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RESUMO 

A otimização é uma das bases da radioproteção e visa afastar as doses do limite de dose que é a fronteira do risco 

radiológico aceitável. Este trabalho visa utilizar a monitoração da contaminação de superfície como ferramenta do 

processo da otimização. Foram analisados 53 pontos de contaminação de superfície em uma instalação do ciclo do 

combustível nuclear. Foram identificados 3 pontos de amostragem com valores de média mensal de contaminação 

superior a 1 Bq∙cm-2, os pontos 28, 42 e 47. Esses pontos foram indicados para o início do processo de otimização. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A radioproteção é baseada em três princípios: a justificação, a limitação da dose e a otimização[1, 

2]. A justificação é usada como crivo para admitir a prática. A limitação da dose coloca o risco 

radiológico dentro de uma zona aceitável. Já a otimização visa afastar a dose do limite de dose que 
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representa o limiar da zona de rejeição de risco [3]. Abaixo do limite o risco radiológico é, somente 

aceitável, sendo importante afastar a dose dessa fronteira, minimizando a dose e, por conseguinte, o 

risco visando aumentar a segurança [1,2]. O presente trabalho visa avaliar a possibilidade de utilizar 

a monitoração de contaminação de superfície como subsídio ao processo de otimização de uma 

instalação nuclear brasileira. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

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

superfície foi realizada uma vez por dia durante o ano de 2014, com aparelho Geiger-Müller, tipo 

pancakeem 53 pontos de monitoração, totalizando 19.375 leituras de contaminação direta. As 

contagens foram tabuladas por ponto e data totalizando 636 médias mensais. Foi estabelecido um 

nível derivado de investigação de 1 Bq∙cm-2 como limite de corte. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A distribuição das médias mensais dos 53 pontos pode ser vista na Figura 01. Nela pode-se notar 

poucos pontos com médias mensais superiores ao nível de investigação (NIV) de 1 Bq∙cm-

2.Avaliando as médias mensais em função dos NIV, os pontos 28, 42 e 47 tiveram todas as médias 

mensais superiores. O ponto 28 apresentou 8 medias mensais superiores ao NIV. O ponto 46 

apresentou 7 medias. Os pontos 33 e 42 apresentaram 5 médias mensais superiores. Com 4 médias 

temos o ponto 30, com 3 o ponto 45 e os pontos 26 e 44 com uma média mensal superior ao NIV.  

 

1. CONCLUSÕES 

 

A monitoração da contaminação de superfície se mostrou eficaz na determinação de pontos de 

maior contaminação, que devem ser os primeiros a sofrerem o processo de otimização. Os pontos 

28, 42 e 47 são os pontos chaves do processo, seguido dos pontos 27, 46, 33, 41, 30, 45, 26 e 41. 
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A avaliação do maquinário, dos processos, dos procedimentos operacionais podem fornecer 

subsídios para estabelecimento do processo de otimização.  

 

 

Figura 01: Variação da média mensal dos 53 pontos de determinação da contaminação de 

superfície. 
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