radiológica de todos os envolvidos seja na coleta ou no destino que os 

rejeitos recebem. 

 

Palavras - Chaves: Rejeitos Radioativos, Protocolo de Gerenciamento e Rejeitos, Tipos de Rejeitos Radioativos. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Rejeito radioativo por definição é "qualquer material resultante das atividades humanas, que 

contenha radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados na norma 

regulamentadora CNEN-NE-6.02, e para o qual a utilização é imprópria ou imprevista" [1].  

O conjunto de atividades técnicas e administrativas aplicáveis à coleta e segregação, ao manuseio, 

tratamento, acondicionamento, transporte, armazenamento e controle, bem como à eliminação ou 

deposição de rejeitos radioativos constitui o protocolo padrão difundido no gerenciamento de 

rejeitos radioativos. A geração de rejeitos radioativos deve ser mantida dentro dos níveis mínimos 

praticáveis no tocante a termos de atividade e volume [2]. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente artigo constitui uma revisão bibliográfica desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Trata-se, portanto, de um estudo 

exploratório, buscando  proporcionar a aquisição de conhecimentos a respeito da temática elegida 

para pesquisa. Como produto final do estudo elaborou-se tutorial descritivo ilustrativo contendo 

informações das ações desenvolvidas em todos os aspectos relacionados a resíduos radioativos . 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A atenção convenientemente dada aos rejeitos radioativos  engloba uma série de ações que vai 

desde a coleta dos rejeitos no ponto onde são gerados, até seu destino final, levando em 

consideração aos requisitos de proteção aos trabalhadores, aos indivíduos, do público e ao meio 

ambiente (vide figura 3). 

 

Figura 1: Esquema Representativo de um Protocolo Padrão de Gerenciamento de Resíduos 

Radioativos  

(Fonte: Próprios Autores) 

. 

4. CONCLUSÕES 

 

A padronização dos mecanismos em gestão e ou gerenciamento de resíduos radioativos contribui 

para a segurança radiológica de todos os envolvidos seja na coleta ou no destino que os rejeitos 

recebem. 
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