
    
 
 
 

 

Otimização no ciclo do combustível nuclear I: 

Variação temporal da taxa de dose  

  

W. S. Pereiraa, A. X. Silvab, A. Kelecomc, J.M. Lopesb, A. S. Carmob, T. S. Fernandesb, C. R. Mellob. 
a  Universidade Veiga de Ameida, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 20.271-020. 

b Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 21945-970. 
c Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil, 24021-141. 

pereiras@gmail.com, lararapls@hotmail.com, Ademir@nuclear.ufrj.br  

 

 

RESUMO 
A radioproteção visa proteger o homem e o ambiente dos efeitos deletérios da radiação. A radioproteção é baseada em 

três princípios fundamentais: Justificação. Limitação da dose e otimização. A otimização é um principio complementar 

a limitação da dose e deve ser aplicado em todas as fases do empreendimento, e inclusive em situações não reguladas. 

Este trabalho visa utilizar a taxa de exposição como ferramenta de otimização da radioproteção. A taxa de exposição em 

uma instalação nuclear foi monitorada em 15 pontos durante um ano e ferramentas estatísticas de análise dos dados 

foram propostas como ferramentas auxiliares para o processo de otimização das taxas de doses medidas na instalação. 

Foram realizadas 9.125 medidas de taxa de exposição durante o ano de 2014. As médias mensais foram organizadas por 

ponto de amostragem e por mês do ano. Não foi observada diferença estatística na variação mensal da taxa de dose. 

Logo esta variável não pode ser usada no processo de otimização nesta instalação Nuclear 

Palavras-chave: Radioproteção, otimização, taxa de dose. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O foco principal da radioproteção é a proteção do homem e do meio ambiente dos efeitos deletérios 

da radiação [1, 2]. Para tanto ela é baseada em três princípios: a justificação, a limitação da dose e a 
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otimização. A justificação tem função de avaliar se o emprego da radiação promoverá mais 

benefício que detrimento. A otimização e a limitação da dose se completam. A limitação estabelece 

uma fronteira do risco radiológico aceitável e a otimização afasta os valores das doses esse limite, 

reduzindo a dose e, por conseguinte o risco [1, 4]. Esse dois princípios também são utilizados como 

base para criação de um sistema para ações de proteção visando reduzir os riscos de radiação tanto 

em caso de exposições reguladas (práticas) ou não reguladas (intervenção), tanto de origem natural 

como artificial [5] A otimização deve ser realizada em todas as fases do empreendimento, como no 

planejamento [4], operação [2] e descomissionamento [6]. O presente trabalho visa avaliar a 

possibilidade de utilizar a monitoração da taxa de exposição como subsídio ao processo de 

otimização de uma instalação nuclear. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A instalação avaliada é uma instalação do ciclo do combustível nuclear brasileira. A taxa de 

exposição foi medida pelo monitor Radiagem 2.000 uma vez por dia durante o ano de 2014, 

resultando em 9.125 medidas. Após foram feitas medias mensais por ponto resultando em 300 

médias mensais. Foi feita uma análise de variância seguida de teste de Tukey para avaliar as médias 

mensais e os meses foram agrupados pelo teste de cluster, segundo a variação dos dados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As médias mensais podem ser vistas na Figura 01. Em termos médios os valores de taxa de dose 

ficaram abaixo de 2 µSv∙h-1. A maior média foi registrada em janeiro com 1,68 µSv∙h-1 e a menor 

foi registrada em dezembro com 1,43 µSv∙h-1. A análise de variância resultou em um valor de F 

0,43 com um valor de P associado à de 0,942. Logo, não existe média mensal diferente entre os 

meses analisados em termos de médias mensais. A análise multivariada (análise de cluster) permitiu 

organizar os meses como se segue: [julho, agosto, setembro e outubro]; [março, abril, maio, 

novembro e dezembro] e [janeiro, fevereiro e junho].  
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Figua 01: Médias mensais da taxa de dose Figura 02: Dendograma das médias mensais 

 

4. CONCLUSÕES 

 

As taxas de dose médias não mostraram variação estatística mensurável, não se prestando para a 

utilização no processo de otimização. A fábrica tem uma performance homogênea em termos de 

taxa de dose mensal. Outras avaliações podem apontar rumos no processo de otimização. A 

avaliação por ponto de amostragem pode apontar locais mais propícios para a otimização das doses.  
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