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RESUMO 

 

Em cumprimento às normas que regulam a transferência e deposição 

final de rejeitos radioativos, o inventário de radionuclídeos de cada embalado 

contendo tais rejeitos deve ser estimado e declarado. Os limites autorizados são 

definidos em função das doses de radiação que indivíduos do público podem vir a 

receber anualmente a partir do repositório. Tais limites se referem principalmente 

às concentrações de atividade, dadas em Bq/g, dos radionuclídeos presentes nos 

embalados com rejeitos. A grande maioria dos radionuclídeos emissores de raios-

gama pode ter a respectiva concentração de atividade determinada diretamente 

por medidas externas aos embalados. Entretanto, determinação análoga para os 

radionuclídeos emissores exclusivos de partículas alfa ou beta, bem como de 

alguns emissores de raios-gama e/ou raios-X cuja energia, intensidade absoluta 

de emissão e/ou atividade são muito baixas – denominados genericamente 

Radionuclídeos de Difícil Medição (RDMs) – requer procedimentos radioquímicos 

complexos para isolar a espécie química de interesse dos interferentes presentes 

nas matrizes de rejeitos. Ademais, nesse caso é necessário coletar amostras de 

cada embalado, acarretando elevadas doses de radiação para os operadores e 

altos custos logísticos, decorrentes do grande número de embalados com rejeitos 

radioativos que necessitam de caracterização em uma instalação nuclear. Uma 

metodologia alternativa para abordar esse problema consiste em obter 

correlações empíricas entre alguns radionuclídeos possíveis de serem medidos 

diretamente, como 60Co e 137Cs – denominados Radionuclídeos Chave (RCs) – e 

os RDMs. Essa metodologia, denominada Fator de Escala, foi aplicada no 

presente trabalho com a finalidade de determinar tais correlações, na forma de 

Fatores de Escala ou Funções de Correlação, para os principais rejeitos de baixa 

e média atividades do reator nuclear de pesquisa IEA-R1. 
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ABSTRACT 

 

Regulations regarding transfer and final disposal of radioactive waste 

require that the inventory of radionuclides for each container enclosing such waste 

must be estimated and declared. The regulatory limits are established as a 

function of the annual radiation doses that members of the public could be 

exposed to from the radioactive waste repository, which mainly depend on the 

activity concentration of radionuclides, given in Bq/g, found in each waste 

container. Most of the radionuclides that emit gamma-rays can have their activity 

concentrations determined straightforwardly by measurements carried out 

externally to the containers. However, radionuclides that emit exclusively alpha or 

beta particles, as well as gamma-rays or X-rays with low energy and low absolute 

emission intensity, or whose activity is very low among the radioactive waste, are 

generically designated as Difficult to Measure Nuclides (DTMs). The activity 

concentrations of these DTMs are determined by means of complex radiochemical 

procedures that involve isolating the chemical species being studied from the 

interference in the waste matrix. Moreover, samples must be collected from each 

container in order to perform the analyses inherent to the radiochemical 

procedures, which exposes operators to high levels of radiation and is very costly 

because of the large number of radioactive waste containers that need to be 

characterized at a nuclear facility. An alternative methodology to approach this 

problem consists in obtaining empirical correlations between some radionuclides 

that can be measured directly – such as 60Co and 137Cs, therefore designated as 

Key Nuclides (KNs) – and the DTMs. This methodology, denominated Scaling 

Factor, was applied in the scope of the present work in order to obtain Scaling 

Factors or Correlation Functions for the most important radioactive wastes with 

low and intermediate-activity level from the IEA-R1 nuclear research reactor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  Aspectos fundamentais 

 

Em reatores nucleares refrigerados a água, o calor gerado pelas 

reações nucleares é removido por meio da água bombeada através do cerne 

(núcleo) do reator. Essa água deve ser mantida com grau elevado de pureza, 

controlado pela medida da condutividade elétrica. No reator nuclear de pesquisa 

IEA-R1, a purificação da água de refrigeração é alcançada pelo emprego de 

sistemas compostos por filtros de polipropileno, leitos de carvão ativado e leitos 

de resinas de troca iônica, onde são retidas substâncias radioativas dissolvidas ou 

em suspensão na água. Quando esses materiais têm esgotada a capacidade de 

purificação, são substituídos e passam a constituir rejeitos radioativos de baixa e 

média atividades, os quais contêm produtos de fissão, produtos de ativação e 

alguns isótopos de elementos transurânicos, além de isótopos de U (IAEA, 2009). 

Após serem caracterizados e classificados (IAEA, 1994), esses rejeitos 

radioativos passarão por tratamento para imobilização e serão embalados para 

deposição final. 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Órgão Regulador 

Brasileiro, publicou em setembro de 2002 a norma CNEN-NN-6.09, intitulada 

Critérios de Aceitação para Deposição de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio 

Níveis de Radiação, na qual estabelece no item 4.1, Conteúdo de Radionuclídeos, 

que: “O tipo, a composição e o conteúdo de radionuclídeos do rejeito radioativo 

tratado na forma final devem ser conhecidos e documentados com suficiente 

precisão para apresentar evidência de sua conformidade com os limites 

autorizados” (CNEN, 2002). 

Portanto, para que o gerenciamento de rejeitos radioativos seja 

realizado em conformidade com as normas vigentes, é necessário efetuar sua 

caracterização isotópica, cuja primeira etapa consiste na determinação das 

concentrações de atividade de todos os radionuclídeos contidos em tais rejeitos. 

Essa informação também é imprescindível para que o rejeito radioativo final 

acondicionado cumpra com os critérios de aceitação do repositório onde será 

depositado de forma definitiva. 
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A análise de segurança de repositórios de rejeitos radioativos identifica 

um conjunto de radionuclídeos com meia-vida longa que são relevantes para o 

projeto da instalação, denominados “radionuclídeos críticos”. Dentre esses, 

muitos não podem ser medidos diretamente por métodos não destrutivos porque 

apresentam pelo menos uma das seguintes características: a) não emissão de 

raios-gama ou raios-X; b) emissão de raios-gama e/ou raios-X com energias e/ou 

intensidades absolutas muito baixas; c) atividade baixa decorrente de meia-vida 

muito longa; d) atividade baixa decorrente de geração em pequena quantidade; e) 

atividade baixa decorrente de pouca interação físico-química com a matriz que 

constitui um dado tipo de rejeito. Por causa dessas características, cada um 

desses radionuclídeos é designado genericamente como Radionuclídeo de Difícil 

Medição (RDM) (IAEA, 2009). 

Na identificação e determinação das concentrações de atividade de 

cada RDM nas amostras, são necessários procedimentos radioquímicos 

complexos para separá-los da matriz de rejeito e dos outros radionuclídeos 

presentes. Dado o número muito grande de embalados contendo rejeitos 

radioativos que precisam ser caracterizados em uma instalação nuclear, o 

emprego desse método se torna impraticável em decorrência das elevadas doses 

que seriam recebidas pelos operadores durante a coleta e a análise radioquímica. 

Tendo em vista esse problema, em dezembro de 1982 a United States 

Nuclear Regulatory Commission (U. S. NRC) estabeleceu novos critérios e no 

Título 10 do Código de Regulamentações Federais Parte 61, conhecido como 

Regulation 10CFR61, intitulado Licensing Requirements for Land Disposal of 

Radioactive Wastes, especificou os radionuclídeos de meia-vida longa 

considerados “críticos” e autorizou o uso de metodologias indiretas para 

determinar as concentrações de atividade de RDMs. Uma dessas metodologias é 

a aplicação de Fatores de Escala, que usa a correlação entre um dado RDM e um 

radionuclídeo que pode ser medido diretamente, denominado Radionuclídeo 

Chave (RC). A utilização dos Fatores de Escala permite inferir as concentrações 

dos RDMs apenas com as medidas dos RCs efetuadas externamente aos 

embalados que contêm rejeitos radioativos (U. S. NRC, 1982; Lin, 1996). 

Pouco tempo depois, em maio de 1983, a Divisão de Gerenciamento 

de Rejeitos da U. S. NRC emitiu uma posição técnica onde estabelece que os 

Fatores de Escala são específicos de cada instalação nuclear, devendo esta 
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determinar seus próprios Fatores de Escala para cada tipo de matriz de rejeito, 

considerando insuficiente a utilização de Fatores de Escala genéricos ou obtidos 

em qualquer outra instalação nuclear, ainda que semelhante. Também foi 

estabelecido nessa posição técnica que a dispersão entre os valores estimados 

das concentrações de atividade dos RDMs por Fatores de Escala e os valores 

medidos diretamente por amostragem devem variar dentro de um fator menor ou 

igual a 10. Além disso, consideraram-se aceitáveis os Fatores de Escala obtidos a 

partir de um único conjunto de amostras desde que representativas de todo o 

rejeito radioativo (U. S. NRC, 1983). 

A metodologia para determinação de Fatores de Escala vem sendo 

empregada em alguns países desde 1983 na caracterização isotópica de rejeitos 

radioativos de média e baixa atividades provenientes de reatores nucleares de 

potência que equipam usinas nucleoelétricas (IAEA, 2009), conforme pode ser 

constatado na TAB. 1, que apresenta os programas nacionais para determinação 

de RDMs (EPRI, 1996; Raymond et al., 1996; Ormai et al., 1996; EPRI, 1999; 

IBERDROLA, 2001; Lewis e Husain, 2003; Hwang et al., 2004; Lewis et al., 2005; 

Lindgren et al., 2007; Remeikis et al., 2009; IAEA, 2009), mas ainda não foi 

aplicada para estudar rejeitos radioativos gerados em outro tipo de instalação 

nuclear que utiliza a fissão de U e/ou de Pu. 

A seleção dos radionuclídeos a serem determinados depende do tipo 

de reator nuclear e, na prática, inclui aqueles RDMs que podem estar presentes 

nos rejeitos radioativos em quantidade suficientemente grande para causar 

impacto aos limites de segurança nos trabalhos de deposição. Esses trabalhos 

abrangem desde o transporte do embalado para o repositório até a fase de 

selagem e fechamento da instalação. 

Em 2007, a Organização Internacional para Padronização ISO (ISO, 

2007) publicou um método geral de obtenção empírica dos Fatores de Escala e, 

dois anos depois, a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) emitiu um 

guia para a aplicação dessa norma (IAEA, 2009). Em ambos, Fator de Escala 

(FE) é definido como um parâmetro derivado de uma relação matemática usada 

para estimar a atividade de um Radionuclídeo de Difícil Medição (RDM) a partir de 

um Radionuclídeo Chave (RC), sendo calculado com base em amostragem e 

análise radioquímica de um determinado rejeito radioativo ou mediante uso de 

programas computacionais (IAEA, 2009). 

http://www.nrc.gov/
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TABELA 1 - Programas de alguns países para determinação de RDMs em rejeitos radioativos. 

RDM EUA FRANÇA ESPANHA HUNGRIA ESLOVÁQUIA COREIA CANADÁ ALEMANHA LITUÂNIA JAPÃO SUÉCIA BRASIL 
3
H                     

10
Be              

14
C                         

36
Cl                  

41
Ca                

45
Ca             

55
Fe                     

59
Ni                        

63
Ni                         

79
Se                

89
Sr             

90
Sr                         

92
Nb             

94
Nb                      

93
Zr                   

93
Mo                 

99
Tc                        

107
Pd               

108m
Ag               

121m
Sn              

126
Sn                
129

I                         
135

Cs                   
147

Pm              
151

Sm               
154

Eu              
155

Eu              
235

U                 
236

U              
238

U                  
237

Np                 
238

Pu                      
239

Pu                      
240

Pu                    
241

Pu                     
242

Pu              
241

Am                      
243

Am              
242

Cm                   
243

Cm                  
244

Cm                    

Alfa Total                   

Ano de Início 1983 1984 1992 1992 1998 1996 1999 1989 2003 2000 1997 2000* 

[*] Início dos estudos para determinação de RDMs          [√] RDM selecionado para determinação
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No Brasil, a metodologia para determinação de Fatores de Escala 

ainda não foi utilizada com a finalidade de caracterizar rejeitos radioativos 

gerados em reatores nucleares de pesquisa ou de potência e tampouco existem 

laboratórios radioquímicos que disponham de todos os procedimentos de análise 

para determinação de RDMs em rejeitos radioativos. Este trabalho é o primeiro a 

aplicá-la no País e tem como objetivo a determinação dos Fatores de Escala para 

a caracterização de rejeitos radioativos gerados no reator nuclear de pesquisa 

IEA-R1. 

O maior desafio para a obtenção dos Fatores de Escala em rejeitos 

radioativos consiste em capacitar o laboratório para realizar as análises 

necessárias à determinação das concentrações de atividade dos RDMs. A 

implantação dos procedimentos de análise dos radionuclídeos para este trabalho 

faz parte de um processo que se iniciou em 2002, quando a autora realizou um 

treinamento em técnicas de separação e determinação de elementos actinídeos 

em amostras ambientais e biológicas nos laboratórios da Agência Internacional de 

Energia Atômica (IAEA) em Seibersdorf, na Áustria. A partir de então, com o 

suporte técnico permanente da IAEA e a aquisição e adaptação de reagentes, 

materiais e equipamentos necessários às separações dos radionuclídeos, os 

procedimentos foram sendo implantados. 

Em 2004, o laboratório de radioquímica do Laboratório de Poços de 

Caldas (LAPOC/CNEN-MG) foi incluído na rede intitulada Analytical Laboratories 

for the Measurement of Environmental Radioactivity (ALMERA) que, organizada 

pela IAEA, tem como objetivo dar suporte à capacitação de laboratórios visando 

desenvolver competência em procedimentos radioanalíticos rápidos e confiáveis 

em matrizes ambientais no evento de uma liberação acidental ou intencional de 

radioatividade. 

Os trabalhos da rede ALMERA incluem a troca de experiências entre 

laboratórios dos países membros e uma das principais exigências é a participação 

regular nos exercícios de intercomparação interlaboratorial como um dos 

requisitos para a validação dos procedimentos segundo a norma técnica aplicável 

a laboratórios de ensaio e calibração (ABNT, 2005). Com isso, o laboratório de 

radioquímica do LAPOC/CNEN-MG validou os procedimentos para determinação 

de radionuclídeos, notadamente dos isótopos de elementos transurânicos, em 

matrizes ambientais. 
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A experiência prévia proporcionada pela participação na rede ALMERA 

foi importante, porém análises de radionuclídeos em amostras de rejeitos 

radioativos possuem uma complexidade muito maior do que em amostras 

ambientais devido ao grande número e à grande atividade de radionuclídeos 

presentes nos rejeitos, fato que causa interferências significativas nas 

determinações. Diante dessas circunstâncias, foi necessário rever os processos 

de análise disponíveis na literatura técnica e adaptá-los às condições do 

laboratório de radioquímica do LAPOC/CNEN-MG, o que demandou a 

substituição de procedimentos ou materiais e a implantação de procedimentos em 

base rotineira. 

 

1.2 Características do reator IEA-R1 e dos rejeitos radioativos estudados 

 

O reator IEA-R1 é um reator nuclear de pesquisa do tipo piscina aberta, 

também chamado MTR (Materials Testing Reactor), localizado nas dependências 

do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP), na Cidade 

Universitária, em São Paulo. Embora diversos tipos de combustível nuclear 

tenham sido utilizados ao longo dos 56 anos de operação do reator IEA-R1 

(Perrotta et al., 1998; Terremoto, 2004), atualmente o combustível nuclear do 

reator é constituído por U3Si2 disperso em matriz de Al, contendo 3,0 gU/cm3 e 

grau de enriquecimento do U no isótopo 235U igual a 19,75%. Em todos os 

combustíveis nucleares já utilizados ou ainda em uso no reator, o material de 

revestimento é uma liga constituída essencialmente (mais de 96%) por Al. 

Além do combustível nuclear, o cerne do reator possui refletores 

compostos de blocos de grafite revestidos com Al ou blocos de Be. As barras de 

controle do reator são constituídas por uma liga de Ag - In - Cd na proporção de 

80% - 15% - 5% respectivamente, revestida por uma fina camada de Ni. A água 

da piscina do reator é desmineralizada e serve como moderador e refletor para os 

nêutrons, refrigerante para o cerne do reator e blindagem biológica para os 

operadores (Terremoto, 2004). 

A água do sistema de refrigeração do reator está sujeita à presença de 

radionuclídeos oriundos da ativação de materiais estruturais, da irradiação de U 

presente como contaminante em concentração muito baixa na superfície externa 
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do revestimento do combustível nuclear e, bem mais raramente, de vazamentos 

que ocorrem a partir de descontinuidades existentes no próprio revestimento do 

combustível nuclear (situação que configura falha). 

O sistema de desmineralização da água da unidade de retratamento é 

constituído sequencialmente por filtros de polipropileno, dois leitos de carvão 

ativado e dois leitos de resinas mistas de troca iônica (catiônica e aniônica, com 

volume de 0,5 m3 cada) e tem como função manter a qualidade da água da 

piscina do reator IEA-R1 dentro dos limites especificados, de maneira que a 

concentração de impurezas permaneça em torno de 2 ppm de substâncias 

solúveis. 

Na FIG. 1 é apresentado um fluxograma do sistema de tratamento e 

retratamento da água da piscina do reator nuclear IEA-R1 (Data Book, 2003). 

 

 

FIGURA 1 – Fluxograma do sistema de tratamento e retratamento da água da 
                     piscina do reator nuclear IEA-R1.
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Se a condutividade elétrica da água de retratamento do circuito de 

refrigeração primário do reator estiver fora dos limites especificados, é feita a 

regeneração das resinas e, quando isso não for mais possível, efetua-se a 

substituição dos filtros, dos leitos de resinas de troca iônica e dos leitos de carvão 

ativado. A resina, o carvão e os filtros gastos tornam-se, então, rejeitos 

radioativos. 

Desde o início da operação do reator IEA-R1, em 16/09/1957, até hoje, 

apenas dois lotes de resina de troca iônica e de carvão ativado foram substituídos 

e encaminhados ao depósito de rejeitos da Gerência de Rejeitos Radioativos 

(GRR) do IPEN/CNEN-SP: um lote em 08/01/1993 e o outro em 06/11/2003. 

Esses materiais foram embalados em sacos de polietileno os quais, por 

sua vez, foram acondicionados dentro de tambores metálicos de 200 L, num total 

de 21, sendo 14 de carvão ativado e 7 de resinas de troca iônica, que se 

encontram armazenados no depósito de rejeitos radioativos aguardando 

caracterização para posterior tratamento e imobilização. 

A caracterização foi realizada em amostras retiradas de cada tambor e 

analisadas por meio da aplicação de procedimentos radioquímicos de separação, 

utilizando processos padronizados, modificados ou desenvolvidos. As 

concentrações de atividade dos radionuclídeos emissores de raios-gama também 

foram determinadas nas mesmas amostras e, a partir dessas determinações, 

foram obtidos os Fatores de Escala ou, em um caso menos favorável, as Funções 

de Correlação para esses rejeitos radioativos. 

 

1.3 Objetivo e originalidade do trabalho 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de determinar 

empiricamente os Fatores de Escala a partir das medidas das concentrações de 

atividade, expressas em Bq/g, de cada RDM e RC, nos principais rejeitos 

radioativos oriundos do reator nuclear de pesquisa IEA-R1, constituídos por 

resinas de troca iônica e carvão ativado. 

A consecução deste objetivo geral seria impossível sem que antes os 

seguintes objetivos específicos tivessem sido alcançados: a) desenvolvimento, 

adaptação e padronização de procedimentos radioquímicos para determinação de 
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RDMs em amostras dos rejeitos radioativos mencionados; b) aplicação e 

implantação em base rotineira desses procedimentos radioquímicos em todas as 

amostras de rejeitos radioativos coletadas; c) obtenção dos Fatores de Escala ou 

eventualmente das Funções de Correlação a serem utilizados na estimativa do 

inventário de radionuclídeos desses rejeitos radioativos oriundos do reator nuclear 

IEA-R1. 

Nesse contexto é que se configura a originalidade do presente 

trabalho, pois a metodologia de Fatores de Escala havia sido empregada até hoje 

apenas para caracterização de rejeitos radioativos gerados em reatores nucleares 

de potência que equipam usinas nucleoelétricas de alguns países, inexistindo 

estudos análogos referentes a reatores nucleares de pesquisa. Em âmbito 

nacional, trata-se do primeiro estudo a utilizar a metodologia de Fatores de 

Escala. Ademais, constituem aspectos de originalidade o desenvolvimento, a 

adaptação e a padronização de procedimentos radioquímicos para determinação 

de RDMs nos rejeitos radioativos mencionados, abrindo-se a possibilidade da 

disponibilização desses conhecimentos para outros laboratórios do Brasil. 
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2   APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE FATORES DE ESCALA 

 

2.1  Etapas da metodologia 

 

O emprego da metodologia de Fatores de Escala permite estimar as 

concentrações de atividade, expressas em Bq/g, dos Radionuclídeos de Difícil 

Medição (RDMs) em embalados contendo rejeitos radioativos, usando a 

correlação existente entre as atividades desses RDMs e as atividades daqueles 

radionuclídeos que podem ser medidos diretamente, denominados de 

Radionuclídeos Chave (RCs). 

A aplicação da metodologia consiste em realizar uma avaliação 

empírica na qual os efeitos combinados que resultam de várias características 

dos radionuclídeos (reações nucleares de origem, mecanismos de transporte e 

propriedades físico-químicas), são considerados por meio do uso dos valores 

médios dos logaritmos das concentrações de atividade. Esses valores são obtidos 

a partir da análise radioquímica efetuada em diversas amostras de um 

determinado tipo de rejeito radioativo gerado em uma dada instalação nuclear. 

Na FIG. 2 é apresentado um fluxograma das etapas necessárias para a 

aplicação da metodologia de Fator de Escala (IAEA, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Fluxograma para aplicação da metodologia de Fatores de Escala.

Etapa 1 

 Estudo das características gerais da instalação nuclear 

 Seleção dos radionuclídeos a serem determinados 

 Elaboração do plano de amostragem dos rejeitos radioativos 

Etapa 2 

 Amostragem dos rejeitos radioativos 

 Realização das análises radioquímicas 

Etapa 4 

 Uso dos Fatores de Escala na caracterização dos rejeitos radioativos 
 
 

Etapa 3 

 Determinação das concentrações de atividade dos radionuclídeos 

 Obtenção dos Fatores de Escala 

 Avaliação da aplicabilidade da metodologia de Fatores de Escala 
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2.2  Seleção dos radionuclídeos a serem determinados 

 

No processo de seleção dos radionuclídeos cujas concentrações de 

atividade se pretende determinar em rejeitos radioativos, devem ser consideradas 

as características gerais da instalação, pois além da fissão, outras reações 

nucleares induzidas por nêutrons ou raios-gama em componentes estruturais dos 

reatores também geram radionuclídeos relevantes para a deposição de rejeitos 

radioativos. Outras características fundamentais de cada radionuclídeo gerado a 

serem consideradas são a meia-vida, as propriedades do decaimento radioativo e 

a interação físico-química com o meio que constitui um determinado tipo de rejeito 

radioativo. 

Após o levantamento das características citadas, o processo de 

seleção desses radionuclídeos compreende alguns estágios, sendo o primeiro a 

identificação de todos os radionuclídeos que podem ser gerados na instalação 

nuclear. O segundo estágio é a identificação daqueles radionuclídeos que podem 

estar presentes em rejeitos radioativos no momento do condicionamento destes. 

O terceiro estágio consiste na identificação daqueles radionuclídeos que podem 

estar presentes no momento do transporte dos rejeitos radioativos para o 

repositório e o quarto estágio consolida a identificação daqueles radionuclídeos 

que, estando presentes em quantidades suficientes, podem causar impacto nos 

limites de segurança do repositório definidos pelo órgão regulador (U. K. NIREX, 

2004). 

Na seleção dos radionuclídeos relevantes a serem determinados nos 

rejeitos radioativos do reator nuclear de pesquisa IEA-R1, foram consideradas, 

além das características de cada radionuclídeo, as características gerais de 

projeto e operação do reator. 

Em meio aos rejeitos radioativos gerados no reator nuclear de pesquisa 

IEA-R1 e estudados no âmbito do presente trabalho, podem ser encontrados 

diversos radionuclídeos. Quanto à origem, esses radionuclídeos foram 

classificados em três tipos: 

a) produtos de fissão – gerados na fissão do U e, posteriormente, do Pu 

presentes no combustível nuclear, são produzidos segundo um rendimento (yield) 

característico (Kaplan, 1977; JAERI, 1983); 
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b) produtos de ativação – provenientes da ativação por nêutrons ou raios-gama 

que ocorre nas estruturas do cerne, no revestimento do combustível nuclear, no 

revestimento das barras de controle, na liga que constitui as barras de controle 

(em caso de descontinuidade no revestimento destas), nos refletores, no fluído 

refrigerante do reator, assim como em partículas que resultam da oxidação em 

estruturas do circuito de refrigeração primário do reator e são carreadas ao cerne; 

c) isótopos de U e de elementos transurânicos – gerados como produto de 

diversas reações nucleares induzidas por nêutrons (Seaborg e Loveland, 1990), 

dentre as quais predominam as sucessivas reações de captura radiativa, 

seguidas de decaimento por emissão de partícula beta, que se iniciam a partir da 

irradiação dos radionuclídeos 238U e 235U (Bagnall, 1972; Henry, 1975; Seaborg e 

Loveland, 1990; Bailly et al., 1999), os quais, na forma química de liga com Al ou 

de compostos cerâmicos dispersos em Al (Perrotta et al., 1998; Terremoto, 2004), 

constituem ou constituíram o combustível nuclear do reator. 

A presença de radionuclídeos dos tipos a) e c) nos rejeitos radioativos 

estudados decorre principalmente de descontinuidades no revestimento do 

combustível nuclear e consequente perda de estanqueidade deste, sendo tanto 

maior quanto mais extensa for a ocorrência dessas descontinuidades. No caso do 

reator IEA-R1, tais falhas são historicamente muito raras e, portanto, espera-se 

que produtos de fissão, isótopos de U e isótopos de elementos transurânicos 

estejam presentes nos rejeitos radioativos em baixas concentrações de atividade, 

apenas como resultado da interação, no cerne do reator, entre os nêutrons e uma 

pequena contaminação por U não irradiado existente na superfície externa do 

revestimento do combustível nuclear e oriunda do processo de fabricação deste. 

No sentido de facilitar a apresentação, os radionuclídeos cujos 

decaimentos têm propriedades semelhantes foram classificados de maneira a 

constituir um grupo que, após a separação radioquímica ter sido efetuada, é 

passível do uso da mesma técnica de medida para determinação da concentração 

de atividade em rejeitos radioativos. Segundo esse critério de classificação, 

definiu-se a existência dos seguintes grupos: 

1) radionuclídeos gama emissores – inclui produtos de fissão e produtos de 

ativação cujo decaimento radioativo é acompanhado pela emissão de raios-gama; 
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2) radionuclídeos beta emissores exclusivos – inclui produtos de fissão e produtos 

de ativação que decaem por emissão de partícula beta sem apresentar emissão 

de raios-gama; 

3) radionuclídeos que decaem por captura de elétron – inclui produtos de ativação 

que decaem por captura de elétron, emitindo principalmente raios-X e elétrons 

Auger com energias muito baixas; 

4) radionuclídeos alfa emissores – inclui isótopos de U e de elementos 

transurânicos que decaem predominantemente por emissão de partícula alfa 

(exceção notável nesse grupo é constituída pelo 241Pu, cujo decaimento 

predominante ocorre por emissão de partícula beta). 

Para cada radionuclídeo identificado foram compiladas, quando 

pertinentes, as seguintes características: meia-vida T1/2, energia E  e intensidade 

absoluta de emissão I  dos principais raios-gama emitidos, energia cinética 

máxima E  da partícula beta emitida, energia Ex e intensidade absoluta de 

emissão Ix dos principais raios-X emitidos, energia cinética E  e ramificação 

(probabilidade de emissão) das principais partículas alfa emitidas, rendimento 

(yield) na fissão do 235U, 238U, 239Pu e 241Pu por nêutrons térmicos yt e por 

nêutrons rápidos yr, reações nucleares que produzem o radionuclídeo e suas 

respectivas energias El de limiar efetivas, origem do núcleo-alvo cuja ativação 

leva à formação do radionuclídeo, fração F em massa do elemento químico na 

liga ou composto de origem, fração isotópica f em massa do núcleo-alvo no 

elemento químico e fração total FT = F.f em massa do núcleo-alvo na liga ou 

composto de origem. 

As reações nucleares induzidas por nêutrons que foram compiladas 

são aquelas com maior seção de choque para núcleos-alvo intermediários e 

pesados (Meyerhof, 1989). 

Todas essas características foram organizadas na forma de tabelas 

reunindo, em cada grupo, os radionuclídeos de mesmo tipo. Nessas tabelas, a 

indicação da meia-vida T1/2 foi feita de acordo com a seguinte notação: a – anos, 

d – dias, h – horas, enquanto a notação (x) após a energia indica tratar-se da 

emissão de um raio-X. 

Na descrição das reações nucleares que formam os produtos de 

ativação, foram citadas as seguintes ligas metálicas que estão ou estiveram 
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presentes na piscina e/ou no cerne do reator IEA-R1: aço inoxidável AISI 304 

(utilizado desde 1978 no revestimento interno da piscina e nos antigos racks para 

estocagem de combustíveis nucleares gastos), ligas de Al ASTM 1060, ASTM 

6262 e ASTM 6061 (utilizadas nos atuais racks para estocagem de combustíveis 

nucleares gastos, nas estruturas de suporte do cerne, no revestimento dos 

refletores de grafite e no revestimento dos combustíveis nucleares) e a já 

mencionada liga absorvedora de nêutrons (utilizada nas barras de controle). A 

fração F em massa de cada um dos elementos químicos nessas ligas refere-se ao 

percentual máximo (ASTM 1060) ou médio (AISI 304, ASTM 6262 e ASTM 6061). 

O grupo constituído pelos principais radionuclídeos gama emissores 

inclui os produtos de fissão e os produtos de ativação apresentados 

respectivamente na TAB. 2 (Reus e Westmeier, 1983; JAERI, 1983; Firestone e 

Shirley, 1996a; Glinka, 1988) e na TAB. 3 (Reus e Westmeier, 1983; Firestone e 

Shirley, 1996a; Meyerhof, 1989; Gerasimov e Monakov, 1983; Marion e Fowler, 

1960; Marion e Young, 1968; IAEA, 1974; IAEA, 1987; Jeronymo et al., 1963; 

Rochlin, 1959; Dóczi et al., 1998; Souza, 1989; ASTM, 1983; Knoll, 1989; Geraldo 

et al., 1989; Janczyszyn et al., 1999; Titarenko et al., 2000; Gresits e Tölgyesi, 

2003). 

O grupo constituído pelos principais radionuclídeos beta emissores 

exclusivos abrange os produtos de fissão e os produtos de ativação apresentados 

respectivamente na TAB. 4 (Murray, 1993; Reus e Westmeier, 1983; JAERI, 1983; 

Firestone e Shirley, 1996a; Glinka, 1988; Knoll, 1989; Bienvenu et al.; 2007; 

NCRP, 1979) e na TAB. 5 (Marion e Young, 1968; Souza, 1989; ASTM; 1983; 

Knoll, 1989; Choppin e Rydberg, 1980; Wagemans et al., 2000; IAEA, 2004a; Yim 

e Caron, 2006). 

O grupo constituído pelos principais radionuclídeos que decaem por 

captura de elétron inclui os produtos de ativação apresentados na TAB. 6 (Reus e 

Westmeier, 1983; Souza, 1989; Gul, 2002; Gresits e Tölgyesi, 2003). 

O grupo constituído pelos principais radionuclídeos alfa emissores 

inclui os isótopos de U e de elementos transurânicos apresentados na TAB. 7 

(Reus e Westmeier, 1983; Knoll, 1989; Seaborg e Loveland, 1990; Bagnall, 1972; 

Henry, 1975; Firestone e Shirley, 1996b), enquanto as cadeias de reações 

nucleares e decaimentos radioativos que resultam na formação de elementos 

transurânicos são mostradas na FIG. 3 (Bagnall, 1972; Henry, 1975). 
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TABELA 2 – Principais produtos de fissão emissores de raios-gama. 

Produto 

de fissão 

T1/2 E  I  
235U 238U 239Pu 241Pu Observações 

 (keV) (%) yt  (%) yr  (%) yr  (%) yt  (%) yr  (%) yt  (%)  

137Cs 30,14 a 661,6 85,1 6,2109 6,1624 5,9680 6,6209 6,4895 6,8336 - Bastante solúvel em água 

134Cs 2,06 a 

604,7 97,6 

6,7031 

(133Cs) 

6,6264 

(133Cs) 

6,5853 

(133Cs) 

7,0278 

(133Cs) 

6,9209 

(133Cs) 

6,5438 

(133Cs) 

- Gerado principalmente pela 

reação nuclear 133Cs(n, )134Cs 
 

- Bastante solúvel em água 

795,8 85,4 

569,3 15,4 

801,9 8,73 

563,2 8,38 

106Ru 371,6 d 

511,9 20,70 

0,3996 0,5555 2,5520 4,3085 4,3763 6,1822 
- Rendimento na fissão do Pu é 
muito maior que na fissão do U 621,9 9,81 

1050,3 1,50 

144Ce 284,9 d 

133,5 11,10 

5,4824 5,2768 4,5017 3,7376 3,7439 4,3916 
- Decaimento acompanhado da 
emissão de um raio-gama com 
energia elevada (2185,7 keV) 

696,5 1,34 

80,1 1,13 

2185,7 0,70 

95Zr 64,03 d 
756,7 55,40 

6,4946 6,3717 5,1299 4,8883 4,6623 4,0883  
724,2 43,70 

95Nb 34,98 d 765,8 99,90 6,4933 6,3703 5,1297 4,8878 4,6614 4,0874 - Precursor: 95Zr (T1/2 = 64,03 d) 
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TABELA 2 – Principais produtos de fissão emissores de raios-gama (continuação1 de 3). 

Produto T1/2 E  I  
235U 238U 239Pu 241Pu Observações 

de fissão  (keV) (%) yt  (%) yr  (%) yr  (%) yt  (%) yr  (%) yt  (%)  

103Ru 39,25 d 
497,1 89,50 

3,0404 3,2647 6,2363 6,9508 6,8511 6,1334  
610,3 5,64 

99mTc
 

6,01 h 140,5 87,7 5,3187 5,0233 5,4411 5,3713 5,2180 5,4931 - Precursor: 99Mo (T1/2 = 2,75 d) 
141Ce 32,50 d 145,4 48,4 5,8392 6,0082 5,3833 5,2899 5,3104 5,0289  

154Eu 8,8 a 

123,1 40,5 

0,1613 

(153Eu) 

0,1762 

(153Eu) 

0,3961 

(153Eu) 

0,3658 

(153Eu) 

0,4266 

(153Eu) 

0,5556 

(153Eu) 
- Gerado principalmente pela 

reação nuclear 153Eu(n, )154Eu 

1274,5 35,5 

723,3 19,7 

1004,8 17,9 

873,2 11,5 

996,3 10,3 

155Eu 4,68 a 
86,5 32,7 

0,0321 0,0554 0,1334 0,1679 0,2185 0,2437  
105,3 21,8 

140Ba 12,75 d 

1596,5 109,9 

6,2963 6,1281 5,9790 5,5568 5,2930 6,2924 
- BaO reage com água gerando 
hidróxido muito solúvel 

487,0 52,9 

815,8 27,2 
537,3 24,4 

328,8 23,9 

131I 8,02 d 
364,5 81,2 

2,8866 3,1822 3,2073 3,8707 3,8651 2,7971 - Bastante solúvel em água 637,0 7,27 

284,3 6,06 
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TABELA 2 – Principais produtos de fissão emissores de raios-gama (continuação 2 de 3). 

Produto T1/2 E  I  
235U 238U 239Pu 241Pu Observações 

de fissão  (keV) (%) yt  (%) yr  (%) yr  (%) yt  (%) yr  (%) yt  (%)  

132I 2,30 h 

667,7 99,0 

4,3011 4,6902 5,1624 5,3969 5,2312 4,1447 

- Bastante solúvel em água 
 
- Precursor: 132Te (T1/2 = 3,26 d) 

772,6 76,4 
954,6 18,1 

522,7 16,1 
630,2 13,8 

129I
 

1,57.107 a 

29,8 (x) 37,0 

0,7101 0,9130 1,0211 1,5044 1,5963 0,7625 

- Bastante solúvel em água 
 
- Emite raios-X e raios-gama 
com energias muito baixas 

 
- Meia-vida muito longa 

29,5 (x) 19,9 

33,6 (x) 10,9 

39,6 7,52 

34,4 (x) 2,39 

133Xe 5,29 d 
81,0 35,9 

6,7031 6,6264 6,5853 7,0278 6,9208 6,5438 

- Gás nobre 
 

- Precursor: 133I (T1/2 = 20,8 h) 31,0 (x) 24,5 

135Xe
 

9,08 h 
249,8 90,4 

6,5483 6,3499 6,8164 7,4037 7,4795 7,2901 

- Gás nobre 
 

- Precursor: 135I (T1/2 = 6,61 h) 608,2 2,91 
85Kr 10,72 a 514,0 0,434 0,2803 0,2814 0,1565 0,1245 0,1301 0,0882 - Gás nobre 

86Rb 18,66 d 1076,6 8,78 
1,3070 
(85Rb) 

1,3181 
(85Rb) 

0,7362 
(85Rb) 

0,5692 
(85Rb) 

0,5999 
(85Rb) 

0,4139 
(85Rb) 

- Gerado principalmente pela 

reação nuclear 85Rb(n, )86Rb 
 

- Bastante solúvel em água 
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TABELA 2 – Principais produtos de fissão emissores de raios-gama (continuação 3 de 3). 

Produto T1/2 E  I  
235U 238U 239Pu 241Pu Observações 

de fissão  (keV) (%) yt  (%) yr  (%) yr  (%) yt  (%) yr  (%) yt  (%)  

91Y
 

58,51 d 1204,8 0,30 5,9428 5,6628 4,2298 2,5080 2,4446 1,9505 
 

- Precursor: 91Sr (T1/2 = 9,52 h) 
 

89Sr 50,55 d 909,2 0,0095 4,8498 4,4794 2,7899 1,6959 1,7607 1,1757 
- Baixa intensidade absoluta de 
emissão do raio-gama 

94Nb 2,03.104 a 

702,6 100 
6,3953 
(93Nb) 

6,1399 
(93Nb) 

4,9700 
(93Nb) 

3,8857 
(93Nb) 

3,7342 
(93Nb) 

3,1497 
(93Nb) 

- Gerado principalmente pela 

reação nuclear 93Nb(n, )94Nb 
 

- Meia-vida muito longa 871,1 100 

125Sb 2,73 a 

427,9 29,4 

0,0294 0,0755 0,0479 0,1116 0,1673 0,0423 
- Emite também raios-X com 
energia inferior a 32 keV 

600,6 17,8 
635,9 11,3 

463,4 10,5 

176,3 6,79 
35,5 5,90 

606,6 5,02 

126Sn 1,00.105 a 

695,0 100 

0,0560 0,1379 0,0639 0,1993 0,2868 0,0750 - Meia-vida muito longa 666,3 100 

414,8 98,0 
87,6 37,0 
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TABELA 3 – Principais produtos de ativação emissores de raios-gama. 

Produto T1/2 E  I  Reação de El Núcleo-alvo 

de ativação  (keV) (%) formação (MeV) Origem F (%) f (%) FT (%) 

26
Al

 
7,2.10

5
 a 

1129,7 2,43 27
Al( ,n)

26
Al 13,1 

ASTM 1060 99,60 

100 

99,60 

ASTM 6262 96,61 96,61 

ASTM 6061 96,50 96,50 

1808,6 99,7 
27

Al(n,2n)
26

Al 13,6 

ASTM 1060 99,60 

100 

99,60 

ASTM 6262 96,61 96,61 

ASTM 6061 96,50 96,50 

28
Mg

 
20,90 h 

1778,8 100 

29
Si(n,2p)

28
Mg

 
17,8 

ASTM 1060 0,25 

4,67 

1,17.10
2
 

30,6 95,0 ASTM 6262 0,60 2,80.10
2
 

1342,2 54,0 ASTM 6061 0,60 2,80.10
2
 

400,6 35,9 
U3Si2 7,29 0,34 

941,7 35,9 

24
Na 15,02 h 

1368,5 100 
27

Al(n, )
24

Na 5,7 

ASTM 1060 99,60 

100 

99,60 

ASTM 6262 96,61 96,61 

ASTM 6061 96,50 96,50 

24
Mg(n,p)

24
Na 5,0 

ASTM 1060 0,03 

78,99 

2,37.10
2 

2753,9 99,9 

ASTM 6262 1,00 0,79 

ASTM 6061 1,00 0,79 

25
Mg(n,np)

24
Na 12,6 

ASTM 1060 0,03 

10,00 

3,00.10
3
 

ASTM 6262 1,00 0,10 

ASTM 6061 1,00 0,10 

46
Sc 83,83 d 

889,2 100 
46

Ti(n,p)
46

Sc 3,0 

ASTM 1060 0,03 

8,20 

2,46.10
3
 

ASTM 6262 0,15 1,23.10
2 

ASTM 6061 0,15 1,23.10
2 

1120,5 100 
47

Ti(n,np)
46

Sc
 

11,0 

ASTM 1060 0,03 

7,40 

2,22.10
3
 

ASTM 6262 0,15 1,11.10
2
 

ASTM 6061 0,15 1,11.10
2
 

47
Sc 3,34 d 159,4 68,0 

47
Ti(n,p)

47
Sc 1,1 

ASTM 1060 0,03 

7,40 

2,22.10
3
 

ASTM 6262 0,15 1,11.10
2
 

ASTM 6061 0,15 1,11.10
2
 

48
Ti(n,np)

47
Sc 13,0 

ASTM 1060 0,03 

73,80 

2,21.10
2
 

ASTM 6262 0,15 0,11 

ASTM 6061 0,15 0,11 

48
Sc 43,7 h 

983,5 100 48
Ti(n,p)

48
Sc 5,1 

ASTM 1060 0,03 

73,80 

2,21.10
2
 

ASTM 6262 0,15 0,11 

1312,1 100 
ASTM 6061 0,15 0,11 

49
Ti(n,np)

48
Sc 12,8 

ASTM 1060 0,03 

5,40 

1,62.10
3
 

1037,5 97,5 
ASTM 6262 0,15 8,10.10

3
 

ASTM 6061 0,15 8,10.10
3
 

47
Ca 4,54 d 

1297,1 74,9 
50

Ti(n, )
47

Ca 9,0 

ASTM 1060 0,03 

5,20 

1,56.10
3
 

807,9 6,89 ASTM 6262 0,15 7,80.10
3
 

489,2 6,74 ASTM 6061 0,15 7,80.10
3
 

59
Fe

 
44,50 d 

1099,5 56,5 58
Fe(n, )

59
Fe

 
 

AISI 304 68,60 

0,31 

0,22 

ASTM 1060 0,35 1,09.10
3
 

ASTM 6262 0,70 2,17.10
3
 

ASTM 6061 0,70 2,17.10
3
 

1291,6 43,2 

62
Ni(n, )

59
Fe 8,1 

AISI 304 9,25 
3,59 

0,33 

Ni 100 3,59 

60
Ni(n,2p)

59
Fe 17,2 

AISI 304 9,25 
26,10 

2,41 

Ni 100 26,10 
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TABELA 3 – Principais produtos de ativação emissores de raios-gama (continuação 1 de 2). 

Produto T1/2 E  I  Reação de El Núcleo-alvo 

de ativação  (keV) (%) formação (MeV) Origem F (%) f (%) FT (%) 

51
Cr 27,70 d 320,1 9,83 

50
Cr(n, )

51
Cr  

AISI 304 19,00 

4,35 

0,83 

ASTM 6262 0,09 3,92.10
3 

ASTM 6061 0,20 8,70.10
3
 

54
Fe(n, )

51
Cr 5,1 

AISI 304 68,60 

5,80 

3,98 

ASTM 1060 0,35 2,03.10
2
 

ASTM 6262 0,70 4,06.10
2
 

ASTM 6061 0,70 4,06.10
2
 

52
Cr( ,n)

51
Cr 12,0 

AISI 304 19,00 

83,79 

15,92 

ASTM 6262 0,09 7,54.10
2
 

ASTM 6061 0,20 0,17 

52
Cr(n,2n)

51
Cr 12,2 

AISI 304 19,00 

83,79 

15,92 

ASTM 6262 0,09 7,54.10
2
 

ASTM 6061 0,20 0,17 

54
Mn 312,5 d 834,8 100 

54
Fe(n,p)

54
Mn 1,6 

AISI 304 68,60 

5,80 

3,98 

ASTM 1060 0,35 2,03.10
2 

ASTM 6262 0,70 4,06.10
2
 

ASTM 6061 0,70 4,06.10
2
 

55
Mn( ,n)

54
Mn 10,2 

AISI 304 2,00 

100 

2,00 

ASTM 1060 0,03 0,03 

ASTM 6262 0,15 0,15 

ASTM 6061 0,15 0,15 

55
Mn(n,2n)

54
Mn 10,4 

AISI 304 2,00 

100 

2,00 

ASTM 1060 0,03 0,03 

ASTM 6262 0,15 0,15 

ASTM 6061 0,15 0,15 

57
Co

 [*]
 271,8 d 

122,1 85,6 58
Ni(n,np)

57
Co 11,7 

AISI 304 9,25 
68,27 

6,32 

136,5 10,6 Ni 100 68,27 

58
Co 70,92 d 810,8 99,4 

58
Ni(n,p)

58
Co 1,0 

AISI 304 9,25 
68,27 

6,32 

Ni 100 68,27 

60
Co 5,27 a 

1173,2 99,9 

60
Ni(n,p)

60
Co

 
4,0 

AISI 304 9,25 
26,10 

2,41 

Ni 100 26,10 

61
Ni(n,np)

60
Co

 
13,4 

AISI 304 9,25 
1,13 

0,10 

Ni 100 1,13 

1332,5 100 63
Cu(n, )

60
Co

 5,4 

ASTM 1060 0,05 

69,17 

3,46.10
2
 

ASTM 6262 0,30 0,21 

ASTM 6061 0,30 0,21 

65
Zn 244,1 d 1115,5 50,7 

64
Zn(n, )

65
Zn  

ASTM 1060 0,05 

48,60 

2,43.10
2
 

ASTM 6262 0,25 0,12 

ASTM 6061 0,25 0,12 

66
Zn( ,n)

65
Zn 11,0 

ASTM 1060 0,05 

27,90 

1,40.10
2
 

ASTM 6262 0,25 6,98.10
2
 

ASTM 6061 0,25 6,98.10
2
 

66
Zn(n,2n)

65
Zn 11,2 

ASTM 1060 0,05 

27,90 

1,40.10
2
 

ASTM 6262 0,25 6,98.10
2
 

ASTM 6061 0,25 6,98.10
2
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TABELA 3 – Principais produtos de ativação emissores de raios-gama (continuação 2 de 2). 

 Produto T1/2 E  I  Reação de El Núcleo-alvo 

de ativação  (keV) (%) formação (MeV) Origem F (%) f (%) FT (%) 

108m
Ag 418 a 

[**] 

722,9 91,3 107
Ag(n, )

108m
Ag  

Liga 
absorvedora 
de nêutrons 

80,00 

51,83 41,46 

614,4 91,2 109
Ag( ,n)

108m
Ag 9,3 

48,17 38,54 
433,9 90,7 

109
Ag(n,2n)

108m
Ag 9,4 

21,1 (x) 54,3 
108

Cd(n,p)
108m

Ag 7,3 5,00 0,89 4,45.10
2
 

110m
Ag

 
249,9 d 

657,7 94,7 109
Ag(n, )

110m
Ag  

Liga 
absorvedora 
de nêutrons 

80,00 48,17 38,54 

884,7 72,9 113
In(n, )

110m
Ag 5,5 15,00 4,28 0,64 

937,5 34,3 
110

Cd(n,p)
110m

Ag 7,3 
5,00 

12,51 0,63 

1384,3 24,3 
111

Cd(n,np)
110m

Ag 14,2 12,81 0,64 

114m
In

 
49,51 d 

191,6 16,0 113
In(n, )

114m
In  Liga 

absorvedora 
de nêutrons 

15,00 

4,28 0,64 

558,0 3,40 115
In( ,n)

114m
In 9,0 

95,72 14,36 
725,2 3,40 

115
In(n,2n)

114m
In 9,1 

113m
Cd 

[***] 
14,1 a 

23,1 (x) 0,035 

112
Cd(n, )

113m
Cd  

Liga 
absorvedora 
de nêutrons 

5,00 

24,13 1,21 
114

Cd( ,n)
113m

Cd 9,1 28,72 1,44 

263,7 0,023 

114
Cd(n,2n)

113m
Cd 9,2 28,72 1,44 

113
In(n,p)

113m
Cd 8,0 15,00 4,28 0,64 

115
Cd 2,23 d 

336,2 49,7 114
Cd(n, )

115
Cd  

Liga 
absorvedora 
de nêutrons 

5,00 

28,72 1,44 

527,9 27,5 116
Cd( ,n)

115
Cd 8,7 7,47 0,37 

492,4 8,03 
116

Cd(n,2n)
115

Cd 8,8 7,47 0,37 

260,9 1,94 
115

In(n,p)
115

Cd 9,0 15,00 95,72 14,36 

115m
Cd 44,6 d 

933,8 2,00 

114
Cd(n, )

115m
Cd  

Liga 
absorvedora 
de nêutrons 

5,00 

28,72 1,44 
116

Cd( ,n)
115m

Cd 8,8 7,47 0,37 

1290,6 0,89 

116
Cd(n,2n)

115m
Cd 8,9 7,47 0,37 

115
In(n,p)

115m
Cd 9,1 15,00 95,72 14,36 

 

[*] – O radionuclídeo 57Co também é produzido indiretamente da seguinte maneira: 

58Ni(n,2n)57Ni 
h 1,36   ;/

2/1
TCE

 57Co 

sendo que a energia de limiar efetiva para a reação 58Ni(n,2n) perfaz El = 12,4 MeV. 

 

[**] – Referências bibliográficas antigas fornecem 127 anos para a meia-vida do 

radionuclídeo 108mAg (Reus e Westmeier, 1983). Mais recentemente, no entanto, 

essa meia-vida foi corrigida para 418 anos (Firestone e Shirley, 1996a). 

 

[***] – O radionuclídeo 113mCd, que possui meia-vida de 14,1 anos, emite raios-X e 

um raio-gama, porém com intensidades absolutas muito baixas. A principal 

radiação emitida por esse radionuclídeo consiste em partícula beta com energia 

cinética máxima E  = 580 keV (Warwick e Croudace, 2009). 
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TABELA 4 – Principais produtos de fissão que não emitem raios-gama. 

Produto T1/2 E  
235U 238U 239Pu 241Pu Observações 

de fissão  (keV) yt  (%) yr  (%) yr  (%) yt  (%) yr  (%) yt  (%)  

79Se 3,77.105 a 160 0,0443 0,1029 0,0330 0,0447 0,0575 0,0159 - Meia-vida medida recentemente 

90Sr 28,6 a 546 5,8774 5,3850 3,1167 2,0982 2,0117 1,5710 
- Principal produto de fissão que não 
emite raios-gama 

90Y 2,67 d 2270 5,8774 5,3850 3,1167 2,0983 2,0118 1,5710 - Precursor: 90Sr (T1/2 = 28,6 a) 

93Zr 1,53.106 a 60 6,3963 6,1399 4,9700 3,8867 3,7342 3,1497 

- Núcleo-filho 93mNb (T1/2 = 16,1 a) 
emite raios-X e raios-gama com 
energia e intensidade absoluta muito 
baixas 

99Tc 2,13.105 a 292 6,1135 5,7738 6,2541 6,1740 5,9977 6,3140 - Precursor: 99mTc (T1/2 = 6,01 h) 

107Pd 6,50.106 a 40 0,1427 0,3141 1,3108 3,3968 3,1794 5,1810 
- Rendimento na fissão do Pu é bem 
maior que na fissão do U 

135Cs 2,30.106 a 268,6 6,5503 6,3512 6,8155 7,4190 7,4953 7,2908 - Bastante solúvel em água 

147Pm 2,62 a 224 2,2296 2,1008 2,5238 2,0503 1,9771 2,3931 

- Precursor: 147Nd (T1/2 = 10,98 d) 
 
- Emite também raios-X e raios-gama 
com energia e intensidade absoluta 
muito baixas 

151Sm 90 a 76,8 0,4165 0,4085 0,7977 0,7746 0,7782 0,9558 

- Precursor: 151Pm (T1/2 = 28,4 h) 
 
- Emite também um raio-gama com 
energia de 21,5 keV e intensidade 
absoluta de 0,030% 

3H 
(Trítio) 

12,35 a 18,6 1,08.10−2 2,30.10−2 1,64.10−2 1,68.10−2 - Gerado por fissão ternária 
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TABELA 5 – Principais produtos de ativação que não emitem raios-gama. 
 

Produto T1/2 E  Reação de El Núcleo-alvo 

de ativação  (keV) formação (MeV) Origem F (%) f (%) FT (%) 

3
H 

(Trítio) 
12,35 a 18,6 

2
H(n, )

3
H  H2O 11,19 0,015

 
1,68.10

3 

14
N(n,

12
C)

3
H 5,4 

N2 do ar 
dissolvido 
na água [*] 

1,34.10
3
 99,63 1,33.10

3
 

10
Be 1,6.10

6
 a 555,9 9

Be(n, )
10

Be  Be 100 100 100 

14
C 5736 a 156 

17
O(n, )

14
C  

H2O 88,81 

0,038 

3,37.10
2
 

U3O8 15,20 5,78.10
3 

O2 do ar 
dissolvido 

na água [**] 
8,11.10

4
 3,08.10

7 

14
N(n,p)

14
C  N2 do ar 

dissolvido 
na água [*] 

1,34.10
3
 

99,63 1,33.10
3
 

15
N(n,np)

14
C 12,1 0,37 4,96.10

6 

13
C(n, )

14
C  

AISI 304 0,08 

1,10 

8,80.10
4
 

Grafite 100 1,10 

CO2 do ar 
dissolvido 

na água [***] 
1,50.10

5
 1,65.10

7
 

45
Ca 163 d 252 

48
Ti(n, )

45
Ca 7,5 

ASTM 1060 0,03 

73,80 

2,21.10
2
 

ASTM 6262 0,15 0,11 

ASTM 6061 0,15 0,11 

46
Ti(n,2p)

45
Ca 16,0 

ASTM 1060 0,03 

8,20 

2,46.10
3 

ASTM 6262 0,15 1,23.10
2
 

ASTM 6061 0,15 1,23.10
2
 

63
Ni 100,1 a 67 

62
Ni(n, )

63
Ni  

AISI 304 9,25 
3,59 

0,33 

Ni 100 3,59 

64
Ni( ,n)

63
Ni

 9,7 
AISI 304 9,25 

0,91 
8,42.10

2
 

Ni 100 0,91 

64
Ni(n,2n)

63
Ni 9,8 

AISI 304 9,25 
0,91 

8,42.10
2
 

Ni 100 0,91 

63
Cu(n,p)

63
Ni 1,0 

ASTM 1060 0,05 

69,17 

3,46.10
2
 

ASTM 6262 0,30 0,21 

ASTM 6061 0,30 0,21 

64
Zn(n,2p)

63
Ni 14,6 

ASTM 1060 0,05 

48,60 

2,43.10
2
 

ASTM 6262 0,25 0,12 

ASTM 6061 0,25 0,12 

66
Zn(n, )

63
Ni

 4,4 

ASTM 1060 0,05 

27,90 

1,40.10
2
 

ASTM 6262 0,25 6,98.10
2 

ASTM 6061 0,25 6,98.10
2
 

 

[*] – A concentração de nitrogênio na água do reator foi estimada considerando a 

solubilidade de N2 em H2O a 1 atm e 25 C, igual a 13,4 mg/kg (Connell, 1997). 

 

[**] – A concentração de oxigênio na água do reator foi estimada considerando a 

solubilidade de O2 em H2O a 1 atm e 25 C, igual a 8,11 mg/kg (Connell, 1997). 

[***] – A concentração de carbono na água do reator foi estimada considerando a 

solubilidade de CO2 em H2O a 1 atm e 25 C, igual a 0,55 mg/kg.  
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TABELA 6 – Principais produtos de ativação que decaem por captura de elétron. 

 

Produto T1/2 Ex Ix Reação de El Núcleo-alvo 

de ativação  (keV) (%) formação (MeV) Origem F (%) f (%) FT (%) 

55
Fe 2,74 a 

5,9 25,0 

54
Fe(n, )

55
Fe  

AISI 304 68,60 

5,80 

3,98 

ASTM 1060 0,35 2,03.10
2 

ASTM 6262 0,70 4,06.10
2
 

ASTM 6061 0,70 4,06.10
2
 

56
Fe( ,n)

55
Fe 11,2 

AISI 304 68,60 

91,70 

62,90 

ASTM 1060 0,35 0,32 

ASTM 6262 0,70 0,64 

6,5 3,38 

ASTM 6061 0,70 0,64 

56
Fe(n,2n)

55
Fe 11,4 

AISI 304 68,60 

91,70 

62,90 

ASTM 1060 0,35 0,32 

ASTM 6262 0,70 0,64 

ASTM 6061 0,70 0,64 

58
Ni(n, )

55
Fe 3,1 

AISI 304 9,25 
68,27 

6,32 

Ni 100 68,27 

59
Ni 7,60.10

4
 a 

6,9 30,4 
58

Ni(n, )
59

Ni  
AISI 304 9,25 

68,27 
6,32 

Ni 100 68,27 

60
Ni( ,n)

59
Ni 11,4 

AISI 304 9,25 
26,10 

2,41 

7,7 4,10 

Ni 100 26,10 

60
Ni(n,2n)

59
Ni 11,6 

AISI 304 9,25 
26,10 

2,41 

Ni 100 26,10 

109
Cd 1,2655 a 

22,1 84,2 108
Cd(n, )

109
Cd  Liga 

absorvedora 
de nêutrons 

5,00 

0,89 4,45.10
2
 

25,0 17,7 110
Cd( ,n)

109
Cd 9,9 

12,51 0,63 
88,0 [*] 3,61 

110
Cd(n,2n)

109
Cd 10,0 

 

[*] – O fóton de 88,0 keV emitido pelo radionuclídeo 109Cd é um raio-gama. 
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TABELA 7 – Principais isótopos de U e de elementos transurânicos. 
 

Radionuclídeo T1/2 E  (MeV) Ramificação (%) E  (keV) I  (%) 

238
U 4,51.10

9
 a 

4,196 77 1001,0 0,59 

4,149 23 766,6 0,21 

235
U 7,10.10

8
 a 

4,401 56 

185,7 57,50 4,365 12 

4,374 6 

4,219 6 
143,8 11,00 

4,598 4,6 

236
U 2,34.10

7
 a 

4,494 74 49,4 0,078 

4,445 26 112,7 0,019 

234
U 2,45.10

5
 a 

4,775 71,38 53,2 0,119 

4,722 28,42 120,9 0,041 

237
Np 2,14.10

6
 a 

4,788 47 311,9 38,60 

4,771 25 98,4 (x) 18,6 

4,766 8 86,5 12,6 

4,6640 3,32 94,7 (x) 11,5 

4,8173 2,5 111,0 (x) 7,22 

238
Pu 87,74 a 

5,49921 71,1 99,9 0,0072 

5,45650 28,7 152,7 0,0010 

239
Pu 2,44.10

4
 a 

5,1554 73,3 129,3 0,0064 

5,1429 15,1 375,0 0,0016 

5,1046 11,5 413,7 0,0015 

240
Pu 6,56.10

3
 a 

5,16830 76 104,2 0,0072 

5,12382 24 160,3 0,0004 

241
Pu 

[*] 
14,4 a 

4,8964 83,2 208,0 0,0005 

4,8534 12,2 148,6 0,0002 

242
Pu 3,76.10

5
 a 

4,9005 77,5 103,5 0,0078 

4,8562 22,4 158,8 0,0005 

241
Am 432,2 a 

5,48574 85,2 
59,5 35,9 

5,44298 12,8 

243
Am 7,37.10

3
 a 

5,2754 87,4 

74,7 68,0 

106,1 26,4 

103,8 (x) 20,4 

277,6 14,5 

99,6 (x) 12,8 

5,2335 11 

228,2 11,2 

116,9 (x) 7,61 

209,7 3,30 

120,5 (x) 2,63 

334,3 2,06 

242
Cm 162,8 d 

6,11292 74 101,9 0,0025 

6,06963 26 157,6 0,0014 

243
Cm 28,5 a 

5,7847 73,2 103,8 (x) 20,8 

5,7415 11,5 277,6 14,0 

5,9920 5,7 99,6 (x) 13,5 

6,0670 1,5 228,2 10,6 

244
Cm 18,1 a 

5,8048 76,4 98,9 0,0015 

5,7627 23,6 152,6 0,0010 
 

[*] – O radionuclídeo 241Pu decai predominantemente por emissão de partícula 

beta (Seaborg e Loveland, 1990) com energia cinética máxima E  = 20,81 keV 

(Firestone e Shirley, 1996b). 
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FIGURA 3 – Cadeias de radionuclídeos formados durante a irradiação do 238U e 
do 235U por nêutrons em um reator nuclear, em meio às quais se 
encontram todos os isótopos de U e de elementos transurânicos 
apresentados na TAB. 7 (Bagnall, 1972; Henry, 1975). Os valores 
indicados para as seções de choque das reações nucleares, dados 
em barns (b), referem-se à incidência de nêutrons térmicos (Henry, 
1975). Além da cadeia iniciada com a irradiação do 235U, o 
decaimento do 242Cm (T1/2 = 162,8 dias) por emissão de partícula 

alfa (242Cm  238Pu +  + ) também contribui para formar o 
radionuclídeo 238Pu em quantidades significativas no combustível 
nuclear (Bailly et al., 1999). 
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Dentre todos os 76 radionuclídeos relacionados nas TABs. 2 a 7, foram 

identificados possíveis RDMs adotando-se como critério a constatação de pelo 

menos uma das seguintes características “críticas” mencionadas anteriormente 

neste trabalho: não emissão de raios-gama ou raios-X; emissão de raios-gama 

e/ou raios-X com energias e/ou intensidades absolutas muito baixas; atividade 

baixa decorrente de meia-vida muito longa, geração em pequena quantidade e/ou 

pouca interação físico-química com a matriz que constitui cada um dos rejeitos 

radioativos estudados. 

Assim, em uma avaliação inicial, os seguintes radionuclídeos foram 

identificados como RDMs possivelmente presentes nos rejeitos radioativos 

estudados: 3H, 10Be, 14C, 26Al, 55Fe, 59Ni, 63Ni, 79Se, 85Kr, 90Sr, 93Zr, 94Nb, 99Tc, 

107Pd, 108mAg, 113mCd, 125Sb, 126Sn, 129I, 135Cs, 147Pm, 151Sm, 154Eu, 155Eu, 238U, 

235U, 234U, 236U, 237Np, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu, 241Am, 243Am, 242Cm, 243Cm 

e 244Cm. 

Entretanto, uma avaliação mais detalhada possibilitou excluir dessa 

lista alguns radionuclídeos, em razão dos motivos expostos a seguir: 

10Be – refletores de Be passaram a ser utilizados no cerne do reator IEA-R1 

apenas em meados de 2002, sendo que o lote mais recente de rejeitos estudado 

foi armazenado em novembro de 2003; baixa seção de choque para a principal 

reação nuclear de formação, cujo valor perfaz 9,2 mb para nêutrons térmicos 

(Lone et al., 1981); deve no entanto ser incluído na lista de RDMs a serem 

determinados em futuros lotes de rejeitos radioativos oriundos do reator IEA-R1. 

26Al – as principais reações nucleares de formação apresentam energias de limiar 

muito elevadas (maiores do que 13 MeV) e seções de choque muito baixas 

(alguns poucos mb próximo ao limiar) (IAEA, 1974; IAEA, 1987). 

79Se – apresenta rendimento (yield) na fissão muito baixo; constatou-se que a 

concentração de atividade desse radionuclídeo é muito baixa até mesmo em 

rejeitos líquidos de alta atividade gerados no reprocessamento de combustíveis 

nucleares gastos (Jiang et al., 2001). 

85Kr – gás nobre que, portanto, não é retido nas matrizes que constituem os 

rejeitos radioativos estudados. 
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93Zr – em meio a combustíveis nucleares tipo óxido irradiados, os produtos de 

fissão constituídos por isótopos de Zr se encontram quimicamente como óxido 

que forma inclusões ou está dissolvido na matriz do combustível (Bailly et al., 

1999) e, assim, tendem a permanecer retidos nesta e apresentar baixíssima 

solubilidade em água; de fato, constatou-se experimentalmente no reator IEA-R1 

que o isótopo radioativo 95Zr (que emite raios-gama) está presente no combustível 

nuclear irradiado tipo U3O8 – Al como produto de fissão (Terremoto et al., 2000), 

mas não é liberado para a água mesmo em caso de falha extensa no 

revestimento de Al desse mesmo tipo de combustível nuclear irradiado 

(Terremoto et al., 2002; Zeituni et al., 2004a; Zeituni et al., 2004b); supõe-se 

comportamento semelhante do Zr como produto de fissão em outros tipos de 

combustível nuclear utilizados ou em uso no reator IEA-R1; por ser também um 

isótopo de Zr, as mesmas considerações são válidas para o 93Zr, tornando muito 

pouco provável a presença desse radionuclídeo nos rejeitos radioativos 

estudados; situação muito diferente ocorre na grande maioria dos reatores 

nucleares de potência que equipam usinas nucleoelétricas, onde o 93Zr é um RDM 

importante gerado principalmente como produto de ativação das ligas à base de 

Zr utilizadas no revestimento do combustível nuclear (IAEA, 2009). 

94Nb – em meio a combustíveis nucleares tipo óxido irradiados, os produtos de 

fissão constituídos por isótopos de Nb se encontram quimicamente como óxido 

que forma inclusões ou está dissolvido na matriz do combustível (Bailly et al., 

1999) e, assim, tendem a permanecer retidos nesta e apresentar baixíssima 

solubilidade em água; de fato, constatou-se experimentalmente no reator IEA-R1 

que o isótopo radioativo 95Nb (que emite raios-gama) está presente no 

combustível nuclear irradiado tipo U3O8 – Al como produto de fissão (Terremoto et 

al., 2000), mas não é liberado para a água mesmo em caso de falha extensa no 

revestimento de Al desse mesmo tipo de combustível nuclear irradiado 

(Terremoto et al., 2002; Zeituni et al., 2004a; Zeituni et al., 2004b); supõe-se 

comportamento semelhante do Nb como produto de fissão em outros tipos de 

combustível nuclear utilizados ou em uso no reator IEA-R1; por ser também um 

isótopo de Nb, as mesmas considerações são válidas para o 94Nb, tornando muito 

pouco provável a presença desse radionuclídeo nos rejeitos radioativos 

estudados; situação muito diferente ocorre na grande maioria dos reatores 
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nucleares de potência que equipam usinas nucleoelétricas, onde o 94Nb é um 

RDM importante gerado principalmente como produto de ativação das diversas 

ligas que contêm Nb utilizadas no revestimento e em componentes estruturais do 

combustível nuclear (IAEA, 2009). 

107Pd – em meio a combustíveis nucleares tipo óxido irradiados, os produtos de 

fissão constituídos por isótopos de Pd se encontram quimicamente em estado 

metálico formando inclusões na matriz do combustível (Bailly et al., 1999) e, 

assim, tendem a permanecer retidos nesta e apresentar baixíssima solubilidade 

em água; supõe-se comportamento semelhante do Pd como produto de fissão 

nos tipos de combustível nuclear utilizados ou em uso no reator IEA-R1; o 

rendimento (yield) na fissão do 235U é consideravelmente menor que na fissão do 

239Pu e do 241Pu, fato que diminui a concentração desse radionuclídeo em 

combustíveis nucleares irradiados empregados em reatores nucleares de 

pesquisa tipo MTR; a combinação dessas características torna muito pouco 

provável a presença desse radionuclídeo nos rejeitos radioativos estudados. 

113mCd – nas barras de controle do reator IEA-R1, os isótopos radioativos de Cd 

que emitem raios-gama são gerados em maior quantidade que o radionuclídeo 

113mCd, em decorrência das seções de choque das reações nucleares de captura 

radiativa que formam 109Cd, 115Cd e 115mCd serem maiores que a da reação 

112Cd(n, )113mCd (Gicking, 2011); porém, em diversas medidas efetuadas por 

espectrometria de raios-gama dentro da piscina do reator IEA-R1 (Perrotta et al., 

1998; Terremoto et al., 2000; Terremoto et al., 2002; Zeituni et al., 2004a; Zeituni 

et al., 2004b), nunca foram detectados isótopos de Cd gama emissores, indicando 

que esse elemento é bastante insolúvel em água e, por analogia, o radionuclídeo 

113mCd muito provavelmente não deve estar presente em meio aos rejeitos 

radioativos estudados; nesse aspecto, cabe destacar a diferença marcante em 

relação aos isótopos radioativos de Ag, detalhada mais adiante, que também têm 

origem nas barras de controle, mas são liberados para a água refrigerante do 

reator quando ocorre descontinuidade no revestimento das barras.  

125Sb – apresenta rendimento (yield) na fissão muito baixo; o rendimento (yield) 

na fissão do 235U é consideravelmente menor que na fissão do 239Pu, fato que 

diminui a concentração desse radionuclídeo em combustíveis nucleares irradiados 

empregados em reatores nucleares de pesquisa tipo MTR. 
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126Sn – em meio a combustíveis nucleares tipo óxido irradiados, os produtos de 

fissão constituídos por isótopos de Sn se encontram quimicamente em estado 

metálico formando inclusões na matriz do combustível (Bailly et al., 1999) e, 

assim, tendem a permanecer retidos nesta e apresentar baixíssima solubilidade 

em água; supõe-se comportamento semelhante do Sn como produto de fissão 

nos tipos de combustível nuclear utilizados ou em uso no reator IEA-R1; 

rendimento (yield) na fissão muito baixo; a combinação dessas características 

torna muito pouco provável a presença desse radionuclídeo nos rejeitos 

radioativos estudados. 

147Pm – em meio a combustíveis nucleares tipo óxido irradiados, os produtos de 

fissão constituídos por isótopos de Pm se encontram quimicamente como óxido 

que está dissolvido na matriz do combustível (Bailly et al., 1999) e, assim, tendem 

a permanecer retidos nesta e apresentar baixíssima solubilidade em água; supõe-

se comportamento semelhante do Pm como produto de fissão nos tipos de 

combustível nuclear utilizados ou em uso no reator IEA-R1; a combinação dessas 

características torna muito pouco provável a presença desse radionuclídeo nos 

rejeitos radioativos estudados. 

151Sm – em meio a combustíveis nucleares tipo óxido irradiados, os produtos de 

fissão constituídos por isótopos de Sm se encontram quimicamente como óxido 

que está dissolvido na matriz do combustível (Bailly et al., 1999) e, assim, tendem 

a permanecer retidos nesta e apresentar baixíssima solubilidade em água; supõe-

se comportamento semelhante do Sm como produto de fissão nos tipos de 

combustível nuclear utilizados ou em uso no reator IEA-R1; baixo rendimento 

(yield) na fissão; a combinação dessas características torna muito pouco provável 

a presença desse radionuclídeo nos rejeitos radioativos estudados. 

154Eu e 155Eu – em meio a combustíveis nucleares tipo óxido irradiados, os 

produtos de fissão constituídos por isótopos de Eu se encontram quimicamente 

como óxido que está dissolvido na matriz do combustível (Bailly et al., 1999) e, 

assim, tendem a permanecer retidos nesta e apresentar baixíssima solubilidade 

em água; constatou-se experimentalmente no reator IEA-R1 a presença dos 

radionuclídeos 154Eu e 155Eu em um pite de corrosão que atravessou o 

revestimento de Al e atingiu a liga U-Al que constituía o combustível nuclear 

irradiado, mas ambos não foram liberados para a água durante testes efetuados 
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para detectar vazamento de produtos de fissão (cabe ressaltar a diferença em 

relação ao 137Cs, radionuclídeo que no mesmo teste foi detectado tanto no pite de 

corrosão quanto na água) (Perrotta et al., 1998), sugerindo que esse 

comportamento do Eu pode ser generalizado para os diversos tipos de 

combustível nuclear irradiados; rendimento (yield) na fissão muito baixo para 

ambos; a combinação dessas características torna muito pouco provável a 

presença desses radionuclídeos nos rejeitos radioativos estudados. 

Por outro lado, em se tratando dos rejeitos radioativos estudados, há 

evidências experimentais acumuladas para o reator IEA-R1 que reforçam a 

necessidade de determinar as concentrações de atividade dos demais 

radionuclídeos identificados que constam na lista preliminar. 

Para detectar vazamento de produtos de fissão a partir de 

combustíveis nucleares com descontinuidade no revestimento, diversos testes 

foram efetuados no reator IEA-R1 (Perrotta et al., 1998; Terremoto et al., 2002; 

Zeituni et al., 2004a; Zeituni et al., 2004b), os quais comprovaram a solubilidade 

em água de radionuclídeos gama emissores que são isótopos de RDMs (59Fe em 

relação ao RDM 55Fe, 110mAg em relação ao RDM 108mAg, 131I em relação ao RDM 

129I, 137Cs em relação ao RDM 135Cs), possuem comportamento químico e 

reações nucleares de formação semelhantes aos de alguns RDMs (140Ba em 

relação ao RDM 90Sr, 58Co e  60Co em relação aos RDMs 59Ni e 63Ni) ou são 

precursores de RDMs (99mTc em relação ao RDM 99Tc, 135Xe em relação ao RDM 

135Cs), indicando que esses RDMs devem estar presentes nos rejeitos radioativos 

estudados. 

Em especial, a presença de 108mAg na água refrigerante do reator e, 

consequentemente, nos rejeitos radioativos estudados, é favorecida pela 

solubilidade do óxido de prata (Ag2O) em água, que embora não muito grande, 

perfaz 17 mg/L à temperatura ambiente (Glinka, 1988).  

A evidência que justifica determinar as concentrações de atividade dos 

principais isótopos de U e elementos transurânicos (apresentados na TAB. 7 e na 

FIG. 3) nos rejeitos radioativos estudados provém do fato que medidas por 

espectrometria de raios-gama em amostras de água da piscina do reator IEA-R1 

em operação revelam a presença de 239Np com concentração de atividade 

constante que perfaz cerca de 0,37 Bq/cm3. 
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A justificativa principal para determinar a concentração de atividade de 

14C nos rejeitos radioativos estudados consiste no fato de que os revestimentos 

de Al de alguns poucos refletores de grafite mais antigos apresentaram falhas, de 

maneira que grafite irradiada – em meio à qual se formou 14C pela reação nuclear 

13C(n, )14C – foi exposta diretamente à água da piscina do reator IEA-R1 até que 

esses refletores fossem identificados e substituídos. Há formação de 14C também 

pela ocorrência da reação 17O(n, )14C na água e no combustível nuclear tipo 

U3O8 – Al, pois o núcleo-alvo 17O está presente na H2O e no U3O8. Entretanto, o 

14C gerado no combustível nuclear só é liberado na água se ocorrer falha no 

revestimento desse tipo de combustível nuclear (o que é muito raro), enquanto o 

14C formado diretamente na água é muito mais escasso que o formado na grafite 

irradiada exposta à água (conforme indica a TAB. 5). 

Em relação ao 3H (trítio), sabe-se que, independentemente de ser 

formado como produto de fissão ternária (conforme mostrado na TAB. 4) ou como 

produto de ativação (conforme mostrado na TAB. 5), em um reator nuclear de 

potência refrigerado a água pressurizada (PWR), esse RDM se encontra 

essencialmente sob a forma química de água tritiada (Selleslagh, 1976). Devido 

ao fato do reator nuclear de pesquisa IEA-R1 também ser refrigerado e moderado 

a água, decidiu-se por analogia determinar a concentração de atividade de 3H nos 

rejeitos radioativos estudados. 

Desse modo, foram enfim selecionados para estudo no âmbito do 

presente trabalho os seguintes Radionuclídeos de Difícil Medição (RDMs): 3H, 

14C, 55Fe, 59Ni, 63Ni, 90Sr, 99Tc, 108mAg, 129I, 135Cs, 234U, 235U, 236U, 238U, 237Np, 

238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu, 241Am, 243Am, 242Cm, 243Cm e 244Cm. Embora não 

constitua um RDM clássico, 234U (T1/2 = 2,45.105 anos) foi selecionado por ser o 

membro da série radioativa do 238U com meia-vida mais longa. Ademais, dentre 

todos os produtos de fissão e de ativação emissores de raios-gama, foram 

selecionados 60Co e 137Cs para uso como Radionuclídeos Chave (RCs), tendo 

como critérios de escolha as meias-vidas longas, a emissão de raios-gama com 

energias e intensidades absolutas elevadas e as concentrações de atividade altas 

em rejeitos radioativos. 

Convém ressaltar que a lista de RDMs selecionados para determinação 

da concentração de atividade em rejeitos radioativos do reator nuclear de 

pesquisa IEA-R1 é bastante semelhante àquela adotada internacionalmente para 
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caracterização isotópica de rejeitos radioativos com atividades baixa e 

intermediária gerados em reatores nucleares de potência que equipam usinas 

nucleoelétricas (IAEA, 2009), resumida na TAB. 1. 

 

2.3  Amostragem dos tambores 

  

A caracterização isotópica constitui parte fundamental da estratégia de 

gerenciamento dos rejeitos radioativos estudados e envolve vários grupos de 

trabalho. No plano de amostragem dos rejeitos radioativos para caracterização 

isotópica, devem ser consideradas as estimativas das doses de radiação 

recebidas pelos operadores, seguindo o princípio ALARA (as low as reasonably 

achievable) (IAEA, 2006), assim como o tempo gasto para coletar as amostras e 

analisá-las. Em se tratando de rejeitos radioativos estáveis, que possuem uma 

forma final consistente e podem ser acondicionados mediante operações simples, 

a amostragem e a análise na forma final do rejeito geralmente são suficientes 

para a monitoração e o controle do processo. Segundo a Regulation 10CFR61, 

um rejeito radioativo deve permanecer estável e reconhecível por 300 anos (U. S. 

NRC, 1982). 

Resinas de troca iônica e carvão ativado gastos são classificados como 

rejeitos radioativos estáveis e complexos (IAEA, 2007). São estáveis, pois as 

propriedades físico-químicas das matrizes que os constituem permanecem 

constantes com o tempo. São complexos, pois resultam de processos químicos 

e/ou nucleares complexos e cuja caracterização isotópica requer grandes 

esforços. Para a amostragem desses rejeitos radioativos podem ser adotados 

métodos manuais ou automáticos que resultem em alíquotas homogêneas e 

representativas do volume em estudo.  

A representatividade expressa o grau com o qual o dado da amostra 

abrange as características de um espaço amostral. Trata-se de um parâmetro 

qualitativo que está relacionado principalmente com o plano de amostragem. O 

critério de representatividade é satisfeito quando os pontos de coleta escolhidos 

são adequados e um número suficiente de amostras é coletado. A 

representatividade remete à descrição das técnicas e ao uso adequado dos 

pontos de amostragem selecionados (U. S. EPA, 1992; Leite, 2005). 
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Antes da amostragem, deve ser verificada a homogeneidade quanto à 

distribuição dos radionuclídeos em meio aos rejeitos radioativos. Em rejeitos 

radioativos estáveis, a homogeneidade pode ser demonstrada determinando-se 

nos diferentes pontos de coleta as concentrações de atividade de um ou mais 

radionuclídeos que emitem raios-gama (por exemplo, 60Co ou 137Cs), as quais 

devem resultar em valores que diferem entre si por, no máximo, 30% (IAEA, 

2007). O número de amostras requeridas, representativas do volume de rejeitos e 

necessárias para a obtenção dos Fatores de Escala, dependerá do grau de 

homogeneidade dos rejeitos radioativos avaliado dessa maneira. 

Para que a metodologia de Fatores de Escala seja aplicada, é 

necessário que o conjunto de dados apresente uma correlação entre as 

concentrações de atividade dos Radionuclídeos de Difícil Medição (RDMs) e dos 

Radionuclídeos Chave (RCs). A qualidade de uma correlação entre duas variáveis 

quaisquer é indicada pelo coeficiente de correlação (Chatfield, 1978) que, no caso 

em questão, descreve o grau de dependência entre os radionuclídeos. Uma vez 

que as correlações são determinadas empiricamente e com base em avaliações 

estatísticas, a precisão dos resultados depende do número de dados disponíveis 

e o coeficiente de correlação tende a mudar à medida que vão sendo acumulados 

mais dados. 

Utilizando uma grande quantidade de valores de Fatores de Escala 

obtidos mediante pesquisas realizadas em vários reatores nucleares de potência 

PWR e BWR de quatro países (Japão, França, Alemanha e EUA), um estudo 

exaustivo foi realizado para determinar de que maneira o valor e o limite de 

confiança do coeficiente de correlação variam em função do número de dados 

acumulados (Kashiwagi et al., 2000). 

Esse estudo concluiu que o número de dados necessário para obter 

um Fator de Escala segue o seguinte princípio geral: “é o número de dados além 

do qual se observa pouca melhoria estatística e o investimento para se obter mais 

dados não produz melhorias apreciáveis” (Kashiwagi et al., 2000). 

O resultado desse estudo para um caso típico é apresentado na FIG. 4, 

na qual se observa a mudança do coeficiente de correlação em função do número 

de dados acumulados. Constata-se que o número de dados a partir do qual a taxa 

de aumento do limite inferior de confiança cai bruscamente (ou seja, “o número de 
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dados além do qual se observa pouca melhoria estatística”) está situado entre 20 

e 40 pares (Kashiwagi et al., 2000). 

 

 
 

FIGURA 4 – Variação do coeficiente de correlação em função do número de 
dados para um caso típico. Os círculos indicam o valor do 
coeficiente de correlação e os triângulos assinalam o limite de 
confiança de 95% do coeficiente de correlação (considerado o 
limite inferior de confiança desse coeficiente). A taxa de aumento 
do limite inferior de confiança cai bruscamente quando o número 
de dados perfaz entre 20 e 40 (Kashiwagi et al., 2000). 

 

Ademais, um estudo semelhante realizado em reatores nucleares de 

potência de diversos países da Europa (Noé et al., 1998) concluiu que 15 pares 

constituem o número mínimo de dados necessário para uma correlação 

significativa entre um par de radionuclídeos RDM e RC ser empregada na 

caracterização isotópica de rejeitos radioativos. 

Balizada por essas informações gerais, a operação de amostragem dos 

tambores contendo resinas de troca iônica e carvão ativado gastos seguiu um 

procedimento com a finalidade de coletar amostras representativas em 

quantidade suficiente para estudar a existência de correlações entre 

radionuclídeos e mediante a menor exposição possível dos operadores à radiação 

ionizante. 

Assim, decidiu-se retirar amostras de diversas profundidades de cada 

tambor. Essa técnica de amostragem foi utilizada visando também reduzir o efeito 



43 
 

 

de heterogeneidades resultantes da segregação por gravidade de parte do 

conteúdo de alguns tambores. Para isso foi construído um dispositivo, mostrado 

na FIG. 5, que possibilitou a retirada de várias amostras de cada embalado a 

diferentes profundidades em uma única operação. O dispositivo em questão é 

constituído por dois tubos de PVC concêntricos, fixados em um ponto na 

extremidade de modo a possibilitar um movimento de rotação entre eles, com três 

aberturas separadas e isoladas, para permitir a entrada do material. 

 

 

FIGURA 5 – Dispositivo utilizado para retirada de amostras dos tambores 
contendo rejeitos radioativos. 

 

Mediante o uso desse dispositivo, amostras foram retiradas da parte 

superior, média e inferior de cada tambor, reduzindo assim o tempo de operação 

e diminuindo as doses recebidas pelos pesquisadores. Alguns tambores 

continham vários sacos com pequenas quantidades de resina de troca iônica em 

cada um; nesses casos, as amostras foram retiradas utilizando-se uma espátula. 

Esse procedimento foi utilizado em duas campanhas de amostragem, 

uma realizada em 2007 e a outra em 2010. Em 2007, a equipe da Gerência de 

Rejeitos Radioativos (GRR) do IPEN/CNEN-SP realizou a primeira operação de 

amostragem dos tambores contendo resinas de troca iônica e carvão ativado para 

efetuar testes com a finalidade de caracterização isotópica. Parte das amostras 

coletadas foi utilizada em estudos na GRR e a quantidade restante, de 

aproximadamente 2 gramas, foi totalmente consumida nos ensaios de 

reprodutibilidade dos procedimentos radioquímicos, bem como na determinação 

de parte dos RDMs. Porém, essa quantidade restante não foi suficiente para a 

determinação do 241Pu e dos isótopos de U. Além disso, as amostras já estavam 

desidratadas e não foi possível analisar 3H nem tampouco 14C, de maneira que 

uma nova amostragem se fez necessária para dar continuidade ao trabalho, a 

qual foi realizada em 2010. 
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Em 2010, a operação de retirada das amostras dos tambores contendo 

resinas de troca iônica e carvão ativado mobilizou 10 servidores da GRR e 2 

supervisores de proteção radiológica. Foram amostrados 14 tambores contendo 

carvão ativado e 7 tambores contendo resinas de troca iônica, dos quais foram 

coletadas 42 amostras de carvão e 36 amostras de resinas, cada qual contendo 

cerca de 30 gramas. 

Essas amostras foram transferidas para frascos de polietileno e, em 

seguida, encaminhadas ao laboratório para análise. No laboratório foram tomadas 

alíquotas apropriadas, de aproximadamente 5 gramas, para as determinações e 

para os ensaios de reprodutibilidade, tendo sido o restante arquivado para 

trabalhos futuros. 

A taxa de dose equivalente mais elevada medida na superfície dos 

tambores foi de 42 mSv/h, enquanto a dose equivalente individual máxima 

recebida durante a operação de amostragem em 3 dias de trabalho foi de 80 µSv. 

Algumas etapas da operação de amostragem são ilustradas na FIG. 6. 

 

 

FIGURA 6 – Algumas etapas da operação de amostragem das resinas de troca 
iônica e do carvão ativado gastos: (a) embalado contendo os sacos 
de resina; (b) embalado contendo carvão; (c) retirada de amostra de 
carvão do dispositivo; (d) retirada de amostras de carvão. 

 

 (a)    (b) 

 (c) 
     (d) 
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Nas alíquotas tomadas para análise, procurou-se determinar as 

concentrações de atividade de cada um dos 27 radionuclídeos previamente 

selecionados, sendo 25 RDMs e 2 RCs. Os valores dessas concentrações de 

atividade foram corrigidos para a data em que os rejeitos radioativos deram 

entrada no depósito da GRR do IPEN/CNEN-SP. Os cálculos das incertezas 

experimentais e da concentração de atividade mínima detectável foram efetuados 

aplicando-se o método específico para análises radioquímicas (Currie, 1968) e 

propagados utilizando-se um software adequado (Metrodata GmbH, 1999). 

A reprodutibilidade dos procedimentos radioquímicos foi testada a cada 

lote de dez amostras, ou seja, a cada dez amostras analisadas, uma amostra foi 

selecionada e as determinações de todos os radionuclídeos selecionados foram 

repetidas. 

Para alguns radionuclídeos selecionados, o número líquido de 

contagens nas medidas realizadas resultou abaixo do mínimo detectável, 

calculado por intermédio da expressão (Currie, 1968): 

CD
L kL 22

                                                    (1) 

onde LD é o limite de detecção, k = 1,645 para o limite de confiança de 95% e LC é 

o limite crítico dado por (Currie, 1968): 

                                          BC σ kL                                                        (2) 

onde σB é o desvio padrão das medidas de fundo obtidas com o “branco” de 

resina de troca iônica mista e de carvão ativado inertes, ao qual foram 

adicionados os reagentes empregados nas análises e o qual foi processado da 

mesma maneira que a amostra. 

Em espectrometria de partículas alfa e beta, o limite de detecção é 

comumente chamado de concentração de atividade mínima detectável, sendo 

designado como MDC e calculado segundo a expressão: 

wc

D

k  k  V  p ε'  ε T

L
MDC                                               (3) 

onde T é o tempo de contagem, ε é a eficiência geral de detecção para a energia 

da partícula e a geometria de contagem, ε’ é o fator de recuperação química, p é 

a probabilidade de emissão da partícula pelo radionuclídeo, V é o volume (ou 
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eventualmente massa) da amostra, kc é o fator de correção de decaimento do 

radionuclídeo durante o tempo de contagem e kw é o fator de correção de 

decaimento do radionuclídeo desde a data em que os rejeitos deram entrada no 

depósito da GRR do IPEN/CNEN-SP até o momento de início da contagem. 

A expressão (3) também é utilizada para calcular a concentração de 

atividade mínima detectável em espectrometria de raios-gama ou raios-X, 

considerando-se o fator de recuperação química ε’ = 1 e substituindo-se a 

probabilidade de emissão da partícula p pela intensidade absoluta de emissão I  

do raio-gama ou IX do raio-X. 

 

2.4  Análise dos radionuclídeos selecionados 

 

2.4.1  Determinação das concentrações de atividade dos radionuclídeos por 

espectrometria de raios-gama  

 

A espectrometria de raios-gama é um método não destrutivo utilizado 

para determinar, em uma amostra, a concentração de atividade de um 

radionuclídeo cujo decaimento é acompanhado pela emissão de raios-gama. 

Dado que as energias e as intensidades absolutas dos raios-gama emitidos são 

características de cada radionuclídeo, torna-se possível determinar por meio 

desse método as concentrações de atividade dos emissores gama de uma 

amostra desde que as energias, as intensidades absolutas de emissão e as 

próprias concentrações não sejam muito baixas. 

O espectro de fótons resultante da medida em uma amostra fornece o 

número de contagens sob cada pico em função do canal que esse pico ocupa, 

não apresentando quaisquer informações diretas sobre a energia do raio-gama 

que originou um dado pico no espectro obtido. Para que essas informações sejam 

obtidas, o método requer a calibração em energia e em eficiência (Knoll, 1989) do 

sistema do detector semicondutor em que foram efetuadas as medidas, assim 

como o tratamento dos dados. 

A calibração em energia consiste na medida de dois conjuntos de 

parâmetros: a energia do raio-gama em função do canal e a forma do pico ou 

FWHM (full width at half maximum) em função da energia do raio-gama. 
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A calibração em eficiência consiste na medida da eficiência do sistema 

em função da energia do raio-gama incidente e da geometria de contagem. Essa 

medida considera as propriedades intrínsecas do cristal semicondutor, a 

geometria de contagem do sistema amostra-detector, a atenuação do raio-gama 

nos materiais que circundam o detector e a auto-atenuação do raio-gama no 

interior da matriz que constitui a amostra. 

A concentração de atividade do radionuclídeo emissor de raios-gama é 

obtida por intermédio da seguinte equação geral (Canberra Inc., 2003): 

 k  k  k  V  I  ε T

S
A

wcaγ

                                              (4) 

onde S é o número líquido de contagens (área líquida) sob o pico de absorção 

total (full-energy peak) que corresponde a um raio-gama com energia conhecida 

emitido pelo radionuclídeo, T é o tempo vivo de contagem, ε é a eficiência geral 

de detecção para a energia do raio-gama e a geometria de contagem, I  é a 

intensidade absoluta de emissão do raio-gama pelo radionuclídeo, V é o volume 

(ou massa) da amostra, ka é o fator de correção devido à auto-atenuação do raio-

gama no interior da matriz que constitui a amostra, kc é o fator de correção de 

decaimento do radionuclídeo durante o tempo de contagem e kw é o fator de 

correção de decaimento do radionuclídeo desde a data em que os rejeitos 

radioativos deram entrada no depósito da GRR do IPEN/CNEN-SP (data de 

referência) até o momento de início da contagem, dado por (Canberra Inc., 2003): 

t Δ  
T

 ln
 

w
1/2ek

2
 

                                                    (5) 

onde T1/2 é a meia-vida do radionuclídeo e Δt é o intervalo de tempo decorrido 

entre a data de referência e o início da contagem. 

Para levar em conta todos esses parâmetros, a calibração em energia 

e a calibração em eficiência foram efetuadas previamente utilizando padrões 

secundários com atividades muito bem conhecidas de radionuclídeos que emitem 

raios-gama na faixa de energia de interesse, posicionados em relação ao detector 

exatamente na mesma configuração de medida da amostra e preparados na 

mesma geometria e com a mesma matriz que a amostra a ser estudada. 

Uma vez efetuadas essas calibrações, mediu-se a radiação de fundo 

conforme descrito anteriormente e identificou-se a origem (Ejnisman e Pascholati, 
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1994) e o número de contagens de cada pico observado nos espectros obtidos. A 

seguir, cada amostra foi medida durante um tempo adequado. 

Adotando-se esse procedimento, a concentração de atividade do 

radionuclídeo na amostra foi obtida mediante comparação direta com o resultado 

da medida do padrão secundário, bastando para tanto conhecer e/ou calcular os 

parâmetros de proporcionalidade S, T, kc e kw. 

 

2.4.2  Determinação das concentrações de atividade dos radionuclídeos por 

procedimentos radioquímicos 

 

A radioquímica é uma ferramenta essencial para determinação da 

concentração de atividade de cada radionuclídeo que, no contexto do presente 

trabalho, convencionou-se designar como Radionuclídeo de Difícil Medição 

(RDM). Requer um esforço conjunto da equipe executora em termos de 

desempenho analítico quanto aos limites de detecção, reprodutibilidade, precisão 

e exatidão dos procedimentos. Muitas vezes é necessário utilizar uma 

combinação de sub-procedimentos específicos, determinada pelo analito sob 

investigação, pelas quantidades relativas desse analito e pela composição da 

matriz. O desenvolvimento, adaptação e validação dos vários procedimentos 

radioquímicos envolvem atividades trabalhosas e demoradas, com um grande 

número de etapas individuais e sem possibilidade de correções intermediárias 

caso ocorram falhas durante o processo (Bickel et al., 2000). 

Além disso, são exigidos especialistas com capacidade para 

reconhecer todos os detalhes técnicos e científicos envolvidos nos 

procedimentos, para prever as possibilidades de falhas e saber de que maneira 

compensá-las, para excluir ou minimizar erros analíticos que levam a incertezas, 

para reconhecer e avaliar corretamente todas as contribuições de incertezas do 

tipo A e particularmente do tipo B e, finalmente, para controlar todas as etapas 

envolvidas de maneira a estabelecer uma cadeia de rastreabilidade (Bickel et al., 

2000). 

Para determinação da concentração de atividade de um Radionuclídeo 

de Difícil Medição (RDM) é necessário empregar procedimentos de separação 

radioquímica que permitam isolá-lo da matriz de rejeito radioativo e dos outros 
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radionuclídeos interferentes. Em geral, são usados procedimentos tradicionais de 

separação empregados para elementos estáveis, como precipitação, troca iônica, 

extração por solventes e, mais recentemente, extração cromatográfica. Esse 

último procedimento combina a extração por solventes e colunas cromatográficas 

usadas em troca iônica. 

 

2.4.2.1  Etapas do processo de separação radioquímica 

O processo inerente aos procedimentos de separação radioquímica 

consiste em quatro etapas principais: dissolução ou digestão da amostra; adição 

de traçadores e carreadores; separação do analito da matriz de rejeito radioativo 

e dos outros radionuclídeos; transformação da fração separada numa fonte 

adequada para medida e determinação da concentração de atividade do analito 

(Korkisch, 1969). 

 

2.4.2.1.1  Dissolução ou digestão da amostra  

Amostras sólidas precisam ser quantitativamente solubilizadas de 

modo a produzir uma solução aquosa homogênea para que os processos de 

separação e análise sejam realizados. A dissolução ou abertura total assegura a 

disponibilização completa do analito, assim como a troca entre ele o traçador 

adicionado. 

As propriedades físicas e químicas da solução resultante – como pH, 

potencial redox, gases dissolvidos, ligantes que formam complexos com metais e 

colóides – influenciam na forma física e química dos radionuclídeos. Portanto, o 

controle desses parâmetros é necessário para que o processo de separação seja 

seletivo e quantitativo. Existem fundamentalmente quatro procedimentos de 

dissolução: fusão, ataque ácido, lixiviação ácida e dissolução por microondas. 

A escolha do procedimento é determinada pelo tipo da amostra e suas 

características físicas e químicas. Radionuclídeos ligados ou incorporados a 

óxidos refratários são difíceis de lixiviar. Portanto, a lixiviação, mesmo utilizando 

ácidos fortes, nem sempre disponibiliza totalmente o analito. A fusão utilizando 

matrizes como carbonatos e boratos não são eficientes para massa de amostras 

acima de 0,3 gramas. A dissolução usando microondas em vasos fechados é uma 

alternativa mais rápida, porém a quantidade de amostra no vaso digestor do 
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equipamento disponível no laboratório não pode exceder 0,1 gramas, o que seria 

insuficiente para todas as determinações. 

A dissolução total da amostra com ácidos minerais a quente é um 

processo longo, porém muito eficiente e foi utilizado neste trabalho para a 

solubilização das amostras de resinas de troca iônica e de carvão ativado. Uma 

vez que esses materiais são projetados para resistir a ácidos e a solventes, o 

processo envolve adição sucessiva de vários ácidos a temperaturas elevadas, até 

se conseguir a dissolução total que leva aproximadamente 16 horas. 

 

2.4.2.1.2 Adição de traçadores e carreadores 

Durante o processo radioquímico de separação, nem todo o analito é 

separado e recuperado na amostra final usada para a medida. Uma parte é 

perdida no processo e a fração recuperada, denominada rendimento químico, 

deve ser conhecida. Para determinar a fração do analito que foi perdida durante o 

processo de separação, são adicionados, no início do processo químico, 

traçadores e carreadores que monitoram o rendimento, pois atuam quimicamente 

do mesmo modo que o radionuclídeo de interesse, indicando a quantidade de 

radionuclídeo perdido durante as etapas do processo. A adição é efetuada 

quantitativamente no início do processo para que seja alcançado o equilíbrio 

isotópico entre o radionuclídeo e o traçador. O rendimento químico é calculado 

dividindo-se a quantidade do traçador/carreador encontrada, pela quantidade 

adicionada e entra na equação do cálculo da concentração de atividade como um 

fator no denominador. 

Segundo a sua natureza, carreadores e traçadores podem ser 

isotópicos ou não isotópicos, sendo esse último utilizado quando não houver 

disponibilidade do primeiro. 

Carreador isotópico é um isótopo estável do elemento de interesse. 

São quimicamente idênticos e, de uma quantidade conhecida do isótopo estável 

adicionada à amostra no início, a fração remanescente no final da análise pode 

ser determinada gravimetricamente ou medindo sua concentração em solução por 

métodos químicos instrumentais, como absorção atômica (AA) ou espectrometria 

de emissão óptica de plasma indutivamente acoplado (inductively coupled plasma 

optical emission spectrometry, ICP-OES). O emprego de isótopos estáveis de Sr, 
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Fe e Ni na determinação dos respectivos isótopos radioativos são exemplos de 

carreadores isotópicos. 

Carreadores não isotópicos são utilizados para determinar o 

rendimento químico de radionuclídeos quando não houver disponibilidade do 

isótopo estável ou de um traçador radioativo, porém eles devem ter um 

comportamento químico similar e acompanhar os radionuclídeos até o fim da 

determinação. A utilização de Ba na análise do Ra é um exemplo de carreador 

não isotópico, pois ambos pertencem ao grupo 2A da tabela periódica e têm 

propriedades químicas semelhantes, mas como o Ra não possui isótopo estável, 

um análogo químico é utilizado. Outro exemplo de carreador não isotópico é o uso 

de Re para determinação do rendimento químico do 99Tc. 

Quando carreadores estáveis não estão disponíveis, utilizam-se 

traçadores radioativos que também permitem a determinação dos rendimentos 

químicos para corrigir as perdas do isótopo durante o processo de separação. Os 

traçadores devem apresentar algumas características adequadas, por exemplo, 

ter meia-vida suficientemente longa para não decair completamente durante o 

processo de análise, não estar presente na amostra (nem mesmo o produto de 

seus decaimentos), emitir radiação com energia diferente da emitida pelo isótopo 

de interesse e possuir as mesmas características químicas do radionuclídeo a ser 

determinado. Em geral são utilizados traçadores isotópicos; no entanto, em 

alguns casos, utilizam-se traçadores não isotópicos devido à indisponibilidade do 

isótopo, podendo-se empregar traçadores com propriedades químicas 

semelhantes à do radionuclídeo que se deseja determinar. Nesse caso é 

imprescindível que o traçador utilizado acompanhe o isótopo de interesse 

quantitativamente em todas as etapas de separação, comprovado por meio da 

análise de padrões. Um exemplo desse caso é o uso do traçador de 243Am na 

determinação dos isótopos de Am e de Cm. 

Os traçadores e carreadores devem ser adicionados no início do 

processo de preparação das amostras, sendo que em análise de amostras sólidas 

devem ser adicionados antes do processo de dissolução. Entretanto, na análise 

de amostras de rejeitos radioativos, as determinações são realizadas em grupos 

de radionuclídeos que possuem similaridade no processo analítico e seria 

necessário realizar uma dissolução para cada grupo a ser analisado, aumentando 

o tempo de análise e o risco de contaminação. No presente trabalho, decidiu-se 
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solubilizar as amostras numa única operação, obtendo soluções estoque e, a 

partir delas, retirando alíquotas para a determinação dos radionuclídeos de 

interesse com a adição dos traçadores e carreadores nessa etapa (Alcalá, 1997). 

 

2.4.2.1.3 Separação do analito da matriz de rejeito radioativo e dos outros 

radionuclídeos 

Existe uma ampla variedade de procedimentos radioquímicos 

disponíveis na literatura especializada que são aplicáveis à determinação dos 

mais diversos radionuclídeos em diferentes matrizes de rejeitos radioativos. Esses 

procedimentos têm como princípio a separação do radionuclídeo de interesse dos 

demais radionuclídeos e da matriz. 

A separação pode envolver co-precipitação, troca iônica, extração por 

solventes, extração cromatográfica e processos combinados de dois ou mais 

procedimentos citados. São usados carreadores e traçadores para monitorar o 

rendimento químico e/ou arrastar o radionuclídeo de interesse quando for usada a 

precipitação. 

Na seleção dos procedimentos a serem empregados, é necessário 

levar em consideração algumas características, como rapidez, precisão, baixo 

custo, pouca interferência da matriz, pouca geração de rejeitos, utilização de 

equipamentos e materiais simples e de fácil manipulação, boa recuperação do 

analito e obtenção de uma fonte de contagem apropriada e suficientemente livre 

de interferências para medida. 

A co-precipitação é a precipitação simultânea de um composto que é 

normalmente solúvel sob as condições de precipitação, com um ou mais 

compostos que formam um precipitado sob as mesmas condições. Trata-se de 

um procedimento para separar e coletar radionuclídeos presentes em solução 

com concentrações muito baixas. O processo é controlado para associar 

seletivamente o íon de interesse com o precipitado, enquanto os outros íons que 

podem interferir no processo de análise são excluídos (U. S. EPA, 2004). Os 

mecanismos envolvidos são geralmente atribuídos à adsorção, formação de 

soluções sólidas, formação de compostos ou mecanismos de inclusão e oclusão. 

A formação de um precipitado atua como coletor ou carreador para o arraste dos 

microcomponentes. Os carreadores mais eficientes para a co-precipitação são os 
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óxidos hidratados de metais, particularmente de Al, Fe e outros metais de 

transição, devido à formação de precipitados de grande área superficial, 

gelatinosos e de fácil coagulação (Korkisch, 1969). Um co-precipitante 

selecionado adequadamente concentra o analito em pequenos volumes e remove 

a maioria dos interferentes aniônicos e catiônicos, além de aumentar o fator de 

descontaminação no procedimento radioquímico como um todo (Osváth et al., 

2009). 

Extração por solventes, ou extração líquido-líquido, é uma técnica 

amplamente aplicada aos processos de separação de muitos elementos tanto em 

escala industrial como laboratorial. A espécie química a ser separada é 

transferida entre duas fases imiscíveis ou parcialmente miscíveis, tal como água e 

uma fase orgânica apolar. A transferência é afetada pela seletividade 

complexante da espécie química de interesse, fazendo a sua solubilidade na água 

decrescer com o concomitante aumento da sua solubilidade na fase orgânica. 

Os agentes extratantes são divididos em três classes: ânions orgânicos 

polidentados, molécula orgânica neutra ou grandes cátions orgânicos. Os ânions 

orgânicos polidentados, que formam quelatos com os elementos actinídeos 

(estruturas de anéis contendo de 4 a 6 átomos), são importantes agentes 

extratantes e entre eles estão acetilacetona, tenoiltrifluoroacetona (TTA) e 

benzoilacetonato. Quando uma solução aquosa contendo o íon que será extraído 

entra em contato com a fase orgânica contendo o agente quelante, este se 

dissolve na fase aquosa, sofre ionização, complexa o elemento de interesse e se 

dissolve na fase orgânica. 

Os compostos organofosforados são extratantes bastante eficientes e 

tanto eles como seus complexos são solúveis em solventes orgânicos. Os 

extratantes neutros são os alcoóis, éteres e cetonas. Alguns exemplos do uso 

desse tipo de extratante é a extração do nitrato de uranila com éter dietílico usado 

para purificação de U, a metil-isobutil-cetona usada para extrair os elementos 

actinídeos na recuperação de U e Pu durante o reprocessamento de combustível 

nuclear irradiado e o éster tributilfosfato (TBP) que é o extratante neutro mais 

usado, pois forma íons complexos com muitos elementos actinídeos, como Th, U, 

Np e Pu. O outro grupo de extratantes, os cátions orgânicos, é constituído pelas 

aminas, especialmente as aminas terciárias e quaternárias que são bases fortes e 

formam complexos com cátions actinídeos metálicos. A vantagem do 
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procedimento de extração por solventes é a possibilidade de se escolher, dentre 

os inúmeros agentes extratantes, os que podem ser altamente seletivos. Porém, 

de um modo geral, a extração por solventes constitui um procedimento muito 

trabalhoso para análise de rotina, em decorrência das várias extrações que 

devem ser realizadas para separar completamente o analito da solução matriz. As 

dificuldades na separação das fases e a solubilidade mútua das duas fases 

podem produzir perdas significativas do analito, além de gerar grande quantidade 

de rejeitos (Seaborg e Loveland, 1990). 

A troca iônica é um processo que envolve a substituição de íons 

intercambiáveis da resina por íons carregados da solução. Constitui um processo 

reversível e o equilíbrio é estabelecido quando os íons inicialmente presentes na 

resina são substituídos pelos íons da solução. A extensão segundo a qual alguns 

íons são adsorvidos preferencialmente em comparação com outros – ou seja, a 

seletividade – é de importância fundamental em todas as aplicações envolvendo 

troca iônica. Essa seletividade determina a eficiência de um processo de 

separação e a facilidade com que os íons retidos podem ser subsequentemente 

removidos da resina. Esse procedimento é muito aplicado na separação de íons 

metálicos, particularmente na separação dos elementos transurânicos. 

Normalmente, a fase sólida é um polímero orgânico contendo grupos 

sulfônicos ácidos (resina catiônica) ou contendo grupos de amônio quaternário 

(resina aniônica). Os íons de elementos actinídeos com estados de oxidação +3 

até +6 podem ser adsorvidos por resinas catiônicas, porém concorrem com os 

íons de elementos lantanídeos que também o são.  Entretanto, se forem obtidos 

na forma de complexos aniônicos, podem ser retidos em resinas aniônicas, nas 

quais os íons de elementos actinídeos tetravalentes e hexavalentes são 

fortemente adsorvidos enquanto que os trivalentes não o são. 

Esse procedimento é muito utilizado para separar Pu, Np e Th dos 

outros elementos actinídeos presentes em rejeitos radioativos. A separação pelo 

uso de resinas de troca iônica é simples e possui elevada capacidade de 

separação, porém tem seletividade limitada para alguns elementos. 

Os cátions de elementos actinídeos podem, em geral, ser removidos da 

resina por intermédio de eluição com soluções contendo ânions como cloretos, 

nitratos, sulfatos e, especialmente, citratos, lactatos, alfa-hidroxiisobutiratos e 

etilenodiaminatetracetatos. A ordem de eluição dos cátions adsorvidos depende 
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de um balanceamento entre o grau de aderência do cátion à resina e a 

estabilidade do íon complexo formado com o ânion da solução eluente. Para 

cátions de elementos lantanídeos e actinídeos, frequentemente a ordem de 

eluição é a ordem inversa dos números atômicos (Seaborg e Loveland, 1990). 

No caso da separação de elementos actinídeos, a troca iônica é 

normalmente seguida da extração cromatográfica, com a qual se conseguem 

elevados índices de recuperação e separação completa do analito. 

A extração cromatográfica, também chamada de cromatografia de 

partição de fase reversa, é um procedimento que combina a diversidade e a 

seletividade da extração por solventes com a facilidade do uso e da natureza 

multi-estágios da troca iônica. Na extração cromatográfica, a fase estacionária 

consiste em um ou mais extratantes adsorvidos em material suporte poroso. O 

suporte inerte consiste em sílica ou polímeros orgânicos, com tamanho de 

partículas entre 50 e 150 µm, montado em colunas de maneira semelhante à 

cromatografia de troca iônica. 

A extensão da separação depende dos coeficientes de partição 

relativos de cada espécie química nas duas fases. A solução aquosa (fase móvel) 

é normalmente ácida, podendo ser adicionados agentes complexantes para 

aumentar a seletividade. 

Os mesmos agentes extratantes usados na extração líquido-líquido 

podem ser utilizados na extração cromatográfica (Korkisch, 1969). A técnica de 

extração cromatográfica tem todas as vantagens da extração por solventes e a 

praticidade da troca iônica. Extratantes bastante conhecidos, tais como 

tri-n-butilfosfato (TBP), tenoiltrifluoroacetona (TTA), tri-n-octilamina (TNOA) e 

tri-n-octilmetilamonio (Aliquat 336) são muito usados na extração cromatográfica, 

especialmente na separação de elementos actinídeos. 

O uso da extração cromatográfica na separação de radionuclídeos foi 

extensamente desenvolvido a partir de 1990, quando uma série de resinas 

começou a ser disponibilizada comercialmente. Várias resinas de extração 

cromatográfica contendo extratantes bem conhecidos foram desenvolvidas desde 

então (Horwitz et al., 1993; Horwitz et al., 1995; Horwitz, 1996; Rodríguez et al., 

1996). Na TAB. 8 são apresentadas as resinas cromatográficas disponibilizadas 

comercialmente pela Eichrom Technologies Inc. e respectivas aplicações. 
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TABELA 8 - Resinas comercializadas pela Eichrom Technologies Inc. 

Resina Extratante ativo Aplicação 

Sr Resin Bis-4,4´(5´) terbutilciclohexano-18 éter coroa Sr, Pb, Po 

TRU Resin 
Octilfenil-N,N-di-isobutil carbamoilfosfinóxido 

(CMPO) 
Th, U, Pu, Am, Cm, 

Fe 

RE Resin 
Octifenil-N,N-di-isobutil carbamoil metilfosfinóxido 

(CMPO) em tributilfosfato (TBP) 
Th, U, Pu, Am, Cm, 

Np, lantanídeos 

UTEVA Resin Diamil amilfosfonato (DAAP) U, Th, Np, Pu 

TEVA Resin Cloreto de tri-n-actilmetilamônio (Aliquat 336) 
Th, Am, Pu, Np, Tc, 

lantanídeos 

Ni Resin Dimetilglioxima (DMG) Ni 

Actinide Resin Ácido P-P´-di (2 etilhexil)-metaenodifosfônico Am, Pu, Th, U 

Pb Resin Bis-4,4´(5´)-terbutilciclohexano-18-coroa-6 Pb 

Ln Resin Ácido Bis (2-etilhexil) fosfórico (HDEHP) Lantanídeos, Pa, Ra 

 

 

2.4.2.1.4 Recondicionamento das resinas utilizadas nas separações dos 

radionuclídeos 

As resinas aniônicas e cromatográficas utilizadas nas separações dos 

radionuclídeos podem ser recondicionadas (regeneradas) para uso em novas 

determinações. 

Para obter a regeneração das resinas aniônicas, são percolados pela 

coluna água deionizada até o efluente atingir pH neutro, seguida de 100 mL de 

NaOH 3 mol/L; depois novamente água deionizada até o efluente atingir pH 

neutro e, por fim, 50 mL de HNO3 8 mol/L. 

Devido ao meio fortemente ácido, com o tempo de utilização ocorre a 

quebra dos polímeros da resina, o que diminui a eficiência do processo de troca 

iônica. Por isso, é necessário que a coluna seja periodicamente desmontada e a 

resina transferida para um béquer com água onde as partículas menores e menos 

densas são descartadas. 

A resina UTEVA pode ser regenerada percolando-se pela respectiva 

coluna 20 mL de água deionizada, seguida de 20 mL de oxalato ácido de amônio 

0,05 mol/L, seguido de 20 mL de HNO3 3 mol/L. O oxalato ácido de amônio é 

preparado dissolvendo-se 3,16 gramas de ácido oxálico e 3,56 gramas de oxalato 

de amônio em 1 L de água deionizada. 
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A resina TRU-Spec pode ser regenerada percolando-se pela respectiva 

coluna 10 mL de água deionizada, seguida de 10 mL de HCl 2 mol/L e 10 mL de 

HNO3 3 mol/L. 

A resina Sr-Spec pode ser regenerada percolando-se pela respectiva 

coluna 100 mL de água deionizada, seguida de 100 mL de EDTA (sal dissódico 

do ácido etilenodiaminotetraacético) 0,1 mol/L e 100 mL de HNO3 8 mol/L. 

As resinas UTEVA, TRU-Spec e Sr-Spec podem ser recondicionadas 

no máximo 5 vezes, pois ocorre a perda do agente extratante na superfície do 

suporte polimérico, o que diminui a eficiência da coluna como um todo. 

As resinas de DMG (dimetilglioxima) utilizadas para retenção de Ni 

podem ser recondicionadas percolando-se 50 mL de solução alcoólica saturada 

de DMG. Essas colunas também podem ser facilmente preparadas no laboratório 

utilizando-se o suporte polimérico XAD7HP Amberlite® (fornecido pela Sigma 

Aldrich empacotado numa coluna com 0,5 cm de diâmetro e 10 cm de altura) e 

percolando-se por ele uma solução alcoólica saturada de DMG. 

 

2.4.2.1.5 Transformação da fração separada numa fonte adequada para 

medida e determinação da concentração de atividade do analito 

Na análise quantitativa de isótopos por espectrometria de partículas 

alfa, são requeridas amostras com superfície plana e espessura finíssima. Se 

essa condição não for satisfeita, os espectros ficam degradados em decorrência 

do alcance médio extremamente curto das partículas alfa na própria amostra.  

O melhor processo para obter amostras com características adequadas 

à análise quantitativa por espectrometria de partículas alfa é a técnica de 

eletrodeposição, adotada no presente trabalho para a determinação das 

concentrações de atividade dos isótopos de U e de todos os elementos 

transurânicos emissores de partículas alfa. 

Quando medidas por cintilação em meio líquido se fizeram 

necessárias, as fontes foram preparadas dissolvendo-se a amostra em ácido 

nítrico diluído e misturando-se o conteúdo dissolvido com a solução cintiladora 

(coquetel). 

Outra técnica empregada foi a espectrometria de fótons com baixa 

energia. Filtros contendo fina camada com os radionuclídeos podem ser usados 
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nessas medidas. Nesse caso, as fontes de contagem foram os filtros de 

membrana de celulose contendo os radionuclídeos co-precipitados no processo 

de separação. 

 

2.5   Cálculo dos Fatores de Escala ou das Funções de Correlação 

 

Na aplicação da metodologia de Fator de Escala para estimativa da 

concentração de atividade dos RDMs em rejeitos radioativos, são esperadas 

correlações entre os pares RDM e RC que sejam produzidos de maneira análoga 

e possuam propriedades físico-químicas semelhantes. Por essa razão, espera-se 

que um RDM como 63Ni, produzido por ativação, deva apresentar correlação com 

o RC 60Co, o qual também é produzido por ativação e possui características 

físico-químicas semelhantes. 

Similarmente, espera-se haver correlações entre os produtos de fissão 

solúveis em água que constituem RDMs e o RC 137Cs, pois são produzidos de 

maneira análoga e possuem comportamento físico-químico semelhante (EPRI, 

1996; ISO, 2007; IAEA, 2009). 

Entretanto, uma limitação prática dessa metodologia decorre de 

existirem poucos RCs disponíveis, principalmente com meia-vida longa. Desse 

modo, apenas alguns RDMs podem ser pareados com os RCs disponíveis. 

Porém, ainda que não sejam produzidos de maneira análoga e tampouco 

possuam propriedades físico-químicas semelhantes, a concentração de atividade 

de um dado RDM pode ser inferida com segurança a partir da concentração do 

RC se ficar demonstrado empiricamente que existe uma correlação entre eles.  

Algumas vezes, essa correlação é obtida entre pares de radionuclídeos 

que apresentam similaridade apenas nos mecanismos de transporte. Tais 

mecanismos dependem fortemente da solubilidade dos radionuclídeos envolvidos 

e, particularmente nos reatores refrigerados a água, a solubilidade no refrigerante 

do reator é uma das propriedades que mais afeta a similaridade nos mecanismos 

de transporte dos radionuclídeos que se movem através do sistema. Assim, 

espera-se, por exemplo, que um par de radionuclídeos insolúveis em água tenha 

mecanismos de transporte semelhantes e, portanto, exista uma correlação entre 

ambos mesmo não sendo produzidos de maneira análoga. 
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A partir dos resultados obtidos para a concentração de atividade dos 

radionuclídeos selecionados para estudo, o Fator de Escala (FE) é definido a 

partir da seguinte equação (Niese e Boden, 1995; Niese e Gleisberg, 1995; Niese 

e Gleisberg, 1996; IAEA, 1997; EPRI, 1999; ISO, 2007; IAEA, 2007; Remeikis et 

al., 2009; IAEA, 2009): 

                                                        
RC

RDM

 A

 A
FE                                                     (6) 

onde A RDM é a concentração de atividade de um RDM e A RC é a concentração de 

atividade do RC correspondente. Devido ao fato dos valores de FE poderem 

diferir até por ordens de grandeza, o valor médio FE  do Fator de Escala é 

calculado pela média geométrica de acordo com a expressão (EPRI, 1996; EPRI, 

1999; IAEA, 2009): 

N
N

1i
i

)(  
  

  FE ln

eFE                                              (7) 

onde N é o número total de valores obtidos para o Fator de Escala como 

resultado das medidas realizadas em uma matriz de rejeito radioativo. Por outro 

lado, o valor da dispersão 2  para o conjunto de dados constituído por essas 

medidas é calculado pela expressão (EPRI, 1996; EPRI, 1999; IAEA, 2009): 

                                       

1N)]()([2

σ2

N

1i

2
i    FE ln FE ln

 
eD                                       (8) 

Convencionou-se que a existência de um Fator de Escala útil para 

caracterizar um conjunto de dados é definida somente se D2σ ≤ 10, o que significa 

exigir que 95,5% dos valores do Fator de Escala obtidos a partir das medidas 

realizadas devam estar compreendidos dentro do seguinte intervalo (U. S. NRC, 

1983; EPRI, 1996; EPRI, 1999; IAEA, 2009): 

                                           10)(
10

i FE    FE    
FE

                                          (9) 

Caso a condição definida pela expressão (9) não seja satisfeita, numa 

segunda tentativa busca-se estabelecer uma Função de Correlação (FC) entre o 

Radionuclídeo de Difícil Medição (RDM) e o Radionuclídeo Chave (RC) 

correspondente. Para tanto, utilizando o método dos mínimos quadrados (Helene 
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e Vanin, 1981), ajusta-se uma reta aos valores dos logaritmos naturais das 

concentrações de atividade de ambos os radionuclídeos envolvidos. Nessas 

circunstâncias, a equação que relaciona a concentração de atividade A RDM de um 

Radionuclídeo de Difícil Medição com a concentração de atividade ARC do 

Radionuclídeo Chave correspondente é dada por (Raymond et al., 1995; 

Raymond et al., 1996; EPRI, 1996; ISO, 2007; IAEA, 2007; Remeikis et al., 2009; 

IAEA, 2009): 

                                                 b A  aA )( RCRDM                                                 (10) 

ou ainda 

                                     )()()( RCRDM A lnba lnA ln                                      (11) 

onde a e b são constantes. Isto significa supor a existência de uma relação não 

linear entre as concentrações de atividade dos radionuclídeos envolvidos. 

A expressão (11) representa a equação de uma reta cujos coeficientes 

a e b podem ser ajustados pelo método dos mínimos quadrados (Helene e Vanin, 

1981), também conhecido como regressão linear dos logaritmos, sendo b o 

coeficiente angular e ln (a) o coeficiente linear da reta. 

Empregando-se a notação xi  ln (ARC)i, yi  ln (ARDM)i e σi  incerteza de 

ln (ARDM)i, a equação geral do método dos mínimos quadrados para o ajuste em 

questão resulta (Helene e Vanin, 1981): 
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com a incerteza associada a cada um dos coeficientes ajustados sendo calculada 

por intermédio das expressões (Helene e Vanin, 1981): 
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No sentido de avaliar se a correlação entre as concentrações de 

atividade envolvidas é suficiente para que a Função de Correlação (FC) ajustada 

seja útil na caracterização do conjunto de dados, utiliza-se o coeficiente de 

correlação r para o ajuste efetuado, um número que varia na faixa -1  r  1 e 

constitui a medida mais importante do grau de correlação (Chatfield, 1978) entre 

duas grandezas quaisquer. O coeficiente de correlação r para o ajuste efetuado é 

dado por (Chatfield, 1978): 
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Considerando a dispersão inerente dos resultados das medidas devido 

a erros estatísticos, um coeficiente de correlação r ≥ 0,9 é considerado ótimo e 

próximo da correlação ideal. Se 0,7 ≤ r < 0,9, a Função de Correlação (FC) 

ajustada ainda pode ser considerada aplicável sem verificações posteriores. Se 

0,5 ≤ r < 0,7, torna-se necessário verificar se há diferenças sistemáticas no 

tratamento dos dados. Entretanto, se r < 0,5, não existe uma correlação real entre 

as concentrações de atividades e, nesse caso, a média aritmética dos valores de 

ARDM medidos deve ser calculada e considerada como a concentração de 

atividade do RDM no rejeito radioativo (Noé et al., 1998). 

Neste trabalho, foi assumido r ≥ 0,6 como condição para, na 

determinação de ARDM, utilizar a Função de Correlação (FC) ajustada. A condição 

r ≥ 0,6 para o coeficiente de correlação do ajuste tem sido adotada por vários 

países e recomendada pela AIEA como evidência de que existe uma correlação 

positiva significante entre as concentrações de atividade do RDM e do RC 

correspondente (IAEA, 2009). 

Matematicamente um mínimo de cinco pares de medidas pode ser 

suficiente para se avaliar a existência de uma Função de Correlação (FC) do 

modo como foi descrito. Porém, verifica-se empiricamente que uma correlação é 

muito instável quando baseada em poucos dados e, nessas circunstâncias, 

resultados adicionais podem mudar consideravelmente os parâmetros ajustados. 
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Portanto, como uma figura de mérito, um número total de 15 resultados foi 

considerado o limite inferior para a utilização de uma Função de Correlação (FC) 

significativa (Noé et al., 1998).  

Uma vez constatada, dentro dos limites descritos, a invariância de um 

Fator de Escala (FE) ou a existência de uma Função de Correlação (FC), ambos 

podem ser utilizados para reduzir o número de amostras a serem coletadas e 

analisadas no âmbito de programas dedicados à caracterização de rejeitos 

radioativos oriundos de instalações que utilizam a fissão de U e/ou Pu. 

O presente trabalho buscou cumprir esse objetivo no que se refere aos 

principais rejeitos radioativos de média e baixa atividades gerados no reator 

nuclear de pesquisa IEA-R1 do IPEN/CNEN-SP, constituídos por resinas de troca 

iônica e carvão ativado gastos. 

 

2.6   Uso dos Fatores de Escala ou das Funções de Correlação 

 

As resinas de troca iônica e o carvão ativado gastos, que se encontram 

armazenados no depósito da Gerência de Rejeitos Radioativos (GRR) do 

IPEN/CNEN-SP, passarão futuramente por tratamento para imobilização visando 

à deposição final. 

Após esse tratamento, a medida do valor médio da concentração de 

atividade de cada um dos Radionuclídeos Chave (RCs) selecionados (60Co e 

137Cs) será efetuada externamente à cada tambor empregando-se a técnica 

denominada varredura gama segmentada (segmented gamma scanning, SGS), 

conforme procedimento usual na caracterização de rejeitos radioativos gerados 

em reatores nucleares de potência (IAEA, 2007; IAEA, 2009). 

O valor médio da concentração de atividade de 60Co e de 137Cs deverá 

então ser corrigido para o decaimento radioativo utilizando a equação (5). Em 

seguida, aplicar-se-ão os Fatores de Escala (FEs) ou as Funções de Correlação 

(FCs) com o objetivo de estimar as concentrações de atividade de cada 

Radionuclídeo de Difícil Medição (RDM) em cada tambor. Portanto, a estimativa 

do inventário de radionuclídeos terá como data de referência a data em que os 

rejeitos radioativos deram entrada no depósito da GRR do IPEN/CNEN-SP. 

As principais etapas da aplicação da metodologia de Fatores de Escala 

no âmbito do presente trabalho são ilustradas na FIG. 7. 
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FIGURA 7 – Representação esquemática das principais etapas da aplicação da metodologia de Fatores de Escala com o objetivo 
de estimar o inventário de radionuclídeos em resinas de troca iônica e carvão ativado gastos oriundos do reator 
nuclear de pesquisa IEA-R1. 
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3    PROCEDIMENTOS RADIOQUÍMICOS 

 

3.1 Procedimentos para determinação dos radionuclídeos emissores de 

raios-gama 

 

Antes da realização das análises, aproximadamente cinco gramas de 

cada amostra de resina de troca iônica e de carvão ativado foram secas em 

estufa a 60 °C durante 24 horas (ou até peso constante) (Alcalá, 1997; Gresits e 

Tölgyesi, 2003). Em geral, utiliza-se a temperatura de 120 °C para secagem 

desses materiais (Lee et al., 2011); porém, nessa temperatura, alguns 

radionuclídeos de interesse que são voláteis a baixas temperaturas, como 129I e 

99Tc, poderão ser perdidos. Após a secagem, uma alíquota com massa de 

aproximadamente 2,5 gramas foi acondicionada em frasco de polipropileno com 

geometria calibrada para determinação, por espectrometria de raios-gama, da 

concentração de atividade dos radionuclídeos emissores de radiação gama. 

Nas medidas realizadas para este trabalho, utilizou-se um sistema de 

espectrometria de raios-gama modelo GX4519 da Canberra Industries, contendo 

um detector de germânio hiperpuro (HPGe) coaxial cilíndrico com contato tipo P, 

que possui volume de 192,5 cm3 e janela de berílio com espessura de 0,5 mm. 

Esse detector HPGe apresenta resolução (FWHM) de 1,9 keV e eficiência relativa 

de 45% para o raio-gama de 1332,5 keV do 60Co. O software GENIETM 2000 

(Canberra Inc., 2003) foi utilizado para aquisição e tratamento dos dados. 

Para a calibração em energia foram utilizadas fontes puntiformes de 

152Eu e de 210Pb certificadas pela Amersham e fornecidas pelo Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN-RJ). Na calibração em eficiência foram 

utilizadas soluções padrões desses mesmos radionuclídeos, da mesma 

procedência, com atividade total de 51,78 Bq de 152Eu e 22,36 Bq de 210Pb, 

adicionadas sobre resinas de troca iônica e carvão ativado isentos de 

radionuclídeos. Esses materiais foram colocados dentro de potes de acrílico com 

tampa, de 49 mm de diâmetro, em geometria idêntica àquela das amostras já 

secas a serem analisadas. O espectro de raios-gama resultante da medida de 

152Eu possui picos bem definidos desde 121,8 keV até 1408,0 keV, enquanto o 

espectro de raios-gama resultante da medida de 210Pb apresenta um pico de 46,5 

keV (Reus e Westmeier, 1983; Knoll, 1989), possibilitando assim a calibração 
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numa ampla faixa de energia e, consequentemente, a determinação da 

concentração de atividade dos radionuclídeos emissores de raios-gama em 

praticamente toda a faixa útil de análise do equipamento. 

Para obtenção dos espectros de raios-gama das resinas de troca iônica 

e carvão ativado gastos, as respectivas amostras foram medidas próximo ao 

detector, porém algumas com atividades mais elevadas foram medidas a uma 

distância de 36 cm do detector e com eficiência calibrada para a geometria de 

contagem correspondente, de maneira que o tempo morto permanecesse em 

torno de 0,35%. 

A concentração de atividade mínima detectável nas condições de 

medida tanto para as amostras de resina quanto de carvão ficou compreendida 

em um intervalo de 2 a 8 Bq/g para um tempo vivo de contagem de 3600 

segundos e massa de 2 gramas. A validade da calibração em eficiência foi 

verificada utilizando-se as amostras de referência IAEA-135 (Radionuclides in 

Irish Sediment) e IAEA-373 (Radionuclides in Grass) (IAEA, 2000; IAEA, 2004b). 

 

3.2  Procedimentos radioquímicos para determinação de RDMs 

 

3.2.1  Dissolução das amostras para determinação de RDMs não voláteis 

 

A manipulação (incluindo a dissolução) das amostras de rejeitos 

radioativos foi realizada por técnicos experientes, em laboratórios com capelas 

exclusivas, adotando-se a utilização de equipamentos de proteção individual 

adequados para evitar contaminação de pessoas e do local de trabalho. 

Apenas reagentes com grau analítico foram empregados nas análises 

realizadas no âmbito dos procedimentos radioquímicos descritos neste trabalho. 

Em todas as determinações, seja por medidas diretas com uso de 

espectrometria de raios-gama ou por separações radioquímicas para possibilitar 

medidas com uso de espectrometria de partículas alfa ou beta, foram realizadas 

análises de “brancos”, que consistem na determinação de amostras inertes de 

resina de troca iônica e de carvão ativado, adicionadas de carreadores e 

traçadores e analisadas seguindo os mesmos procedimentos empregados para 

as amostras. Os resultados das análises dos “brancos” geraram, para cada 
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radionuclídeo, os valores de fundo (background), os quais foram subtraídos 

daqueles encontrados nas amostras de rejeitos radioativos. 

As alíquotas de resinas, com massas em torno de 1 a 2 gramas cada, 

foram retiradas do frasco após as medidas por espectrometria de raios-gama e 

pesadas diretamente em béqueres de politetrafluoretileno (PTFE). 

A dissolução total das amostras de resinas foi efetuada com adições 

sucessivas de ácido nítrico (HNO3) concentrado, peróxido de hidrogênio (H2O2) 

30% e ácido perclórico (HClO4) concentrado, em chapa elétrica a 250 – 300 °C, 

sempre evaporando após cada adição na seguinte sequência: a) duas vezes com 

10 mL de HNO3 + 5 mL de H2O2; b) uma vez com 10 mL de HNO3 + 5 mL de 

HClO4;  c) uma vez com 10 mL de HNO3 + 5 mL de H2O2  ou até a obtenção de 

sais brancos. Após o último procedimento de adição e secagem ter sido 

concluído, os sais foram dissolvidos e avolumados a 100 mL, em balão 

volumétrico, com ácido nítrico 8 mol/L, constituindo uma solução estoque da qual 

foram retiradas as alíquotas para análise de cada radionuclídeo, com exceção de 

3H e 14C. 

As alíquotas de carvão, com massas em torno de 2 gramas cada, 

foram pesadas em cadinhos de porcelana e, antes de serem dissolvidas, foram 

calcinadas progressivamente em forno mufla a 0,8 °C/minuto até alcançar 450 °C, 

sendo então mantidas nessa temperatura por 24 horas. Esse procedimento foi 

adotado com a finalidade de eliminar a maior parte da matéria orgânica e facilitar 

o processo de dissolução. 

Após a calcinação, as amostras de carvão foram transferidas para 

béqueres de politetrafluoretileno (PTFE) e a seguir dissolvidas. O procedimento 

de dissolução foi similar ao adotado para as amostras de resinas, porém 

substituindo-se o ácido perclórico (HClO4) pela mesma quantidade de ácido 

fluorídrico (HF) concentrado, uma vez que o carvão ativado contém sílica na 

composição. Também nesse caso, os sais brancos, obtidos como resultado da 

digestão química, foram dissolvidos com ácido nítrico 8 mol/L e o produto 

resultante transferido para balão volumétrico de 100 mL com ácido nítrico na 

mesma molaridade, constituindo uma solução estoque da qual foram retiradas as 

alíquotas para as medidas. 
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3.2.2  Determinação sequencial dos isótopos de U, Np, Pu, Am, Cm e do 90Sr 

 

Devido à complexidade química e à similaridade entre os elementos 

actinídeos (U e transurânicos), as determinações dos respectivos isótopos foram 

realizadas em conjunto e os procedimentos radioquímicos de separação foram 

estabelecidos mediante adequação e combinação de processos disponíveis na 

literatura especializada. 

A partir da solução estoque em meio nítrico fortemente ácido (8 mol/L),  

retirou-se uma alíquota de 40 mL para a determinação dos radionuclídeos e o 

procedimento de separação adotado foi a cromatografia aniônica seguida da 

extração cromatográfica. 

Na resina aniônica, a afinidade e o coeficiente de distribuição 

dependem do estado de oxidação dos elementos. Os elementos que formam 

nitrato-complexos e que ficam retidos em trocadores aniônicos a partir de 

soluções nítricas concentradas são: Th(IV), Pa(IV), Np(IV), Pu(IV), Pd(IV), Pd(II), 

Au(III), Re(VII) e Tc(VII). Assim, esses metais são facilmente separados dos 

elementos que não são adsorvidos, como Al(III), Fe(II e III), metais alcalinos, 

alcalinos terrosos, lantanídeos e actinídeos trivalentes (Seaborg e Loveland, 

1990; Radchem, 2006). 

Em ácido nítrico concentrado entre 6 e 10 mol/L, são formados 

complexos estáveis de Pu na forma de [Pu(NO3)6]
2 e de Np na forma de 

[Np(NO3)6]
2, os quais serão adsorvidos pela resina aniônica. 

Embora o estado de oxidação mais estável do Pu nessas condições 

seja o estado (IV), eventualmente pode ser formado o complexo [Pu(NO3)5]
2 que 

é apenas parcialmente adsorvido pela resina aniônica. Portanto, antes da 

percolação, é necessário ajustar esse estado de oxidação, o que envolve a 

redução de todas as valências do Pu para o estado trivalente usando-se 

sulfamato ferroso (0,1 mL de solução de nitrato ferroso a 5 g/L + 0,5 mL de ácido 

sulfâmico 1,5 mol/L) e ácido ascórbico (1,25 mL de solução 1,5 mol/L), seguida da 

adição do ácido nítrico contendo 2 – 3 gramas de nitrito de sódio para oxidar o Pu 

ao estado (IV) (Eichrom, 2006). 

Os traçadores 232U, 242Pu e 243Am com atividade total de 0,05 Bq, em 

conjunto com 1 mL de solução contendo 0,1 g/L de carreador de Sr estável, foram 
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adicionados à alíquota de 50 mL da solução estoque retirada para análise de 

radionuclídeos, visando monitorar respectivamente o rendimento químico dos 

isótopos 234U, 235U, 236U, 238U, 238Pu, 239+240Pu, 237Np, 241Am, 243+244Cm e 90Sr. 

A determinação do 242Pu foi realizada separadamente, partindo-se de 

uma nova alíquota (20 mL), já que esse isótopo foi utilizado como traçador para 

monitorar o rendimento químico dos isótopos de Pu. O traçador selecionado para 

a sua determinação foi o 236Pu com atividade de 0,05 Bq e o procedimento 

analítico utilizado foi o mesmo que para os outros isótopos de Pu. O 236Pu foi 

utilizado também na determinação do 237Np, pois as energias cinéticas das 

partículas alfa emitidas pelos radionuclídeos 242Pu e 237Np são próximas (Taddei 

et al., 2013a). 

O 236Pu é um radionuclídeo que poderia ser utilizado como traçador 

nesse procedimento radioquímico de separação sequencial, com a vantagem de 

possibilitar a determinação de todos os isótopos de Pu em uma única análise. 

Entretanto, apresenta as desvantagens de possuir meia-vida curta (T1/2 = 2,85 

anos) e ter como produto de decaimento 232U, radionuclídeo que é adicionado à 

amostra no início do procedimento para determinar o rendimento químico dos 

isótopos de U (Holm, 1984). 

Após o ajuste do estado de oxidação e a adição dos traçadores, a 

amostra foi percolada pela coluna aniônica (resina Dowex  1 x 8, da Sigma 

Aldrich Inc.) previamente condicionada em HNO3 8 mol/L, tendo sido a coluna 

lavada com ácido nessa mesma molaridade para retirar os isótopos de U, Am, Cm 

e Sr, além de interferentes que seguiram para o efluente. O meio nítrico da coluna 

foi mudado para meio clorídrico mediante percolação de HCl 9 mol/L e o efluente 

dessa etapa foi adicionado ao efluente anterior. 

Para uma remoção rápida do Pu e do Np adsorvidos na resina, o 

Pu (IV) e o Np (IV) devem ser liberados do complexo nitrato, o que é alcançado 

pela adição de um agente que forma com o Pu e o Np um complexo neutro ou 

catiônico mais estável que o complexo de nitrato. O uso de ácidos diluídos com 

um agente redutor permite uma eluição rápida e quantitativa desses elementos 

(Korkisch, 1969; Korkisch, 1989; ASTM, 2010). Assim, essa eluição foi realizada 

com a adição de 0,5 gramas de cloridrato de hidroxilamina no topo da resina, 

seguida da adição de 30 mL de HCl 0,05 mol/L. 
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A fração eluída foi evaporada, dissolvida com HNO3 1 mol/L e 

avolumada para balão de 25 mL com água deionizada, da qual se retirou uma 

alíquota de 10 mL para determinação do 241Pu e outra, também de 10 mL, para 

determinação dos isótopos de Pu que decaem predominantemente por emissão 

de partícula alfa.  

A alíquota de 10 mL para determinação dos radionuclídeos emissores 

de partículas alfa foi evaporada e os sais foram dissolvidos na solução eletrolítica 

para eletrodeposição e posterior medida por espectrometria de partículas alfa. 

A solução eletrolítica, constituída por sulfato de amônio 0,8 mol/L, foi 

adicionada à amostra e o pH foi cuidadosamente ajustado em 2 – 3 com H2SO4 e 

NH4OH, utilizando como indicador o azul de timol. A eletrodeposição foi efetuada 

a uma corrente constante de 1,2 A e tensão entre 5 e 10 V durante 90 minutos 

(Talvitie, 1972; Bajo e Eikenberg, 1999) em células de acrílico, com anodo de 

platina e base de latão para o contato elétrico. O catodo, constituído de plaqueta 

de prata de 2,5 cm de diâmetro onde os radionuclídeos foram depositados, foi 

encaixado na base metálica e esta rosqueada na célula de acrílico. 

Uma vez completado o processo de eletrodeposição, iniciou-se a 

medida de concentração de atividade por espectrometria de partículas alfa. O 

equipamento utilizado para essa medida foi um espectrômetro modelo Alpha 

Analyst da Canberra Industries, com detectores de barreira de superfície PIPS 

(passivated implanted planar silicon) de 450 mm2 de área ativa, 18 keV (FWHM) 

de resolução, eficiência de contagem de 17 a 19% para uma distância fonte-

detector de 0,5 cm e calibrado para a faixa de energia entre 3 e 10 MeV. Para a 

calibração em eficiência e em energia utilizou-se uma fonte eletrodepositada 

contendo 234U, 238U, 239Pu e 241Am certificada pela Eckert & Ziegler Analytics Inc., 

sendo que para a aquisição e tratamento dos dados foi utilizado o software 

GENIETM 2000 (Canberra Inc., 2003). 

A alíquota de 10 mL retirada para a determinação do 241Pu foi 

transferida e evaporada dentro do próprio frasco (vial) de contagem e os sais 

foram dissolvidos com 1 mL de HNO3 0,1 mol/L. 

O 241Pu foi analisado quantitativamente por cintilação em meio líquido 

(liquid scintillation counting, LSC) após a adição de 15 mL do coquetel de 

cintilação Ultima-Gold AB® e contado por 18000 segundos num contador 

automático de cintilação, marca HIDEX modelo 300SL, com software para 
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aquisição e processamento de dados MikroWin Hidex 2000. Esse equipamento 

possui uma configuração que utiliza o método designado como TDCR (triple-to-

double coincidence ratio) para correção automática de quenching e discriminador 

de energia para emissões de partículas alfa e beta com contagem simultânea. 

Em decorrência da indisponibilidade de um padrão de 241Pu, a 

eficiência de detecção do contador foi determinada por meio de um padrão de 3H, 

uma vez que as energias cinéticas máximas das partículas beta emitidas são 

muito próximas (18,60 keV para o 3H e 20,81 keV para o 241Pu) e são medidas 

nos mesmos canais de partículas beta (Ikäheimonen, 2000; Payne et al., 2008). 

A concentração de atividade de 241Pu foi calculada de acordo com a 

seguinte equação (Paatero et al., 1994): 
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onde A1 é a concentração de atividade de 241Pu na amostra (Bq/g), A2 é a 

atividade do traçador de 242Pu adicionado (dpm), R1 é a taxa de contagem líquida 

(cpm) de 241Pu por cintilação em meio líquido, ε é a eficiência de detecção das 

partículas beta emitidas pelo 241Pu (%), R2 é a taxa de contagem líquida total das 

partículas alfa (cpm) por cintilação em meio líquido, α é a razão entre a contagem 

de partículas alfa emitidas pelo 242Pu e a contagem total de partículas alfa medida 

no espectrômetro alfa e m é a massa da amostra (gramas). Em seguida, foi 

efetuada a correção de decaimento utilizando a equação (5). 

O efluente da coluna aniônica da etapa anterior, que contém os 

isótopos de U, Am, Cm e Sr, foi evaporado e os sais dissolvidos em 20 mL de 

HNO3 3 mol/L. Para a separação seletiva dos isótopos desses elementos, foram 

empregadas colunas cromatográficas UTEVA, TRU-Spec e Sr-Spec conectadas 

uma após a outra na etapa de percolação e desconectadas na etapa de eluição 

(Horwitz et al., 1995; Rodríguez et al., 1997; Tavcar et al., 2006; Maxwell III e 

Culligan, 2006; Maxwell III e Faison, 2007; Osváth et al., 2009). 

Após a percolação da amostra, a coluna foi lavada com 3 porções, de 5 

mL cada, de HNO3 3 mol/L, para eliminar interferentes e facilitar a percolação. A 

seguir, as colunas foram desconectadas e o U retido na coluna UTEVA foi eluído 

com 15 mL de HCl 0,1 mol/L, enquanto o Am e o Cm retidos juntos na coluna 

TRU-Spec foram eluídos com 15 mL de HNO3 0,05 mol/L. 
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As frações eluídas contendo U, Am e Cm foram evaporadas, 

retomadas na solução de eletrodeposição e eletrodepositadas em plaquetas nas 

mesmas condições empregadas na eletrodeposição de Pu e de Np. As medidas 

das concentrações de atividade dos isótopos desses elementos foram realizadas 

no espectrômetro modelo Alpha Analyst da Canberra Industries descrito 

anteriormente. 

A discriminação das partículas alfa emitidas por 235U e 236U foi possível, 

não obstante a pequena diferença entre as respectivas energias cinéticas 

(Pöllänen et al., 2003). Entretanto, as concentrações de atividades de 239Pu e de 

240Pu foram expressadas em conjunto devido ao fato desses isótopos emitirem 

partículas alfa com energias cinéticas tão próximas que se torna impossível 

distingui-las por espectrometria de partículas alfa (Spry et al., 1999; Remeikis et 

al., 2009; Taddei et al., 2013a). Sobreposição semelhante foi observada entre as 

energias cinéticas das partículas alfa emitidas por 243Cm e 244Cm. 

Embora não seja possível discriminar os isótopos 243Cm e 244Cm 

utilizando espectrometria de partículas alfa (Remeikis et al., 2009), ao se relatar 

resultados de medidas da concentração de atividade desses isótopos de Cm 

efetuadas em rejeitos radioativos, frequentemente apenas 244Cm é mencionado 

(Gascón et al., 1994; Rodríguez et al., 1997; Taddei et al., 2013a). Isto se deve ao 

fato de 244Cm ser sempre muito mais abundante que 243Cm em combustíveis 

nucleares gastos (Culbreth et al., 2002). Em termos de concentração de atividade, 

esse predomínio é ainda mais acentuado, pois 243Cm possui meia-vida 57% maior 

que 244Cm (ver TAB. 7). 

O último radionuclídeo a ser separado mediante esse procedimento 

radioquímico sequencial apresenta uma característica bastante peculiar. 

Conforme citado anteriormente, 90Sr é um RDM com meia-vida longa (T1/2 = 28,6 

anos) que decai por emissão de partícula beta com energia cinética máxima de 

546 keV. O decaimento do 90Sr gera 90Y, que possui meia-vida curta (T1/2 = 2,67 

dias) e decai por emissão de partícula beta com energia cinética máxima muito 

elevada (2270 keV). 

Portanto, para eliminar o 90Y presente inicialmente, a coluna Sr-spec foi 

lavada com 3 porções, de 5 mL cada, de HNO3 8 mol/L e o Sr foi eluído com 15 

mL de HNO3 0,05 mol/L. A seguir, o Sr presente no efluente foi precipitado 

mediante adição de 0,3 gramas de ácido oxálico e o pH foi ajustado para 9 – 10 



72 
 

 

com NH4OH concentrado. O precipitado obtido foi filtrado utilizando filtros de 

polipropileno com 0,1 m de porosidade e 2,5 cm de diâmetro (fabricados pela 

Pall Corporation) e seco sob lâmpada para determinação do rendimento químico 

por gravimetria, baseada na concentração da solução padrão do carreador de Sr 

estável adicionado no início da determinação (Rodríguez et al., 1996; Moreno et 

al., 1997; Chobola et al., 2006). O filtro com o precipitado foi então introduzido 

diretamente num frasco (vial) de cintilação. Em seguida, o precipitado foi 

dissolvido com 1 mL de HNO3 0,1 mol/L, misturado com 15 mL do coquetel de 

cintilação UltimaGold AB® e as contagens foram adquiridas por cintilação em meio 

líquido (liquid scintillation counting, LSC) durante 18.000 segundos (Tavcar et al., 

2006; Radchem; 2006). 

A determinação da concentração de atividade do 90Sr foi realizada 

usando o denominado procedimento de dupla janela energética, que permite a 

determinação do 90Sr sem esperar até que o equilíbrio secular (Meyerhof, 1989) 

entre 90Sr e 90Y seja alcançado. Esse procedimento é descrito a seguir. 

No espectro de partículas beta resultante da medida do 90Sr por 

cintilação em meio líquido (liquid scintillation counting, LSC), observou-se duas 

regiões que se sobrepunham. A primeira região, designada por janela A e situada 

no início do espectro (canais 25 a 250), incluía a totalidade do espectro do 90Sr e 

também a faixa de baixa energia do espectro de 90Y, enquanto a segunda região, 

designada por janela B e situada mais além no espectro (canais 250 a 10000), 

incluía a faixa de alta energia do espectro de 90Y. Para determinar a concentração 

de atividade do 90Sr, foi necessário subtrair a contribuição do 90Y na região A, 

usando a quantidade do 90Y registrada na região B e a medida da razão entre as 

quantidades do 90Y registradas na região A e na região B. 

Convém destacar que nessa determinação utilizou-se o número líquido 

de contagens em cada região do espectro, que é dado pelo número total de 

contagens obtido na medida da amostra menos o número de contagens de fundo 

obtido na medida do respectivo “branco”, conforme descrito anteriormente. Em 

seguida, a concentração de atividade do 90Sr foi calculada por intermédio da 

seguinte equação: 

SrSr
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onde A90 é a concentração de atividade de 90Sr na amostra (Bq/g), LA é o número 

líquido de contagens na região A do espectro (canais 25 a 250), LB é o número 

líquido de contagens na região B do espectro (canais 250 a 10000), 
Yf é o fator de 

sobreposição entre a região A e a região B do espectro (que leva em conta a 

contribuição do 90Y na janela do 90Sr), T é o tempo total de contagem da medida 

(s), m é a massa da amostra (gramas), Sr é a eficiência geral de detecção para o 

90Sr e rSr é o rendimento químico do traçador de Sr estável. O resultado foi 

corrigido utilizando a equação (5) para levar em conta o decaimento. 

A eficiência Sr e o fator de sobreposição 
Yf  foram obtidos a partir de 

uma medida de calibração realizada independentemente, empregando-se uma 

solução padrão certificada na qual o Sr foi separado do Y mediante uso da resina 

cromatográfica Sr-spec e, a seguir, medindo-se por cintilação em meio líquido 

(liquid scintillation counting, LSC) as frações separadas dos dois radionuclídeos. 

O fator de sobreposição que leva em conta a contribuição do 90Y na janela do 90Sr 

foi calculado por intermédio da seguinte equação: 

YB
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onde LYA é o número líquido de contagens da fração do 90Y na janela A e LYB é o 

número líquido de contagens da fração do 90Y na janela B. Por sua vez, a 

eficiência geral de detecção para o 90Sr foi calculada por intermédio da seguinte 

equação: 
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onde *

A
L  é o número líquido de contagens para a fração do 90Sr na janela A, *

B
L  é o 

número líquido de contagens para a fração do 90Sr na janela B, T é o tempo total 

de contagem da medida de calibração (s), *

Sr
r  é o rendimento químico do traçador 

de Sr estável na medida de calibração, A0 é a atividade de 90Sr adicionada a partir 

da solução padrão certificada considerando a data de referência desta (Bq), T1/2 é 

a meia-vida do 90Sr (s) e tc é o intervalo de tempo decorrido entre a data de 

referência da solução padrão certificada e o instante de início da medida de 

calibração (s). 
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A concentração de atividade mínima detectável dos radionuclídeos 

emissores de partícula alfa foi de 0,002 Bq/g para um tempo de contagem de 

200000 segundos. Essa mesma atividade mínima resultou igual a 1 Bq/g para o 

241Pu e a 0,5 Bq/g para o 90Sr, ambos para um tempo de contagem de 18000 

segundos. 

Os rendimentos químicos dos traçadores utilizados variaram de 62 a 

85% para Sr estável, de 75 a 99% para U, de 60 a 95% para Np/Pu e de 45 a 

85% para Am/Cm.  

O fluxograma da determinação sequencial dos isótopos de U, Np, Pu, 

Am, Cm e do 90Sr é mostrado na FIG. 8. A exemplo dos radionuclídeos 241Pu e 

90Sr mencionados anteriormente, todos os demais radionuclídeos determinados 

nesse procedimento de separação sequencial tiveram as respectivas 

concentrações de atividade corrigidas para o decaimento utilizando a equação (5). 

 

 

FIGURA 8 – Fluxograma da determinação sequencial dos isótopos de U, Np, Pu, 
Am, Cm e do 90Sr. 
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3.2.3  Determinação de 55Fe, 59Ni e 63Ni 

 

Devido à dificuldade de identificar radionuclídeos a partir do espectro 

beta contínuo e à impossibilidade de analisar diretamente por espectrometria de 

raios-gama os radionuclídeos emissores de elétrons Auger e de raios-X com 

energias muito baixas, torna-se necessário separar completamente 55Fe, 59Ni e 

63Ni da matriz de rejeito radioativo e dos outros emissores de partícula beta antes 

da realização das medidas (Kaye et al., 1994; Niese e Boden, 1995; Navarrete et 

al., 1995; Gresits e Tölgyesi, 2003; Hou et al., 2005; Warwick e Croudace, 2006; 

Fišera e Šebesta, 2010; Rosskopfová et al., 2011). 

Os procedimentos utilizados para a separação de Ni consistem 

principalmente na precipitação com dimetilglioxima (DMG). Nesse procedimento, 

Ni é precipitado em uma solução amoniacal como um composto complexo de cor 

púrpura com fórmula molecular Ni(C4H7O2N2)2, designado como Ni-DMG. Tendo 

em vista que poucos metais formam compostos complexos com DMG, Ni é 

separado seletivamente de outros elementos químicos por intermédio desse 

procedimento (Lehto e Hou, 2011). 

A quelação, a cromatografia aniônica e a precipitação com amônio 

também são usadas na separação de Ni. Entretanto, a utilização somente desses 

procedimentos é insuficiente para separar os isótopos radioativos de Ni dos 

radionuclídeos interferentes, tais como isótopos radioativos de Cs, Sr e 

lantanídeos. A separação eficiente de isótopos radioativos de Ni requer a 

combinação de vários procedimentos radioquímicos. 

Na separação do Fe, é comum utilizar o procedimento de cromatografia 

de troca iônica combinada com extração por solventes como acetato de etila, 

metilisobutilcetona ou éter isopropílico (Lehto e Hou, 2011). 

No presente trabalho, empregou-se um procedimento sequencial para 

determinação de Ni e Fe, baseado na precipitação inicial com hidróxidos seguido 

da cromatografia aniônica para separar Ni de Fe e na extração cromatográfica 

com colunas impregnadas com DMG para purificação de Ni (Taddei et al., 2013b; 

Taddei et al., 2013c). 

Assim, tomou-se uma alíquota de 30 mL da solução estoque num tubo 

de centrífuga de 70 mL à qual foram adicionados os carreadores estáveis, que 

consistiram em 4 mL de solução padrão de 1000 mg/L de Fe e 2 mL de solução 
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padrão de 1000 mg/L de  Ni, ambas provenientes do National Institute of Standard 

and Technology (NIST) dos EUA. O pH foi ajustado para 9 com NaOH onde 

ocorreu a precipitação de Fe(OH)3 e Ni(OH)2. Após a separação por filtração, esse 

precipitado foi dissolvido com 5 mL de HCl 9 mol/L e percolado em uma coluna de 

troca aniônica (resina Dowex  1 x 4, da Sigma Aldrich Inc.) com 0,8 cm de 

diâmetro interno e 10 cm de comprimento, previamente condicionada com 20 mL 

de HCl 9 mol/L, na qual Fe+3 é retido enquanto Ni+3 juntamente com Sr+2 e Cs+ 

passam para o efluente (Hou et al., 2005). A coluna foi lavada com 40 mL de HCl 

9 mol/L e este efluente foi juntado ao anterior que contém Ni. A seguir, lavou-se a 

coluna com 30 mL de HCl 4 mol/L para eliminar Co+2. O conteúdo de Fe foi então 

eluído da coluna com 30 mL de HCl 0,5 mol/L. 

Para fins de comparação entre métodos de medida distintos, no âmbito 

do presente trabalho decidiu-se determinar a concentração de atividade de 55Fe 

por intermédio tanto de espectrometria de fótons de baixa energia utilizando um 

detector de germânio hiperpuro adequado (Low Energy Germanium Detector, 

LEGe Detector) quanto de cintilação em meio líquido (liquid scintillation counting, 

LSC) (Taddei et al., 2013b). Dessa forma, o eluato contendo Fe foi coletado em 

um béquer de 100 mL, onde o pH foi ajustado para 9 com NH4OH concentrado e 

ocorreu a precipitação de Fe(OH)3. Assim que o precipitado decantou 

completamente, removeu-se o sobrenadante com cuidado e o sólido foi filtrado à 

vácuo utilizando um filtro de acetato de celulose com 0,45 µm de porosidade e 4,7 

cm de diâmetro (fabricado pela Sartorius Stedim Biotech GmbH). Em seguida, 

utilizou-se uma pinça para posicionar cuidadosamente o filtro no lado externo de 

uma placa de Petri de maneira a obter uma centralização precisa, secando-o logo 

depois durante 4 horas sob uma lâmpada. Todas as bordas foram fixadas de tal 

forma que o filtro permaneceu em um suporte coberto com um filme fino de PVC. 

Esse procedimento conferiu ao precipitado uma superfície plana. 

Consolidado sob esse formato, o precipitado foi posicionado em um 

suporte de contagem e a concentração de atividade de 55Fe foi medida utilizando 

um detector de germânio hiperpuro para fótons de baixa energia (Low Energy 

Germanium Detector, LEGe Detector) modelo GL2020R, da Canberra Industries, 

o qual possui área de detecção de 20 cm2, espessura de 2 cm e janela com 

espessura total de 0,5 mm feita de fibra de carbono impregnada com resina epóxi. 

O software GENIETM 2000 foi utilizado para aquisição de espectros de raios-X, 
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assim como para identificar e analisar os picos existentes nesses espectros. Os 

softwares ISOCS (In Situ Object Calibration) e LabSOCS (Laboratory Sourceless 

Object Calibration) foram utilizados para realizar a calibração em eficiência, 

empregando um padrão de 55Fe precipitado na mesma geometria da amostra. 

Todos os softwares mencionados são da Canberra Industries. Em decorrência da 

baixa energia dos raios-X, foi necessário empregar um padrão de 55Fe para 

descontar os efeitos da auto-atenuação elevada na amostra e da atenuação 

causada pelo filme fino de PVC. Mediu-se o número de contagens sob o pico de 

5,9 keV durante 18.000 segundos. A eficiência do detector LEGe para a energia 

de 5,9 keV e na geometria de contagem utilizada foi de 9,72%, enquanto o 

coeficiente de auto-atenuação resultou igual a 0,526. A concentração de atividade 

mínima detectável, calculada (Currie, 1968; Hou et al., 2005) para a massa de 0,9 

gramas da amostra, foi de 0,5 Bq/g. 

Encerradas as medidas com o detector LEGe, o filtro contendo o 

precipitado foi removido do suporte de contagem e colocado em um béquer de 

100 mL contendo 20 mL de HCl 0,5 mol/L. O precipitado foi dissolvido e o filtro foi 

removido do béquer com uma pinça. A solução foi evaporada e os sais 

remanescentes foram dissolvidos com 2 mL de H3PO4 1 mol/L para produzir uma 

solução incolor adequada para medida por cintilação em meio líquido (liquid 

scintillation counting, LSC) (Warwick e Croudace, 2006). Uma alíquota de 0,1 mL 

foi retirada para determinação de Fe estável empregando um equipamento de 

espectrometria de emissão óptica de plasma indutivamente acoplado (inductively 

coupled plasma optical emission spectrometry, ICP-OES), marca Varian, modelo 

Liberty RL sequencial. A fração restante da solução foi misturada com 15 mL do 

coquetel de cintilação Ultima-Gold AB® (PerkinElmer Inc., Packard BioScience 

B.V.). A determinação do 55Fe foi realizada no equipamento de cintilação em meio 

líquido HIDEX, num tempo de contagem de 1800 segundos, nos canais 5 a 450 

(Hou et al., 2005), para detectar os principais elétrons Auger emitidos por esse 

radionuclídeo que possuem energia de 5,2 keV e intensidade absoluta de 60% 

(Lehto e Hou, 2011). O valor médio da eficiência medida com padrão de 55Fe 

resultou igual a 42% e a concentração de atividade mínima detectável, calculada 

(Currie, 1968; Hou et al., 2005) para a massa de 0,1 gramas da amostra, foi de 

0,021 Bq/g. 
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Os resultados para a concentração de atividade de 55Fe nas amostras 

de rejeitos radioativos analisadas, obtidos por intermédio de ambos os métodos 

de medida descritos, apresentaram concordância notável dentro das incertezas 

experimentais (Taddei et al., 2013b). 

O Ni contido no efluente da coluna de resina de troca aniônica foi 

evaporado e os sais dissolvidos com 2 mL de HCl 1 mol/L e 2 mL de solução de 

citrato de amônio 1 mol/L, tendo sido o pH ajustado lentamente a 8 – 9 com 

NH4OH concentrado. A função do citrato de amônio consiste em impedir que 

precipitados constituídos por hidróxidos de metais como Fe, Cr e Eu se formem 

na coluna, bloqueiem-na e dificultem o processo de separação. 

A solução foi percolada em uma coluna cromatográfica (resina Ni, da 

Eichrom Technologies Inc.), contendo um suporte polimérico impregnado com 

DMG, lavada com 20 mL de solução de citrato de amônio 0,2 mol/L a pH 8 para 

eliminar os radionuclídeos interferentes e o efluente foi descartado. O Ni foi eluído 

da coluna com 10 mL de HNO3 3 mol/L, diluído a 50 mL com água deionizada e o 

pH ajustado para 9 com NH4OH concentrado, ocorrendo a precipitação do 

composto Ni-DMG. Esse precipitado foi filtrado cuidadosamente utilizando filtro de 

acetato de celulose com 0,45 µm de porosidade e 4,7 cm de diâmetro (fabricado 

pela Sartorius Stedim Biotech GmbH) que, após secagem durante 24 horas à 

vácuo, foi encaminhado para a medida da concentração de atividade de 59Ni. 

A concentração de atividade de 59Ni  (Gresits e Tölgyesi, 2003; Fišera e 

Šebesta, 2010) foi medida utilizando exatamente o mesmo detector de germânio 

hiperpuro para fótons de baixa energia (Low Energy Germanium Detector, LEGe 

Detector), bem como os mesmos softwares descritos anteriormente e que haviam 

sido empregados para medir a concentração de atividade de 55Fe. A resolução 

(FWHM) para o pico correspondente ao raio-X de 6,9 keV foi de 0,306 keV. 

Em decorrência de não haver uma fonte de calibração de 59Ni 

disponível, os resultados das medidas foram confirmados mediante uso de 55Fe 

de uma solução padrão que foi precipitado na mesma geometria das amostras, 

uma vez que a diferença entre as eficiências de detecção para os raios-X de 5,9 

keV (55Fe) e de 6,9 keV (59Ni) é pequena (Gresits e Tölgyesi, 2003). Uma 

eficiência média de 11,5% foi medida para a energia de 5,9 keV e como o tempo 

total de contagem totalizou entre 7200 e 18000 segundos, a concentração de 

atividade mínima detectável, calculada (Currie, 1968; Hou et al., 2005) para a 



79 
 

 

massa de 1 grama da amostra e o tempo de contagem mais longo, foi de 0,57 

Bq/g. 

Após a determinação da concentração de atividade de 59Ni, o 

precipitado foi dissolvido com 10 mL de HNO3 3 mol/L e a solução foi evaporada 

quase até a secura em temperatura menor que 80 °C para evitar a perda de 

Ni(NO3)2.6(H2O), composto cujo ponto de ebulição é igual a 137 °C (Kaye et al., 

1994; Hou et al., 2005). Os sais resultantes da evaporação foram dissolvidos com 

2 mL de HNO3 0,1 mol/L e uma alíquota de 0,1 mL foi retirada para determinação 

do rendimento químico do Ni empregando espectrometria de emissão óptica de 

plasma indutivamente acoplado (inductively coupled plasma optical emission 

spectrometry, ICP-OES). Ao restante da solução foram adicionados 15 mL do 

coquetel de cintilação Ultima-Gold ABTM e a concentração de atividade de 63Ni foi 

determinada por cintilação em meio líquido (liquid scintillation counting, LSC) nos 

canais 5 a 600 durante 1800 segundos. Uma eficiência média de 70% foi medida 

para a cintilação em meio líquido utilizando uma solução padrão de 63Ni, de 

maneira que a concentração de atividade mínima detectável calculada (Currie, 

1968; Hou et al., 2005) para a massa de 1 grama da amostra resultou igual a 5,5 

Bq/g. 

Durante as medidas da concentração de atividade de 63Ni por cintilação 

em meio líquido, há uma sobreposição entre o espectro beta desse radionuclídeo 

e o espectro de elétrons Auger do 59Ni. Entretanto, uma vez que a razão entre as 

concentrações de atividades de 63Ni e 59Ni em materiais é aproximadamente igual 

a 130 até 5 anos após a irradiação (Niese e Boden, 1995; Taddei et al., 2013c) e 

igual a 100 decorridos 30 anos após a irradiação (Hou et al., 2005), a interferência 

decorrente dessa sobreposição é muito pequena e foi corrigida excluindo os 

canais de mais baixa energia no espectro beta do 63Ni. Essa correção se justifica 

pelo fato dos elétrons Auger mais intensos emitidos pelo 59Ni terem energias na 

faixa de 5,8 a 7,7 keV (Galán, 2010), consideravelmente abaixo da energia 

cinética máxima da partícula beta emitida pelo 63Ni (67 keV) (Knoll, 1989; Kaye et 

al., 1994; Firestone e Shirley, 1996a). 

As soluções padrões de 55Fe e 63Ni, empregadas para determinação da 

eficiência desse procedimento, foram fornecidas pela Amersham Bioscience e 

calibradas no Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes 

(LNMRI). 
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Os rendimentos químicos dos traçadores estáveis utilizados variaram 

de 64 a 99% para Fe e de 40 a 97% para Ni. 

A FIG. 9 apresenta o diagrama do processo de separação e medida de 

55Fe, 59Ni e 63Ni. A correção de decaimento para as concentrações de atividade 

desses radionuclídeos foi efetuada utilizando a equação (5). 

 

 

 
FIGURA 9 – Fluxograma das etapas do processo de separação e medida de 55Fe, 

59Ni e 63Ni. 
 

 

3.2.4 Determinação de 3H e 14C 

 

Os radionuclídeos 3H e 14C existem em pequena quantidade na 

natureza, sendo produzidos continuamente quando nêutrons gerados pelos raios 

cósmicos interagem com o N2 atmosférico (Choppin e Rydberg, 1980; IAEA, 

2004a; Yim e Caron, 2006). Entretanto, ambos são produzidos também em 

reatores nucleares e estão presentes nos rejeitos radioativos em concentrações 

que demandam cuidados (EPRI, 2003; IAEA, 2004a; IAEA, 2009). 
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Tanto 3H quanto 14C são radionuclídeos cujo decaimento beta não é 

acompanhado pela emissão de raios-gama e, por conseguinte, são considerados 

Radionuclídeos de Difícil Medição (RDMs). Portanto, para determinar a 

concentração de atividade desses dois RDMs, é necessário decompor a amostra 

que os contém, visando separar um radionuclídeo do outro, bem como separar 

ambos da matriz de rejeito radioativo e dos demais radionuclídeos interferentes. 

O procedimento por combustão é o mais utilizado para decomposição 

das amostras e determinação de 3H e de 14C (Berg e Fonnesbeck, 2001; 

Magnusson et al., 2008). Nesse procedimento, a amostra é misturada com 

oxidante e catalisador, como V2O5 ou CuO, e aquecida a temperaturas entre 700 e 

800 °C em forno tubular com a passagem de N2 puro através do tubo para arraste 

dos elementos. O processo demanda 4 a 6 horas para se completar (Hou, 2005). 

Equipamentos específicos para oxidação de amostras e posterior 

determinação simultânea da concentração de atividade de 3H e de 14C por 

cintilação em meio líquido foram desenvolvidos e comercializados, sendo 

baseados na combustão da amostra em ambiente oxidante. A maior vantagem 

desses equipamentos provém do fato de que o procedimento por combustão é o 

único que permite separar 3H e 14C antes das contagens, evitando assim a 

ocorrência de erros analíticos em amostras que contêm ambos radionuclídeos. 

No presente trabalho, foi utilizado um equipamento automático de 

combustão de amostra e separação de 3H e 14C adquirido da PerkinElmer Life 

and Analytical Sciences, modelo Sample Oxidizer 307, que oxida a amostra e 

separa esses radionuclídeos em frascos (vials) de contagem distintos 

(PerkinElmer Inc., 2003). 

Para facilitar o processo de combustão, alíquotas de aproximadamente 

0,2 gramas das amostras úmidas de resinas ou de carvão são misturadas com 

um material combustível (pó de celulose) e queimadas a temperaturas entre 1000 

e 1200 °C. A combustão da amostra é realizada num fluxo contínuo de O2 puro, 

formando água e dióxido de carbono. 

Devido às elevadas temperaturas durante a combustão, a água tritiada 

se transforma em vapor que passa pelo condensador e, depois de condensada, é 

coletada em um frasco (vial) de contagem específico, no qual o reagente 

Monophase® S é automaticamente adicionado. Cada uma das amostras assim 

obtidas foi medida no equipamento de cintilação em meio líquido durante 3600 
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segundos, de maneira que a concentração de atividade mínima detectável, 

calculada (Currie, 1968; Hou et al., 2005) para a massa de 1 grama da amostra, 

resultou igual a 0,1 Bq/g. 

Durante a combustão, todo o carbono é oxidado a dióxido de carbono, 

que passa através do sistema coletor de 3H e depois pelo sistema coletor de 14C. 

O dióxido de carbono é retido em uma coluna com o absorvente Carbosorb® E (2-

metoxi-etilamina), formando carbamatos. Os carbamatos assim formados são 

encaminhados para o frasco (vial) de contagem específico de 14C, no qual 15 mL 

do coquetel Permafluor® E, que atua também como reagente de lavagem, são 

adicionados. Cada uma das amostras assim obtidas foi medida no equipamento 

de cintilação em meio líquido durante 3600 segundos, de maneira que a 

concentração de atividade mínima detectável, calculada (Currie, 1968; Hou et al., 

2005) para a massa de 1 grama da amostra, resultou igual a 0,5 Bq/g. 

A FIG. 10 apresenta um esquema do equipamento PerkinElmer 

Oxidizer, modelo Sample Oxidizer 307 (PerkinElmer Inc., 2003). As correções de 

decaimento para as concentrações de atividade de 3H e de 14C foram efetuadas 

utilizando a equação (5). 

 

 

FIGURA 10 – Esquema do equipamento Sample Oxidizer 307 (PerkinElmer Inc., 
2003) usado para medir as concentrações de atividade de 3H e de 
14C pelo procedimento de combustão seguido de cintilação em meio 
líquido. 
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3.2.5  Determinação de 108mAg 

 

O radionuclídeo 108mAg é um produto de ativação que resulta da  

irradiação da liga de Ag-In-Cd utilizada nas barras de controle e segurança do 

reator nuclear de pesquisa IEA-R1, sendo liberado para a água refrigerante do 

reator quando há alguma descontinuidade no fino revestimento de Ni dessas 

barras. 

As referências bibliográficas antigas consideravam a meia-vida do 

radionuclídeo 108mAg como sendo igual a 127 anos (Reus e Westmeier, 1983), 

sendo mais recentemente corrigida para T1/2 = 418 anos (Firestone e Shirley, 

1996a). Esse radionuclídeo emite raios-gama com energias de 433,9 keV, 614,4 

keV e 722,9 keV, todos com intensidades absolutas de aproximadamente 90% 

(Reus e Westmeier, 1983; Firestone e Shirley, 1996a). 

Mesmo emitindo fótons com energias e intensidades absolutas 

elevadas, a determinação direta de 108mAg não é possível devido às baixas 

atividades que apresenta em rejeitos radioativos, enquadrando-se, portanto, como 

um RDM que necessita previamente de separação radioquímica da matriz de 

rejeito radioativo para que a medida da concentração de atividade possa ser 

efetuada. 

Não obstante apresentar atividade pequena em relação à atividade 

total dos rejeitos radioativos, a determinação precisa de 108mAg é considerada 

importante para o gerenciamento adequado desses rejeitos (Lepel et al., 1995; 

Bihari et al., 2010). 

O procedimento usado na determinação de 108mAg foi a co-precipitação 

com cloreto de prata (AgCl) pela adição de nitrato de prata (AgNO3) em solução 

clorídrica (Kolthoff et al., 1969). 

Para a determinação, retirou-se uma alíquota de 20 mL da solução 

estoque, adicionou-se 1 mL de uma solução do carreador AgNO3 0,1 N e 1 mL de 

HCl concentrado. O precipitado formado foi filtrado em filtro de acetato de 

celulose com 0,45 µm de porosidade e 4,5 cm de diâmetro. Esse filtro foi seco em 

estufa à vácuo a 60 °C durante 2 horas e o rendimento químico foi determinado 

gravimetricamente. 
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Após a determinação do rendimento químico (que resultou ≥ 95%), o 

filtro contendo o precipitado foi envolvido em um filme fino de PVC e medido por 

espectrometria de raios-gama com duração de 30000 segundos de tempo vivo. A 

concentração de atividade mínima detectável, calculada (Currie, 1968; Hou et al., 

2005) para a massa de 1 grama da amostra, resultou igual a 0,17 Bq/g. 

A concentração de atividade de 108mAg foi calculada por intermédio da 

equação (4), com a respectiva correção de decaimento sendo efetuada utilizando 

a equação (5).  

Devido à falta de amostras de referência certificadas contendo 108mAg 

para rejeitos radioativos, a validação dos procedimentos foi realizada por meio de 

ensaios de reprodutibilidade e recuperação do carreador adicionado. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Grau de homogeneidade dos rejeitos radioativos estudados 

 

Os rejeitos radioativos são considerados homogêneos quando 

apresentam uma distribuição essencialmente homogênea dos conteúdos físicos e 

da atividade. Exemplos de rejeitos radioativos homogêneos são os concentrados, 

os líquidos solidificados e as resinas de troca iônica gastas, nos quais pode ser 

assumido que a atividade está distribuída de maneira aproximadamente uniforme 

no volume, assim como fluxos de rejeitos misturados uniformemente a uma matriz 

sólida (ISO, 2007). 

As matrizes de rejeito radioativo estudadas (resinas de troca iônica e 

carvão ativado) são consideradas, de um modo geral, homogêneas (ISO, 2007). 

Entretanto, antes de serem removidas em definitivo do reator IEA-R1, essas 

matrizes sofreram um tratamento em que fluxos de soluções de H2SO4 e de 

NaOH foram injetados nas resinas de troca iônica e em que fluxos de água foram 

injetados no carvão ativado, com a finalidade de diminuir a quantidade de 

radionuclídeos e diminuir as doses de radiação ocupacionais no processo de 

remoção e embalagem dos rejeitos radioativos. Em decorrência desse 

procedimento, pode acontecer um deslocamento dos radionuclídeos nas matrizes, 

em sentido da entrada para a saída dos fluxos, tornando-as não homogêneas 

devido à estratificação dos radionuclídeos.  

Para avaliar o grau de homogeneidade dos rejeitos radioativos contidos 

em cada um dos tambores, aplicou-se neste trabalho a metodologia para matrizes 

estáveis de rejeitos radioativos, segundo a qual a medida da distribuição de um 

ou mais radionuclídeos emissores de raios-gama ou de elementos não radioativos 

é considerada suficiente para esse objetivo (IAEA, 2007). Nesse contexto, um 

determinado rejeito radioativo pode ser declarado homogêneo se os resultados 

das concentrações de atividade de 60Co e/ou 137Cs nas amostras retiradas em 

diferentes localizações no interior do embalado estão dentro de um intervalo 

relativo de 30% (IAEA, 2007). Dado o fato que 60Co e 137Cs são radionuclídeos 

representativos respectivamente dos produtos de ativação e dos produtos de 
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fissão, por analogia torna-se possível supor que radionuclídeos não emissores de 

raios-gama apresentam distribuição semelhante. 

Conforme descrito anteriormente, todos os 21 tambores contendo 

rejeitos radioativos foram amostrados. Diversas amostras foram retiradas em 

diferentes localizações do interior de cada tambor. Nos tambores com quantidade 

suficiente de rejeitos radioativos, foram retiradas amostras das camadas inferior, 

média e superior. Todas as amostras retiradas dos tambores foram analisadas 

para determinar as concentrações de atividade correspondentes a cada um dos 

27 radionuclídeos previamente selecionados, sendo 25 RDMs e 2 RCs. Essas 

condições gerais permitem afirmar que as amostras são de fato representativas 

dos rejeitos radioativos estudados. 

Na FIG. 11 são mostrados espectros de raios-gama típicos, obtidos 

como resultado de medidas com duração de 3600 segundos de tempo vivo nas 

amostras de rejeitos radioativos retiradas dos tambores. Cabe ressaltar que os 

únicos radionuclídeos emissores de raios-gama presentes nos rejeitos com 

atividade elevada o suficiente para figurarem nesses espectros foram justamente 

60Co e 137Cs, os quais haviam sido previamente selecionados no âmbito do 

presente trabalho como Radionuclídeos Chave (RCs). Também merece destaque 

o fato dos picos correspondentes aos raios-gama do 60Co sempre aparecerem 

nesses espectros com nítida proeminência em relação ao pico do 137Cs, 

evidenciando que falhas de combustível nuclear constituem ocorrência muito rara 

no longo histórico de operação do reator IEA-R1. 

Os resultados das medidas das concentrações de atividade de 60Co e 

de 137Cs, assim como as diferenças relativas entre esses resultados e os 

respectivos valores médios em tambores selecionados ao acaso, são 

apresentados nas TABs. 9 e 10 respectivamente para resinas de troca iônica e 

carvão ativado. 

Em geral, constatou-se que essas diferenças foram menores que 30%, 

demonstrando que os rejeitos radioativos estudados podem ser considerados 

homogêneos no interior de cada um dos tambores que os contêm. 
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FIGURA 11 – Espectros típicos de raios-gama obtidos como resultado de 
medidas com duração de 3600 segundos de tempo vivo em 
amostras de (a) carvão e (b) resinas. Os radionuclídeos 60Co e 
137Cs são os únicos detectados com destaque. O outro pico 
observado com boa resolução nesses espectros corresponde ao 
raio-gama resultante da aniquilação elétron/pósitron (511,0 keV). 
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TABELA 9 – Concentração de atividade de 60Co e de 137Cs nas amostras de 
resinas de troca iônica para diferentes posições de coleta em 
tambores individuais, mostrando as respectivas diferenças relativas 
em comparação com o valor médio. 

 

 

 

 

TABELA 10 – Concentração de atividade de 60Co e de 137Cs nas amostras de 
carvão ativado para diferentes posições de coleta em tambores 
individuais, mostrando as respectivas diferenças relativas em 
comparação com o valor médio. 

 

 

A variação das concentrações de atividade de 137Cs e de 60Co nas 

resinas de troca iônica e no carvão ativado abrangendo todos os tambores dos 

dois lotes desses rejeitos (datados de 1993 e 2003), apresentada na FIG. 12, 

mostra maiores oscilações nas resinas do que no carvão, indicando ser essa 

última matriz, como um todo, mais homogênea. 

     Amostras 
     resinas 

137Cs 
(Bq/g) 

Diferença 
relativa 

60Co  
(Bq/g) 

Diferença 
relativa 

T-03 AM-S1  35,11 9% 3300 12% 
T-03 AM-S2  37,38 3% 3488 6% 
T-03 AM-S3  48,42 21% 4644 20% 
T-03 AM-S4  32,11 20% 3307 12% 
T-03 AM-S5  38,88 1% 3784 2% 

T-01 AM-S1  63,08 0% 5767 4% 
T-01 AM-S2  57,99 9% 5232 14% 
T-01 AM-S3  62,33 1% 5643 6% 
T-01 AM-S4  68,94 9% 7255 18% 

T-16 AM-I  1784 5% 142100 4% 
T-16 AM-M   1950 4% 154400 4% 

T-14 AM-I   219,2 30% 56320 28% 
T-14 AM-M  349,8 19% 87380 18% 

Amostras 
carvão 

137Cs 
(Bq/g) 

Diferença 
relativa 

60Co 

(Bq/g) 
Diferença 
relativa 

T-06 AM-I 91,2 33% 18170 21% 
T-06 AM-M 151,5 20% 25880 15% 

T-08 AM-I 206,9 15% 39480 14% 
T-08 AM-M 143,6 22% 28610 19% 

T-09 AM-S 235,7 16% 44750 22% 
T-09 AM-M 159,0 24% 24750 40% 

T-07 AM-I 85,1 20% 39560 21% 
T-07 AM-M 119,1 14% 23210 35% 
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FIGURA 12 – Variação das concentrações de atividade de (a) 137Cs e de (b) 
60Co nas resinas de troca iônica e no carvão ativado abrangendo 
todos os tambores dos dois lotes desses rejeitos radioativos. 
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4.2 Radionuclídeos de Difícil Medição (RDMs) detectados nas amostras 

 

As amostras de resinas de troca iônica e de carvão ativado foram 

analisadas conforme os procedimentos radioquímicos descritos anteriormente. 

Espectros típicos resultantes dessas análises são apresentados a seguir, 

ilustrando, em termos qualitativos, os Radionuclídeos de Difícil Medição (RDMs) 

que foram detectados nos rejeitos radioativos estudados. 

Após a separação sequencial dos isótopos de U, Np, Pu, Am, Cm e do 

90Sr, obteve-se espectros cujo aspecto geral é o mesmo daqueles mostrados na 

FIG. 13 para isótopos de U, nas FIGs. 14 a 17 para isótopos de Np e de Pu, na 

FIG. 18 para isótopos de Am e de Cm e na FIG. 19 para 90Sr. Em todos os 

espectros de 90Sr observou-se também a formação de 90Y. 

O procedimento de separação sequencial dos elementos Fe e Ni 

tornou possível obter espectros de 55Fe cujo aspecto geral é semelhante aos 

mostrados na FIG. 20 (se a medida foi efetuada com um detector LEGe) ou na 

FIG. 21 (se a medida foi efetuada por cintilação em meio líquido), bem como 

espectros de 59Ni e de 63Ni similares aos apresentados respectivamente na FIG. 

22 e na FIG. 23. 

A presença de 3H é detectada já nos líquidos sobrenadantes das 

resinas de troca iônica, conforme ilustra o espectro mostrado na FIG. 24. 

Empregando-se o procedimento por combustão das amostras, foram obtidos 

espectros típicos de 3H semelhantes ao apresentado na FIG. 25. 

A diferença marcante de resolução existente entre os espectros de 3H 

medidos nos líquidos sobrenadantes das resinas de troca iônica e nas próprias 

amostras de resinas de troca iônica evidencia que esse radionuclídeo se encontra 

principalmente sob a forma de água tritiada. 

O procedimento por combustão das amostras propiciou também a 

obtenção de espectros de 14C com o aspecto geral apresentado na FIG. 26. 

Os espectros típicos de 108mAg, que foram obtidos mediante 

procedimento de separação por co-precipitação e posterior medida em amostras 

de carvão ativado, resultaram bastante semelhantes ao apresentado na FIG. 27. 
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FIGURA 13 – Espectro de partículas alfa dos isótopos de U obtido em medida com duração de 200000 segundos por 
espectrometria alfa efetuada em amostra de carvão ativado eletrodepositada, na qual 232U foi utilizado como 
traçador.
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FIGURA 14 – Espectro de partículas alfa dos isótopos de Pu obtido em medida com duração de 200000 segundos por 
espectrometria alfa efetuada em amostra de resinas de troca iônica eletrodepositada, na qual 242Pu foi utilizado 
como traçador. 
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FIGURA 15 – Espectro de partículas alfa dos isótopos de Pu obtido em medida com duração de 200000 segundos por 
espectrometria alfa efetuada em amostra de carvão ativado eletrodepositada, na qual 242Pu foi utilizado como 
traçador. 
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FIGURA 16 – Espectro de partículas alfa dos isótopos de Pu obtido em medida com duração de 200000 segundos por 
espectrometria alfa efetuada em amostra de carvão ativado eletrodepositada, na qual 236Pu foi utilizado como 
traçador. 
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FIGURA 17 – Espectro de partículas beta do 241Pu obtido em medida com duração de 18000 segundos por cintilação em meio 
líquido no modo alfa/beta efetuada em amostra de carvão ativado. Os picos observados em torno dos canais 650 e 
950 correspondem às partículas alfa emitidas por isótopos de Pu. 
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FIGURA 18 – Espectro de partículas alfa dos isótopos de Am e de Cm obtido em medida com duração de 200000 segundos por 
espectrometria alfa efetuada em amostra de carvão ativado eletrodepositada, na qual 243Am foi utilizado como 
traçador. 
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FIGURA 19 – Espectro de partículas beta do 90Sr obtido em medida com duração de 18000 segundos por cintilação em meio 
líquido efetuada em amostra de resinas de troca iônica. Observa-se a existência de duas regiões no espectro, com 
sobreposição entre ambas, decorrente da formação de 90Y. 
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FIGURA 20 – Espectro de fótons do 55Fe obtido em medida com duração de 18000 segundos de tempo vivo por espectrometria de 
fótons de baixa energia efetuada mediante utilização de um detector LEGe em amostra de carvão ativado, no qual 
se observa com boa resolução o pico de absorção total correspondente ao raio-X de 5,9 keV (Taddei et al., 2013b). 
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FIGURA 21 – Espectro de elétrons Auger do 55Fe obtido em medida com duração de 1800 segundos por cintilação em meio líquido 
efetuada em amostra de carvão ativado (Taddei et al., 2013b). 
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FIGURA 22 – Espectro de raios-X do 59Ni obtido em medida com duração de 7200 segundos de tempo vivo por espectrometria de 
fótons de baixa energia efetuada mediante utilização de um detector LEGe em amostra de carvão ativado, no qual 
se observa com boa resolução o pico de absorção total correspondente ao raio-X de 6,9 keV (Taddei et al., 2013c). 
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FIGURA 23 – Espectro de partículas beta do 63Ni obtido em medida com duração de 1800 segundos por cintilação em meio líquido 
efetuada em amostra de carvão ativado (Taddei et al., 2013c). 
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FIGURA 24 – Espectro de partículas beta do 3H obtido em medida com duração de 3600 segundos por cintilação em meio líquido, 
que foi efetuada em líquidos sobrenadantes de resinas de troca iônica. A boa resolução do espectro constitui 
evidência de que o radionuclídeo detectado se encontra sob a forma de água tritiada. 
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FIGURA 25 – Espectro de partículas beta do 3H obtido em medida com duração de 3600 segundos por cintilação em meio líquido 
que foi efetuada em amostra de resinas de troca iônica. 
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FIGURA 26 – Espectro de partículas beta do 14C obtido em medida com duração de 3600 segundos por cintilação em meio líquido 
que foi efetuada em amostra de resinas de troca iônica. 
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FIGURA 27 – Espectro de raios-gama obtido em medida com duração de 30000 segundos de tempo vivo por espectrometria de 
raios-gama efetuada em precipitado de AgCl preparado a partir de uma amostra de carvão ativado. Os picos de 
absorção total indicados correspondem aos raios-gama de 433,9 keV, 614,4 keV e 722,9 keV emitidos pelo 
radionuclídeo 108mAg e destacam-se por apresentar boa resolução. 
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4.3 Concentrações de atividade dos radionuclídeos nas amostras 

 

A determinação quantitativa dos radionuclídeos selecionados, expressa 

por intermédio das respectivas concentrações de atividade em amostras de 

rejeitos radioativos, dadas em Bq/g (IAEA, 2009), é apresentada nas TABs. 11 a 

15 para resinas de troca iônica e nas TABs. 16 a 20 para carvão ativado. 

 

TABELA 11 – Concentrações de atividade de 3H, 14C, 55Fe e 59Ni nas amostras de 
resinas de troca iônica. 

 

RESINAS DE TROCA IÔNICA 
Resultados em Bq/g

 
na amostra seca 

3
H (úmida) 

14
C (úmida) 

55
Fe (x 10

2
) 

59
Ni 

RTI-06 T-03 AM-S1 1993 (2007) 3,70 ± 0,22 6,95 ± 0,83 0,18 ± 0,02 1,54 ± 0,31 

RTI-07 T-03 AM-S2 1993 (2007) 25,00 ± 0,15 7,95 ± 0,95 0,33 ± 0,04 0,68 ± 0,14 

RTI-08 T-03 AM-S3 1993 (2007) AP AP 2,27 ± 0,31 AP 

RTI-08 T-03 AM-S4 1993 (2007) 14,00 ± 0,84 4,79 ± 0,57 0,270 ± 0,036 AP 

RTI-09 T-03 AM-S4 1993 (2007) 39,0 ± 2,3 7,37 ± 0,88 1,00 ± 0,13 1,41 ± 0,36 

RTI-10 T-01 AM-S1 1993 (2007) 20,0 ± 1,2 3,07 ± 0,37 0,22 ± 0,03 0,54 ± 0,11 

RTI-11 T-01 AM-S2 1993 (2007) 11,0 ± 0,7 1,59 ± 0,19 0,230 ± 0,031 0,65 ± 0,13 

RTI-12 T-01 AM-S3 1993 (2007) 1,20 ± 0,72 3,23 ± 0,39 0,24 ± 0,03 1,16 ± 0,25 

RTI-13 T-01 AM-S4 1993 (2007) 14,00 ± 0,84 2,46 ± 0,29 1,32 ± 0,18 1,26 ± 0,25 

RTI-14 T-01 AM-S5 1993 (2007) 16,00 ± 0,96 1,43 ± 0,17 1,47 ± 0,20 1,23 ± 0,26 

RTI-27 T-10* AM-I 2003 (2007) 11,00 ± 0,66 93 ± 11 2,54 ± 0,34 30,0 ± 6,5 

RTI-28 T-11* AM-I 2003 (2007) 14,00 ± 0,84 33,2 ± 4,0 0,290 ± 0,039 33,8 ± 7,1 

RTI-30 T-12 AM-I 2003 (2007) 14,00 ± 0,84 23,7 ± 2,8 0,240 ± 0,033 26,0 ± 5,7 

RTI35 T-14* AM-I 2003 (2007) 9,90 ± 0,59 18,0 ± 2,2 0,81 ± 0,11 26,4 ± 6,1 

RTI-36 T-14 AM-M 2003 (2007) 12,00 ± 0,72 11,0 ± 1,3 4,83 ± 0,65 32,8 ± 6,9 

RTI-40 T-16 AM-I 2003 (2007) 13,00 ± 0,78 5,80 ± 0,70 0,08 ± 0,01 34,8 ± 7,1 

RTI-41 T-16 AM-M 2003 (2007) 12,00 ± 0,72 7,40 ± 0,88 13,33 ± 1,8 47,9 ± 9,9 

RTI-T1 AM-S1 1993 (2010) 62,0 ± 3,7 20,0 ± 2,4 5,87 ± 0,79 28,50 ± 0,57 

RTI-T1 AM-S2 1993 (2010) 10,0 ± 0,6 30,0 ± 3,6 1,55 ± 0,21 0,63 ± 0,13 

RTI-T1 AM-S3 1993 (2010) 34,0 ± 2,0 11,0 ± 1,3 3,08 ± 0,41 1,67 ± 0,39 

RTI-T1 AM-S4 1993 (2010) 25,0 ± 1,5 18,0 ± 2,2 3,48 ± 0,47 2,98 ± 0,64 

RTI-T14 AM-M 2003 (2010) 11,0 ± 0,7 74,0 ± 8,9 13,0 ± 1,7 13,9 ± 3,0 

RTI-T10 AM-I 2003 (2010) 21,0 ± 1,3 16,0 ± 1,9 10,1 ± 1,4 39,2 ± 7,9 

RTI-T3 AM-S1(A5) 1993 (2010) 12,0 ± 0,7 16,0 ± 1,9 0,35 ± 0,05 1,50 ± 0,30 

RTI-T3 AM(A7) 1993 (2010) 4,70 ± 0,28 20,0 ± 2,4 0,86 ± 0,12 1,28 ± 0,26 

RTI-T11 AM-M 2003 (2010) 5,60 ± 0,34 24,0 ± 2,9 12,3 ± 1,6 28,8 ± 6,0 

RTI-T14 AM-I 2003 (2010) 5,70 ± 0,34 77,0 ± 9,2 17,8 ± 2,4 14,4 ± 3,0 

RTI-T16 AM-I 2003 (2010) 220 ± 13 19,0 ± 2,3 0,41 ± 0,05 70,1 ± 1,4 

RTI-T16 AM-M 2003 (2010) 270 ± 16 22,0 ± 2,6 0,42 ± 0,06 42,2 ± 8,6 

RTI-T10 AM-M 2003 (2010) 24,0 ± 1,4 18,0 ± 2,2 0,78 ± 0,11 42,3 ± 8,7 

RTI-14 AM-S 2003 (2010) 15,00 ± 0,90 66,0 ± 7,9 11,2 ± 1,5 18,6 ± 3,9 

RTI-12 AM-M 2003 (2010) 14,00 ± 0,84 20,0 ± 2,4 6,47 ± 0,89 11,8 ± 2,5 

RTI-T3 S2(A8) 1993 (2010) 34,0 ± 2,0 22,0 ± 2,6 5,75 ± 0,77 2,06 ± 0,41 

RTI-T12 AM-I 2003 (2010) 8,70 ± 0,52 17,0 ± 2,0 7,31 ± 0,98 23,7 ± 5,0 

RTI-11 AM-I 2003 (2010) 7,40 ± 0,44 29,0 ± 3,5 9,5 ± 1,3 26,6 ± 5,5 

RTI-T1 S5 1993 (2010) 47,0 ± 2,8 16,0 ± 1,9 1,16 ± 0,16 1,89 ± 0,46 

AP = Análise perdida 
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TABELA 12 – Concentrações de atividade de 60Co, 63Ni, 90Sr e 108mAg nas 
amostras de resinas de troca iônica. 

 

RESINAS DE TROCA IÔNICA 
Resultados em Bq/g

 
na amostra seca 

60
Co (x 10

4
) 

63
Ni (x 10

2
) 

90
Sr (x 10) 

108m
Ag 

RTI-06 T-03 AM-S1 1993 (2007) 5,03 ± 0,24 1,04 ± 0,08 7,5 ± 1,1 < 0,17 

RTI-07 T-03 AM-S2 1993 (2007) 2,79 ± 0,13 1,39 ± 0,01 8,8 ± 1,2 < 0,17 

RTI-08 T-03 AM-S3 1993 (2007) 4,58 ± 0,21 1,56 ± 0,11 5,74 ± 0,57 < 0,17 

RTI-08 T-03 AM-S4 1993 (2007) 2,59 ± 0,13 1,41 ± 0,82 10,9 ± 1,1 < 0,17 

RTI-09 T-03 AM-S4 1993 (2007) 3,37 ± 0,16 1,55 ± 0,15 10,6 ± 1,5 < 0,17 

RTI-10 T-01 AM-S1 1993 (2007) 3,17 ± 0,15 1,87 ± 0,18 14,0 ± 1,9 < 0,17 

RTI-11 T-01 AM-S2 1993 (2007) 3,05 ± 0,14 0,16 ± 0,05 0,62 ± 0,11 < 0,17 

RTI-12 T-01 AM-S3 1993 (2007) 3,76 ± 0,17 2,02 ± 0,21 16,1 ± 2,8 < 0,17 

RTI-13 T-01 AM-S4 1993 (2007) 1,82 ± 0,08 2,29 ± 0,22 15,2 ± 2,6 < 0,17 

RTI-14 T-01 AM-S5 1993 (2007) 0,81 ± 0,04 2,42 ± 0,29 15,4 ± 1,5 < 0,17 

RTI-27 T-10* AM-I 2003 (2007) 2,33 ± 0,11 88,8 ± 2,7 19,6 ± 2,0 < 0,17 

RTI-28 T-11* AM-I 2003 (2007) 3,95 ± 0,18 34,0 ± 1,2 87,5 ± 8,8 < 0,17 

RTI-30 T-12 AM-I 2003 (2007) 2,86 ± 0,13 28,5 ± 1,1 12,8 ± 2,2 < 0,17 

RTI-35 T-14* AM-I 2003 (2007) 0,56 ± 0,03 22,5 ± 1,7 45,6 ± 6,5 < 0,17 

RTI-36 T-14 AM-M 2003 (2007) 3,40 ± 0,16 29,7 ± 1,8 79,1 ± 5,3 < 0,17 

RTI-40 T-16 AM-I 2003 (2007) 3,91 ± 0,18 45,7 ± 4,4 16,0 ± 2,8 < 0,17 

RTI-41 T-16 AM-M 2003 (2007) 2,47 ± 0,11 43,2 ± 2,0 5,43 ± 0,54 < 0,17 

RTI-T1 AM-S1 1993 (2010) 5,05 ± 0,23 2,37 ± 0,67 14,3 ± 5,1 < 0,17 

RTI-T1 AM-S2 1993 (2010) 4,36 ± 0,20 0,23 ± 0,02 0,85 ± 0,06 < 0,17 

RTI-T1 AM-S3 1993 (2010) 4,55 ± 0,21 2,42 ± 0,61 15,1 ± 3,8 < 0,17 

RTI-T1 AM-S4 1993 (2010) 4,47 ± 0,16 2,63 ± 0,61 17,2 ± 3,8 < 0,17 

RTI-T14 AM-M 2003 (2010) 5,52 ± 0,19 27,8 ± 2,1 53,0 ± 9,4 < 0,17 

RTI-T10 AM-I 2003 (2010) 3,29 ± 0,11 53,2 ± 3,2 14,0 ± 5,0 < 0,17 

RTI-T3 AM-S1(A5) 1993 (2010) 1,35 ± 0,05 1,58 ± 0,05 9,3 ± 3,8 < 0,17 

RTI-T3 AM(A7) 1993 (2010) 3,87 ± 0,13 1,57 ± 0,05 8,5 ± 3,1 < 0,17 

RTI-T11 AM-M 2003 (2010) 1,56 ± 0,05 42,5 ± 2,4 85,9 ± 8,7 < 0,17 

RTI-T14 AM-I 2003 (2010) 2,49 ± 0,09 28,0 ± 2,1 28,0 ± 5,3 < 0,17 

RTI-T16 AM-I 2003 (2010) 0,23 ± 0,01 41,6 ± 3,4 11,4 ± 3,1 < 0,17 

RTI-T16 AM-M 2003 (2010) 2,39 ± 0,08 48,7 ± 3,5 15,9 ± 3,7 < 0,17 

RTI-T10 AM-M 2003 (2010) 4,75 ± 0,15 48,9 ± 5,2 20,9 ± 5,3 < 0,17 

RTI-14 AM-S 2003 (2010) 3,36 ± 0,12 26,9 ± 2,1 58,7 ± 9,2 < 0,17 

RTI-12 AM-M 2003 (2010) 4,21 ± 0,14 16,5 ± 1,6 5,29 ± 0,23 < 0,17 

RTI-T3 S2(A8) 1993 (2010) 5,13 ± 0,17 2,06 ± 0,06 10,30 ± 0,37 < 0,17 

RTI-T12 AM-I 2003 (2010) 1,86 ± 0,06 263,0 ± 7,4 13,20 ± 0,42 < 0,17 

RTI-11 AM-I 2003 (2010) 3,98 ± 0,13 58,1 ± 2,7 105 ± 12 < 0,17 

RTI-T1 S5 1993 (2010) 0,34 ± 0,01 2,87 ± 0,64 17,5 ± 5,2 < 0,17 
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TABELA 13 – Concentrações de atividade de 137Cs, 234U, 235+236U e 238U nas       
amostras de resinas de troca iônica. 

 

RESINAS DE TROCA IÔNICA 
Resultados em Bq/g na amostra seca 

137
Cs (x 10)

 234
U (x 10

−3
) 

235
U (x 10

−4
) 

236
U (x 10

−4
) 

238
U (x 10

−4
) 

RTI-06 T-03 AM-S1 1993 (2007) 3,51 ± 0,21 AI AI AI AI 

RTI-07 T-03 AM-S2 1993 (2007) 3,74 ± 0,23 AI AI AI AI 

RTI-08 T-03 AM-S3 1993 (2007) 4,84 ± 0,23 AI AI AI AI 

RTI-08 T-03 AM-S4 1993 (2007) 3,21 ± 0,47 AI AI AI AI 

RTI-09 T-03 AM-S4 1993 (2007) 3,90 ± 0,27 AI AI AI AI 

RTI-10 T-01 AM-S1 1993 (2007) 6,31 ± 0,37 AI AI AI AI 

RTI-11 T-01 AM-S2 1993 (2007) 3,96 ± 0,39 AI AI AI AI 

RTI-12 T-01 AM-S3 1993 (2007) 5,80 ± 0,35 AI AI AI AI 

RTI-13 T-01 AM-S4 1993 (2007) 6,23 ± 0,35 AI AI AI AI 

RTI-14 T-01 AM-S5 1993 (2007) 6,89 ± 0,38 AI AI AI AI 

RTI-27 T-10* AM-I 2003 (2007) 310 ± 23 AI AI AI AI 

RTI-28 T-11* AM-I 2003 (2007) 44,2 ± 3,5 AI AI AI AI 

RTI-30 T-12 AM-I 2003 (2007) 44,4 ± 3,8 AI AI AI AI 

RTI-35 T-14* AM-I 2003 (2007) 21,9 ± 3,1 AI AI AI AI 

RTI-36 T-14 AM-M 2003 (2007) 35,0 ± 4,0 AI AI AI AI 

RTI-40 T-16 AM-I 2003 (2007) 178 ± 12 AI AI AI AI 

RTI-41 T-16 AM-M 2003 (2007) 195 ± 12 AI AI AI AI 

RTI-T1 AM-S1 1993 (2010) 5,64 ± 0,13 11,4 ± 1,0 15,1 ± 4,2 30,3  6,1 10,7 ± 2,8 

RTI-T1 AM-S2 1993 (2010) 0,41 ± 0,03 8,0 ± 0,9 2,0 ± 1,2 3,4  1,5 17,1 ± 3,8 

RTI-T1 AM-S3 1993 (2010) 5,29 ± 0,13 11,0 ± 1,3 < 2 3,0  1,5 14,7 ± 4,4 

RTI-T1 AM-S4 1993 (2010) 5,59 ± 0,15 10,7 ± 1,0 < 2 3,9  1,4 9,2 ± 2,8 

RTI-T14 AM-M 2003 (2010) 24,2 ± 2,5 10,6 ± 1,3 < 2 2,4  1,4 5,6 ± 2,8 

RTI-T10 AM-I 2003 (2010) 383 ± 19 13,5 ± 1,3 3,6 ± 2,1 2,4  1,7 6,5 ± 2,7 

RTI-T3 AM-S1(A5) 1993 (2010) 3,63 ± 0,12 8,7 ± 0,9 1,9  1,4 < 2 11,7 ± 3,0 

RTI-T3 AM(A7) 1993 (2010) 3,27 ± 0,10 13,5 ± 1,1 < 2 < 2 9,8 ± 2,7 

RTI-T11 AM-M 2003 (2010) 38,5 ± 3,3 7,53 ± 0,72 2,0 ± 1,2 2,7  1,3 1,3 ± 0,9 

RTI-T14 AM-I 2003 (2010) 20,9 ± 2,4 12,8 ± 1,2 2,1 ± 1,1 1,58  0,92 7,1 ± 2,4 

RTI-T16 AM-I 2003 (2010) 165,7 ± 9,2 8,00 ± 0,76 1,5 ± 1,0 < 2 4,1 ± 1,7 

RTI-T16 AM-M 2003 (2010) 198 ± 10 11,3 ± 1,1 2,8 ± 1,2 < 2 5,8 ± 2,2 

RTI-T10 AM-M 2003 (2010) 324 ± 16 8,10 ± 0,79 3,7 ± 1,5 2,5  1,2 11,4 ± 2,8 

RTI-14 AM-S 2003 (2010) 25,7 ± 2,6 12,9 ± 1,2 2,5 ± 1,4 5,0  2,1 10,5 ± 3,1 

RTI-12 AM-M 2003 (2010) 44,0 ± 3,9 17,3 ± 1,5 1,8 ± 1,3 2,7  1,6 3,3 ± 1,9 

RTI-T3 S2(A8) 1993 (2010) 3,31 ± 0,10 10,0 ± 0,9 1,9 ± 1,1 < 2 9,3 ± 2,6 

RTI-T12 AM-I 2003 (2010) 54,5 ± 3,9 11,0 ± 1,2 < 2 2,4  1,4 5,2 ± 2,2 

RTI-11 AM-I 2003 (2010) 42,4 ± 0,4 15,7 ± 1,5 5,8 ± 2,4 1,9  1,4 3,5 ± 2,0 

RTI-T1 S5 1993 (2010) 5,8 ± 0,1 16,0 ± 1,4 3,9  1,8 3,2  1,6 16,7 ± 3,8 

AI = Amostra insuficiente 
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TABELA 14 – Concentrações de atividade de 237Np, 238Pu, 239+240Pu e 241Pu nas 
amostras de resinas de troca iônica. 

 

RESINAS DE TROCA IÔNICA 
Resultados em Bq/g

 
na amostra seca 

237
Np (x 10

−3
) 

238
Pu (x 10

−3
) 

239+240
Pu (x 10

−2
) 

241
Pu 

RTI-06 T-03 AM-S1 1993 (2007) < 3 3,2 ± 2,2 2,67 ± 0,54 AI
 

RTI-07 T-03 AM-S2 1993 (2007) < 3 3,91 ± 0,52 2,18 ± 0,01 AI 

RTI-08 T-03 AM-S3 1993 (2007) < 3 6,19 ± 0,89 3,32 ± 0,19 AI 

RTI-08 T-03 AM-S4 1993 (2007) < 3 4,50 ± 0,62 2,48 ± 0,01 AI 

RTI-09 T-03 AM-S4 1993 (2007) < 3 1,99 ± 0,33 2,56 ± 0,01 AI 

RTI-10 T-01 AM-S1 1993 (2007) < 3 2,88 ± 0,69 3,35 ± 0,02 AI 

RTI-11 T-01 AM-S2 1993 (2007) < 3 2,62 ± 0,88 1,29 ± 0,12 AI 

RTI-12 T-01 AM-S3 1993 (2007) < 3 3,33 ± 0,57 3,26 ± 0,02 AI 

RTI-13 T-01 AM-S4 1993 (2007) < 3 5,32 ± 0,89 4,30 ± 0,03 AI 

RTI-14 T-01 AM-S5 1993 (2007) < 3 5,39 ± 0,59 3,64 ± 0,01 AI 

RTI-27 T-10* AM-I 2003 (2007) < 3 238,2 ± 8,5 64,9 ± 2,1 AI 

RTI-28 T-11* AM-I 2003 (2007) < 3 97,2 ± 1,4 73,9 ± 2,0 AI 

RTI-30 T-12 AM-I 2003 (2007) < 3 100,4 ± 4,2 42,5 ± 1,7 AI 

RTI-35 T-14* AM-I 2003 (2007) < 3 44,8 ± 3,4 20,1 ± 1,6 AI 

RTI-36 T-14 AM-M 2003 (2007) < 3 75,6 ± 3,7 28,90 ± 0,40 AI 

RTI-40 T-16 AM-I 2003 (2007) < 3 90,9 ± 5,5 39,9 ± 1,9 AI 

RTI-41 T-16 AM-M 2003 (2007) < 3 98,1 ± 4,8 42,5 ± 1,8 AI 

RTI-T1 AM-S1 1993 (2010) < 3 1,22 ± 0,21 5,18 ± 0,11 1,10 ± 0,20 

RTI-T1 AM-S2 1993 (2010) < 3 9,6 ± 2,4 1,55 ± 0,12 0,43 ± 0,08 

RTI-T1 AM-S3 1993 (2010) < 3 3,1 ± 2,0 5,43 ± 0,33 0,07 ± 0,02 

RTI-T1 AM-S4 1993 (2010) < 3 6,3 ± 2,0 5,11 ± 0,27 0,23 ± 0,04 

RTI-T14 AM-M 2003 (2010) < 3 58,0 ± 4,3 28,9 ± 1,2 0,19 ± 0,03 

RTI-T10 AM-I 2003 (2010) < 3 134,8 ± 8,9 64,7 ± 3,3 AP 

RTI-T3 AM-S1(A5) 1993 (2010) < 3 0,010 ± 0,008 4,58 ± 0,27 AP 

RTI-T3 AM(A7) 1993 (2010) < 3 3,64 ± 0,91 3,68 ± 0,22 AP 

RTI-T11 AM-M 2003 (2010) < 3 93,6 ± 4,1 42,4 ± 1,5 AP 

RTI-T14 AM-I 2003 (2010) < 3 89,4 ± 7,3 19,80 ± 0,99 0,89 ± 0,13 

RTI-T16 AM-I 2003 (2010) < 3 111,5 ± 8,6 50,1 ± 2,4 0,34 ± 0,04
 

RTI-T16 AM-M 2003 (2010) < 3 127,4 ± 11,1 60,9 ± 3,3 4,05 ± 0,55
 

RTI-T10 AM-M 2003 (2010) < 3 145,5 ± 10,4 73,0 ± 3,4 6,13 ± 0,73
 

RTI-14 AM-S 2003 (2010) < 3 59,1 ± 4,3 24,4 ± 1,2 1,00 ± 0,14
 

RTI-12 AM-M 2003 (2010) < 3 72,4 ± 4,8 33,7 ± 1,5 3,37 ± 0,49
 

RTI-T3 S2(A8) 1993 (2010) < 3 3,2 ± 1,4 4,41 ± 0,33 6,31 ± 0,10
 

RTI-T12 AM-I 2003 (2010) < 3 103,0 ± 6,2 48,9 ± 2,1 3,83 ± 0,51
 

RTI-11 AM-I 2003 (2010) < 3 83,7 ± 5,3 39,0 ± 1,7 3,26 ± 0,49
 

RTI-T1 S5 1993 (2010) < 3 5,6 ± 1,4 4,48 ± 0,30 0,18 ± 0,03
 

AI = Amostra insuficiente  

AP = Análise perdida 
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TABELA 15 – Concentrações de atividade de 241Am, 242Pu, 242Cm e 243+244Cm nas 
amostras de resinas de troca iônica. 

 

RESINAS DE TROCA IÔNICA 
Resultados em Bq/g

 
na amostra seca 

241
Am (x 10

−2
) 

242
Pu (x 10

−3
) 

242
Cm (x 10

−4
) 

243+244
Cm (x 10

−4
) 

RTI-06 T-03 AM-S1 1993 (2007) 2,50 ± 0,10 < 1 < 3 2,8 ± 1,3 

RTI-07 T-03 AM-S2 1993 (2007) 2,60 ± 0,10 < 1 < 3 4,9 ± 1,2 

RTI-08 T-03 AM-S3 1993 (2007) 4,40 ± 0,40 < 1 < 3 30,2 ± 10,8 

RTI-08 T-03 AM-S4 1993 (2007) 3,70 ± 0,20 < 1 < 3 8,6 ± 6,1 

RTI-09 T-03 AM-S4 1993 (2007) 3,00 ± 0,20 < 1 < 3 18,5 ± 5,5 

RTI-10 T-01 AM-S1 1993 (2007) 5,60 ± 0,20 < 1 < 3 2,9 ± 1,3 

RTI-11 T-01 AM-S2 1993 (2007) 0,35 ± 0,07 < 1 < 3 5,5 ± 2,8 

RTI-12 T-01 AM-S3 1993 (2007) 4,70 ± 0,30 < 1 < 3 34,4 ± 9,6 

RTI-13 T-01 AM-S4 1993 (2007) 9,60 ± 0,60 < 1 < 3 17,2 ± 5,7 

RTI-14 T-01 AM-S5 1993 (2007) 9,10 ± 0,50 < 1 < 3 2,1 ± 2,1 

RTI-27 T-10* AM-I 2003 (2007) 8,00 ± 0,50 < 1 < 3 2,0 ± 2,0 

RTI-28 T-11* AM-I 2003 (2007) 16,00 ± 1,20 < 1 < 3 1,7 ± 1,2 

RTI-30 T-12 AM-I 2003 (2007) 4,90 ± 0,40 < 1 < 3 20,9 ± 6,5 

RTI-35 T-14* AM-I 2003 (2007) 2,70 ± 0,20 < 1 < 3 11,3 ± 2,1 

RTI-36 T-14 AM-M 2003 (2007) 3,50 ± 0,30 < 1 < 3 11,90 ± 0,52 

RTI-40 T-16 AM-I 2003 (2007) 3,90 ± 0,30 < 1 < 3 20,2 ± 3,1 

RTI-41 T-16 AM-M 2003 (2007) 3,50 ± 0,20 < 1 < 3 6,1 ± 6,1 

RTI-T1 AM-S1 1993 (2010) 6,90 ± 0,40 < 1 < 3 10,5 ± 3,2 

RTI-T1 AM-S2 1993 (2010) 0,90 ± 0,09 < 1 < 3 0,66 ± 0,60 

RTI-T1 AM-S3 1993 (2010) 6,20 ± 0,30 < 1 < 3 2,0 ± 1,1 

RTI-T1 AM-S4 1993 (2010) 6,60 ± 0,30 < 1 < 3 1,12 ± 0,72 

RTI-T14 AM-M 2003 (2010) 3,40 ± 0,20 < 1 < 3 0,17 ± 0,15 

RTI-T10 AM-I 2003 (2010) 3,70 ± 0,20 < 1 < 3 7,0 ± 2,3 

RTI-T3 AM-S1(A5) 1993 (2010) 3,70 ± 0,20 < 1 < 3 1,7 ± 1,0 

RTI-T3 AM(A7) 1993 (2010) 3,60 ± 0,30 < 1 < 3 4,5 ± 2,6 

RTI-T11 AM-M 2003 (2010) 5,40 ± 0,30 < 1 < 3 3,6 ± 1,4 

RTI-T14 AM-I 2003 (2010) 2,20 ± 0,10 < 1 < 3 9,6 ± 2,0 

RTI-T16 AM-I 2003 (2010) 3,90 ± 0,20 < 1 < 3 12,0 ± 2,4 

RTI-T16 AM-M 2003 (2010) 4,50 ± 0,20 < 1 < 3 3,8 ± 1,4 

RTI-T10 AM-M 2003 (2010) 4,50 ± 0,20 < 1 < 3 63,3 ± 6,1 

RTI-14 AM-S 2003 (2010) 2,80 ± 0,20 < 1 < 3 0,45 ± 0,44 

RTI-12 AM-M 2003 (2010) 2,40 ± 0,10 < 1 < 3 3,2 ± 1,3 

RTI-T3 S2(A8) 1993 (2010) 3,80 ± 0,20 < 1 < 3 14,7 ± 2,8 

RTI-T12 AM-I 2003 (2010) 4,00 ± 0,20 < 1 < 3 0,53 ± 0,52 

RTI-11 AM-I 2003 (2010) 5,50 ± 0,30 < 1 < 3 1,40 ± 0,81 

RTI-T1 S5 1993 (2010) 6,30 ± 0,30 < 1 < 3 0,48 ± 0,48 
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TABELA 16 – Concentrações de atividade de 3H, 14C, 55Fe e 59Ni nas amostras de 
carvão ativado. 

 

CARVÃO ATIVADO 
Resultados em Bq/g

 
na amostra seca

 

3
H (úmida)

 14
C (x 10

2
) (úmida) 

55
Fe (x 10

3
) 

59
Ni 

CA-01 T-07 AM-I 1993 (2007) 12,2 ± 7,9 1,39 ± 0,17 6,29 ± 0,10 AP 

CA-02 T-07 AM-I 1993 (2007) 2,3 ± 1,5 1,40 ± 0,17 1,44 ± 0,23 AP 

CA-03 T-07 AM-M 1993 (2007) 8,3 ± 1,5 1,59 ± 0,19 4,40 ± 0,70 38,8 ± 7,8 

CA-16 T-06 AM-M 1993 (2007) 0,10 ± 0,06 1,49 ± 0,18 1,86 ± 0,30 24,3 ± 4,9 

CA-17 T-02 AM-I 1993 (2007) 0,10 ± 0,07 1,67 ± 0,20 2,16 ± 0,35 11,0 ± 2,4 

CA-18 T-02 AM-M 1993 (2007) 3,68 ± 0,40 2,31 ± 0,28 0,46 ± 0,07 AP 

CA-21 T-05 AM-M 1993 (2007) 0,10 ± 0,07 1,89 ± 0,22 0,54 ± 0,09 AP 

CA-04 T-07 AM-I 1993 (2007) 0,10 ± 0,07 2,32 ± 0,28 0,99 ± 0,02 AP 

CA-15 T-06 AM-I 1993 (2007) 0,10 ± 0,07 1,98 ± 0,24 0,61 ± 0,10 15,6 ± 3,3 

CA-20 T-05 AM-I 1993 (2007) 5,90 ± 0,40 2,05 ± 0,25 0,76 ± 0,12 AP 

CA-22 T-04 AM-I 1993 (2007) 0,10 ± 0,07 1,66 ± 0,20 5,60 ± 0,90 AP 

CA-23 TA-08* AM-I 1993 (2007) 0,10 ± 0,07 2,76 ± 0,33 3,90 ± 0,62 AP 

CA-24 T-08* AM-M 1993 (2007) 0,10 ± 0,07 2,05 ± 0,25 0,99 ± 0,02 AP 

CA-25 T-09* AM-I 1993 (2007) 1,69 ± 0,19 2,40 ± 0,29 0,57 ± 0,09 AP 

CA-26 T-09* AM-M 1993 (2007) 0,54 ± 0,35 2,36 ± 0,28 9,74 ± 0,16 AP 

CA-32 T-13* AM-I 2003 (2007) 1,01 ± 0,65 1,77 ± 0,21 1,29 ± 0,21 AP 

CA-38 T-15* AM-M 2003 (2007) 0,10 ± 0,07 1,20 ± 0,14 1,15 ± 0,22 7,1 ± 1,5 

CA-42 T-17* AM-M 2003 (2007) 0,10 ± 0,07 1,42 ± 0,17 0,84 ± 0,09 18,5 ± 4,0 

CA-45 T-18* AM-I 2003 (2007) 6,90 ± 0,50 1,06 ± 0,13 0,66 ± 0,12 AP 

CA-47 T-19* AM-I 2003 (2007) 16,8 ± 1,1 1,14 ± 0,14 0,74 ± 0,08 AP 

CA-T-09 AM-S 1993 (2010) 6,26 ± 0,41 1,76 ± 0,21 7,15 ± 0,43 9,7 ± 2,0 

CA-T-19 AM-I 2003 (2010) 1,36 ± 0,88 2,03 ± 0,24 0,59 ± 0,07 4,6 ± 2,9 

CA-T-08 AM-S 1993 (2010) 0,10 ± 0,06 1,71 ± 0,20 3,32 ± 0,14 5,7 ± 1,2 

CA-T-04 AM-I 1993 (2010) 3,46 ± 0,22 1,13 ± 0,14 0,13 ± 0,01 5,7 ± 1,2 

CA-T-18 AM-I 2003 (2010) 0,10 ± 0,07 1,04 ± 0,13 0,29 ± 0,06 20,7 ± 4,2 

CA-T-06 AM-I 1993 (2010) 2,20 ± 0,14 8,25 ± 0,10 0,50 ± 0,06 7,9 ± 1,6 

CA-T-08 AM-M 1993 (2010) 0,57 ± 0,36 1,93 ± 0,23 2,00 ± 0,09 7,6 ± 1,5 

CA-T-09 AM-I 1993 (2010) 2,97 ± 0,19 1,48 ± 0,18 0,94 ± 0,05 1,0 ± 0,2 

CA-T-15 AM-I 2003 (2010) 0,78 ± 0,50 0,85 ± 0,10 1,28 ± 0,02 8,3 ± 1,7 

CA-T-18 AM-I 2003 (2010) 0,43 ± 0,27 1,20 ± 0,14 2,29 ± 0,19 21,9 ± 4,4 

CA-T-04 AM-S 1993 (2010) 0,45 ± 0,29 1,29 ± 0,15 6,93 ± 0,21 9,4 ± 1,9 

CA-T-21 2003 (2010) 2,81 ± 0,20 2,10 ± 0,25 1,94 ± 0,03 31,1 ± 6,3 

CA-T-SI2 AM-I 2003 (2010) 0,10 ± 0,07 1,25 ± 0,15 1,04 ± 0,05 26,6 ± 5,4 

CA-T-02 AM-I 1993 (2010) 0,43 ± 0,27 0,79 ± 0,10 6,66 ± 0,20 10,3 ± 2,1 

CA-T-07 AM-I 1993 (2010) 4,55 ± 0,30 1,01 ± 0,12 1,53 ± 0,30 21,6 ± 4,3 

CA-T-05 AM-I 1993 (2010) 0,85 ± 0,60 1,28 ± 0,15 1,60 ± 0,07 3,0 ± 0,6 

CA-T-08 AM-I 1993 (2010) 3,77 ± 0,25 1,32 ± 0,16 2,09 ± 0,08 2,8 ± 0,6 

CA-T-06 AM-M 1993 (2010) 0,10 ± 0,07 0,89 ± 0,15 3,35 ± 0,11 19,4 ± 4,0 

CA-T-07 AM-M 1993 (2010) 3,99 ± 0,26 1,28 ± 0,17 7,17 ± 0,19 9,9 ± 2,0 

CA-T-02 AM-M 1993 (2010) 6,57 ± 0,50 1,39 ± 0,16 3,02 ± 0,12 13,5 ± 2,7 

CA-T-09 AM-M 1993 (2010) 9,38 ± 0,61 1,36 ± 0,16 6,90 ± 0,20 15,6 ± 3,2 

CA-T-18 AM-M 2003 (2010) 4,17 ± 0,32 1,89 ± 0,23 3,27 ± 0,36 39,1 ± 7,9 

AP = Análise perdida 
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TABELA 17 – Concentrações de atividade de 60Co, 63Ni, 90Sr e 108mAg nas 
amostras de carvão ativado. 

 

CARVÃO ATIVADO 
Resultados em Bq/g

 
na amostra seca

 

60
Co (x 10

4
) 

63
Ni (x 10

3
) 

90
Sr (x 10

2
) 

108m
Ag 

CA-01 T-07 AM-I 1993 (2007) 5,03 ± 0,24 2,63 ± 0,03 13,42 ± 0,67 0,63 ± 0,06 

CA-02 T-07 AM-I 1993 (2007) 2,79 ± 0,13 2,26 ± 0,02 10,91 ± 0,55 0,75 ± 0,08 

CA-03 T-07 AM-M 1993 (2007) 4,58 ± 0,21 2,26 ± 0,04 13,50 ± 0,68 1,16 ± 0,09 

CA-16 T-06 AM-M 1993 (2007) 2,59 ± 0,13 1,52 ± 0,02 9,08 ± 0,46 AI 

CA-17 T-02 AM-I 1993 (2007) 3,37 ± 0,16 1,18 ± 0,01 9,83 ± 0,49 AI 

CA-18 T-02 AM-M 1993 (2007) 3,17 ± 0,15 1,48 ± 0,03 12,37 ± 0,62 0,68 ± 0,07 

CA-21 T-05 AM-M 1993 (2007) 3,05 ± 0,14 1,58 ± 0,01 12,79 ± 0,64 4,83 ± 0,36 

CA-04 T-07 AM-I 1993 (2007) 3,76 ± 0,17 2,00 ± 0,02 9,80 ± 0,49 AI 

CA-15 T-06 AM-I 1993 (2007) 1,82 ± 0,08 0,91 ± 0,01 5,55 ± 0,54 0,60 ± 0,05 

CA-20 T-05 AM-I 1993 (2007) 0,81 ± 0,04 0,68 ± 0,01 3,65 ± 0,39 0,32 ± 0,03 

CA-22 T-04 AM-I 1993 (2007) 2,33 ± 0,11 1,06 ± 0,02 15,11 ± 0,76 0,18 ± 0,03 

CA-23 TA-08* AM-I 1993 (2007) 3,95 ± 0,18 2,04 ± 0,01 10,37 ± 0,73 0,68 ± 0,04 

CA-24 T-08* AM-M 1993 (2007) 2,86 ± 0,13 1,45 ± 0,02 11,1 ± 1,1 0,34 ± 0,04 

CA-25 T-09* AM-I 1993 (2007) 0,56 ± 0,03 0,70 ± 0,01 2,73 ± 0,29 AI 

CA-26 T-09* AM-M 1993 (2007) 3,40 ± 0,16 1,61 ± 0,02 9,23 ± 0,72 1,39 ± 0,14 

CA-32 T-13* AM-I 2003 (2007) 3,91 ± 0,18 3,00 ± 0,03 1,66 ± 0,17 7,95 ± 0,28 

CA-38 T-15* AM-M 2003 (2007) 2,47 ± 0,11 1,07 ± 0,01 4,65 ± 0,08 7,50 ± 0,33 

CA-42 T-17* AM-M 2003 (2007) 5,05 ± 0,23 0,20 ± 0,02 0,79 ± 0,08 5,58 ± 0,42 

CA-45 T-18* AM-I 2003 (2007) 4,36 ± 0,20 1,61 ± 0,01 0,65 ± 0,07 6,25 ± 0,23 

CA-47 T-19* AM-I 2003 (2007) 4,55 ± 0,21 2,70 ± 0,03 1,72 ± 0,16 6,41 ± 0,35 

CA-T-09 AM-S 1993 (2010) 4,47 ± 0,16 1,45 ± 0,01 10,10 ± 0,12 12,03 ± 0,49 

CA-T-19 AM-I 2003 (2010) 5,52 ± 0,19 2,34 ± 0,02 1,62 ± 0,04 7,13 ± 0,37 

CA-T-08 AM-S 1993 (2010) 3,29 ± 0,11 1,10 ± 0,02 9,01 ± 0,11 0,68 ± 0,06 

CA-T-04 AM-I 1993 (2010) 1,35 ± 0,05 0,89 ± 0,01 1,02 ± 0,01 0,35 ± 0,04 

CA-T-18 AM-I 2003 (2010) 3,87 ± 0,13 AP 0,77 ± 0,03 3,45 ± 0,29 

CA-T-06 AM-I 1993 (2010) 1,56 ± 0,05 AP 4,69 ± 0,08 0,40 ± 0,13 

CA-T-08 AM-M 1993 (2010) 2,49 ± 0,09 1,00 ± 0,01 7,59 ± 0,11 0,50 ± 0,12 

CA-T-09 AM-I 1993 (2010) 0,23 ± 0,01 0,38 ± 0,01 2,02 ± 0,05 0,67 ± 0,08 

CA-T-15 AM-I 2003 (2010) 2,39 ± 0,08 AP 0,60 ± 0,03 6,08 ± 0,16 

CA-T-18 AM-I 2003 (2010) 4,75 ± 0,15 3,00 ± 0,02 9,92 ± 0,10 4,58 ± 0,26 

CA-T-04 AM-S 1993 (2010) 3,36 ± 0,12 1,29 ± 0,02 1,82 ± 0,05 0,23 ± 0,09 

CA-T-21 2003 (2010) 4,21 ± 0,14 2,65 ± 0,02 1,81 ± 0,05 14,44 ± 0,26 

CA-T-SI2 AM-I 2003 (2010) 5,13 ± 0,17 4,01 ± 0,02 2,38 ± 0,06 4,97 ± 0,25 

CA-T-02 AM-I 1993 (2010) 1,86 ± 0,06 1,16 ± 0,01 7,85 ± 0,11 0,36 ± 0,09 

CA-T-07 AM-I 1993 (2010) 3,98 ± 0,13 2,74 ± 0,02 19,30 ± 0,17 1,36 ± 0,13 

CA-T-05 AM-I 1993 (2010) 0,34 ± 0,01 0,44 ± 0,01 2,64 ± 0,05 0,43 ± 0,05 

CA-T-08 AM-I 1993 (2010) 0,45 ± 0,02 0,40 ± 0,01 2,53 ± 0,05 0,49 ± 0,06 

CA-T-06 AM-M 1993 (2010) 1,24 ± 0,05 0,86 ± 0,01 5,41 ± 0,06 0,57 ± 0,08 

CA-T-07 AM-M 1993 (2010) 2,32 ± 0,08 1,54 ± 0,01 6,71 ± 0,08 0,97 ± 0,10 

CA-T-02 AM-M 1993 (2010) 1,73 ± 0,06 1,15 ± 0,02 7,36 ± 0,09 1,58 ± 0,09 

CA-T-09 AM-M 1993 (2010) 2,47 ± 0,09 1,99 ± 0,02 14,80 ± 0,18 1,49 ± 0,12 

CA-T-18 AM-M 2003 (2010) 5,25 ± 0,17 3,60 ± 0,02 2,24 ± 0,05 16,34 ± 0,32 

AI = Amostra insuficiente 

AP = Análise perdida 
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TABELA 18 – Concentrações de atividade de 137Cs, 234U, 235U, 236U e 238U nas 
amostras de carvão ativado. 

 

CARVÃO ATIVADO 
Resultados em Bq/g

 
na amostra seca 

137
Cs (x 10

2
) 

234
U (x 10

−1
) 

235
U (x 10

−3
) 

236
U (x 10

−3
) 

238
U (x 10

−2
) 

CA-01 T-07 AM-I 1993 (2007) 3,64 ± 0,28 1,74 ± 0,08 5,45 ± 0,92 3,60 ± 0,74 13,67 ± 0,66 

CA-02 T-07 AM-I 1993 (2007) 1,64 ± 0,13 2,15 ± 0,11 6,01 ± 0,79 4,08 ± 0,64 16,27 ± 0,88 

CA-03 T-07 AM-M 1993 (2007) 3,11 ± 0,26 2,43 ± 0,12 7,4 ± 1,1 5,70 ± 0,94 15,89 ± 0,86 

CA-16 T-06 AM-M 1993 (2007) 1,52 ± 0,14 1,45 ± 0,07 3,99 ± 0,65 1,66 ± 0,41 8,21 ± 0,44 

CA-17 T-02 AM-I 1993 (2007) 0,98 ± 0,11 1,25 ± 0,07 4,15 ± 0,80 2,23 ± 0,58 7,40 ± 0,45 

CA-18 T-02 AM-M 1993 (2007) 1,85 ± 0,17 1,08 ± 0,06 4,21 ± 0,71 2,67 ± 0,56 7,64 ± 0,43 

CA-21 T-05 AM-M 1993 (2007) 2,39 ± 0,19 0,81 ± 0,05 2,12 ± 0,28 3,2 ± 1,0 4,40 ± 0,30 

CA-04 T-07 AM-I 1993 (2007) 1,20 ± 0,11 1,69 ± 0,08 6,09 ± 0,76 4,24 ± 0,63 15,57 ± 0,73 

CA-15 T-06 AM-I 1993 (2007) 0,91 ± 0,09 1,51 ± 0,08 5,8 ± 1,2 3,13 ± 0,88 10,40 ± 0,59 

CA-20 T-05 AM-I 1993 (2007) 0,50 ± 0,03 1,11 ± 0,06 4,14 ± 0,92 3,76 ± 0,88 5,90 ± 0,42 

CA-22 T-04 AM-I 1993 (2007) 1,53 ± 0,14 1,28 ± 0,08 4,3 ± 1,1 2,15 ± 0,77 4,81 ± 0,41 

CA-23 TA-08* AM-I 1993 (2007) 2,07 ± 0,18 2,43 ± 0,12 9,2 ± 1,5 8,6 ± 1,4 16,40 ± 0,92 

CA-24 T-08* AM-M 1993 (2007) 1,44 ± 0,13 2,88 ± 0,26 1,88 ± 0,17 3,74 ± 0,57 15,1 ± 1,6 

CA-25 T-09* AM-I 1993 (2007) 0,47 ± 0,06 1,35 ± 0,06 3,05 ± 0,54 3,06 ± 0,54 6,75 ± 0,36 

CA-26 T-09* AM-M 1993 (2007) 1,54 ± 0,14 2,15 ± 0,11 7,0 ± 1,1 4,47 ± 0,84 13,70 ± 0,77 

CA-32 T-13* AM-I 2003 (2007) 1,11 ± 0,11 0,63 ± 0,04 1,54 ± 0,45 2,18 ± 0,54 0,82 ± 0,11 

CA-38 T-15* AM-M 2003 (2007) 2,14 ± 0,18 0,53 ± 0,03 1,17 ± 0,34 2,05 ± 0,46 0,85 ± 0,10 

CA-42 T-17* AM-M 2003 (2007) 1,59 ± 0,17 0,65 ± 0,04 1,43 ± 0,51 0,54 ± 0,31 1,02 ± 0,14 

CA-45 T-18* AM-I 2003 (2007) 2,11 ± 0,21 0,44 ± 0,03 1,55 ± 0,45 0,65 ± 0,29 0,66 ± 0,10 

CA-47 T-19* AM-I 2003 (2007) 1,41 ± 0,16 0,71 ± 0,04 1,51 ± 0,42 3,03 ± 0,61 0,70 ± 0,10 

CA-T-09 AM-S 1993 (2010) 2,36 ± 0,22 1,41 ± 0,07 4,70 ± 0,53 4,00 ± 0,49 12,50 ± 0,60 

CA-T-19 AM-I 2003 (2010) 1,82 ± 0,19 0,44 ± 0,03 1,24 ± 0,24 2,09 ± 0,32 0,68 ± 0,10 

CA-T-08 AM-S 1993 (2010) 2,10 ± 0,17 0,91 ± 0,04 1,71 ± 0,30 2,42 ± 0,36 6,75 ± 0,34 

CA-T-04 AM-I 1993 (2010) 0,62 ± 0,06 0,63 ± 0,03 2,13 ± 0,36 1,29 ± 0,28 3,74 ± 0,22 

CA-T-18 AM-I 2003 (2010) 1,53 ± 0,13 0,24 ± 0,01 0,67 ± 0,17 0,42 ± 0,13 1,19 ± 0,10 

CA-T-06 AM-I 1993 (2010) 0,56 ± 0,06 1,20 ± 0,06 3,41 ± 0,48 2,22 ± 0,38 8,59 ± 0,44 

CA-T-08 AM-M 1993 (2010) 1,72 ± 0,18 2,51 ± 0,13 8,4 ± 1,1 7,1 ± 1,0 19,07 ± 0,99 

CA-T-09 AM-I 1993 (2010) 0,45 ± 0,05 2,90 ± 0,15 10,7 ± 1,3 9,8 ± 1,2 25,9 ± 1,3 

CA-T-15 AM-I 2003 (2010) 1,87 ± 0,13 0,29 ± 0,02 0,75 ± 0,17 1,69 ± 0,26 0,59 ± 0,10 

CA-T-18 AM-I 2003 (2010) 1,37 ± 0,16 0,28 ± 0,02 0,70 ± 0,19 1,70 ± 0,30 0,60 ± 0,10 

CA-T-04 AM-S 1993 (2010) 1,82 ± 0,02 0,64 ± 0,04 1,70 ± 0,34 1,45 ± 0,31 3,64 ± 0,22 

CA-T-21 2003 (2010) 2,19 ± 0,19 0,55 ± 0,03 1,88 ± 0,34 2,63 ± 0,40 0,90 ± 0,10 

CA-T-SI2 AM-I 2003 (2010) 1,20 ± 0,14 0,24 ± 0,02 0,64 ± 0,29 1,15 ± 0,39 0,58 ± 0,10 

CA-T-02 AM-I 1993 (2010) 0,57 ± 0,05 0,93 ± 0,05 2,74 ± 0,59 1,67 ± 0,45 7,13 ± 0,44 

CA-T-07 AM-I 1993 (2010) 0,85 ± 0,07 2,09 ± 0,11 7,59 ± 0,97 4,39 ± 0,72 20,8 ± 1,1 

CA-T-05 AM-I 1993 (2010) 0,29 ± 0,08 0,99 ± 0,05 3,39 ± 0,64 2,79 ± 0,51 7,23 ± 0,42 

CA-T-08 AM-I 1993 (2010) 0,50 ± 0,05 1,06 ± 0,06 3,41 ± 0,57 3,25 ± 0,54 8,70 ± 0,49 

CA-T-06 AM-M 1993 (2010) 0,85 ± 0,07 1,05 ± 0,06 3,98 ± 0,64 2,19 ± 0,47 7,73 ± 0,45 

CA-T-07 AM-M 1993 (2010) 1,19 ± 0,09 1,33 ± 0,07 6,01 ± 0,80 2,39 ± 0,49 11,70 ± 0,62 

CA-T-02 AM-M 1993 (2010) 1,21 ± 0,09 0,93 ± 0,06 2,77 ± 0,63 2,50 ± 0,60 6,77 ± 0,43 

CA-T-09 AM-M 1993 (2010) 1,59 ± 0,12 1,39 ± 0,05 5,30 ± 0,88 7,2 ± 1,1 11,50 ± 0,67 

CA-T-18 AM-M 2003 (2010) 1,51 ± 0,15 0,39 ± 0,03 1,09 ± 0,39 1,92 ± 0,52 0,62 ± 0,10 
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TABELA 19 – Concentrações de atividade de 237Np, 238Pu, 239+240Pu e 241Pu nas 
amostras de carvão ativado. 

 

CARVÃO ATIVADO 
Resultados em Bq/g

 
na amostra seca

 

237
Np (x 10

−3
) 

238
Pu 

239+240
Pu 

241
Pu 

CA-01 T-07 AM-I 1993 (2007) < 3 1,15 ± 0,04 5,32 ± 0,19 29,3 ± 4,4 

CA-02 T-07 AM-I 1993 (2007) < 3 0,64 ± 0,02 2,92 ± 0,02 10,9 ± 1,6 

CA-03 T-07 AM-M 1993 (2007) < 3 1,07 ± 0,04 5,11 ± 0,17 23,5 ± 3,5 

CA-16 T-06 AM-M 1993 (2007) < 3 0,38 ± 0,01 1,95 ± 0,06 12,4 ± 1,9 

CA-17 T-02 AM-I 1993 (2007) < 3 0,47 ± 0,02 2,43 ± 0,08 2,9 ± 4,3 

CA-18 T-02 AM-M 1993 (2007) < 3 0,60 ± 0,01 2,84 ± 0,09 13,3 ± 2,0 

CA-21 T-05 AM-M 1993 (2007) < 3 0,33 ± 0,01 1,98 ± 0,06 9,4 ± 1,4 

CA-04 T-07 AM-I 1993 (2007) < 3 1,12 ± 0,04 4,58 ± 0,14 19,5 ± 2,9 

CA-15 T-06 AM-I 1993 (2007) < 3 0,63 ± 0,02 3,02 ± 0,09 14,2 ± 2,1 

CA-20 T-05 AM-I 1993 (2007) < 3 0,42 ± 0,02 2,18 ± 0,09 1,98 ± 0,30 

CA-22 T-04 AM-I 1993 (2007) < 3 0,20 ± 0,01 1,14 ± 0,04 2,36 ± 0,35 

CA-23 TA-08* AM-I 1993 (2007) < 3 0,61 ± 0,03 3,14 ± 0,12 12,3 ± 1,8 

CA-24 T-08* AM-M 1993 (2007) < 3 0,36 ± 0,02 2,16 ± 0,11 5,61 ± 0,84 

CA-25 T-09* AM-I 1993 (2007) < 3 0,80 ± 0,05 4,06 ± 0,20 27,9 ± 4,2 

CA-26 T-09* AM-M 1993 (2007) < 3 1,41 ± 0,07 6,49 ± 0,31 27,4 ± 4,1 

CA-32 T-13* AM-I 2003 (2007) < 3 0,41 ± 0,02 1,48 ± 0,05 5,25 ± 0,79 

CA-38 T-15* AM-M 2003 (2007) < 3 0,24 ± 0,01 0,93 ± 0,03 2,61 ± 0,39 

CA-42 T-17* AM-M 2003 (2007) < 3 0,51 ± 0,01 2,08 ± 0,07 5,12 ± 0,77 

CA-45 T-18* AM-I 2003 (2007) < 3 0,28 ± 0,01 1,03 ± 0,04 5,91 ± 0,89 

CA-47 T-19* AM-I 2003 (2007) < 3 0,16 ± 0,01 0,66 ± 0,04 1,07 ± 0,16 

CA-T-09 AM-S 1993 (2010) < 3 0,61 ± 0,03 2,64 ± 0,11 10,60 ± 0,78 

CA-T-19 AM-I 2003 (2010) < 3 0,27 ± 0,02 0,92 ± 0,05 3,19 ± 0,37 

CA-T-08 AM-S 1993 (2010) < 3 0,53 ± 0,03 2,91 ± 0,14 11,00 ± 0,95 

CA-T-04 AM-I 1993 (2010) < 3 0,20 ± 0,01 1,29 ± 0,06 56,1 ± 6,5 

CA-T-18 AM-I 2003 (2010) < 3 0,24 ± 0,01 0,94 ± 0,04 2,39 ± 0,29 

CA-T-06 AM -I 1993 (2010) < 3 0,45 ± 0,02 2,25 ± 0,10 10,20 ± 0,97 

CA-T-08 AM-M 1993 (2010) < 3 0,53 ± 0,04 2,89 ± 0,18 10,60 ± 0,84 

CA-T-09 AM-I 1993 (2010) < 3 0,71 ± 0,03 3,37 ± 0,16 11,70 ± 0,88 

CA-T-15 AM-I 2003 (2010) < 3 0,14 ± 0,01 0,55 ± 0,03 1,64 ± 0,22 

CA-T-18 AM-I 2003 (2010) < 3 0,21 ± 0,01 0,77 ± 0,04 2,27 ± 0,27 

CA-T-04 AM-S 1993 (2010) < 3 0,18 ± 0,01 0,89 ± 0,04 3,42 ± 0,42 

CA-T-21 2003 (2010) < 3 0,34 ± 0,02 1,22 ± 0,07 3,14 ± 0,34 

CA-T-SI2 AM-I 2003 (2010) < 3 0,29 ± 0,01 1,03 ± 0,04 5,69 ± 0,81 

CA-T-02 AM-I 1993 (2010) < 3 0,30 ± 0,02 1,50 ± 0,06 10,60 ± 2,95 

CA-T-07 AM-I 1993 (2010) < 3 1,02 ± 0,04 3,98 ± 0,15 14,40 ± 1,20 

CA-T-05 AM-I 1993 (2010) < 3 0,35 ± 0,02 1,98 ± 0,08 7,91 ± 0,90 

CA-T-08 AM-I 1993 (2010) < 3 0,43 ± 0,02 2,26 ± 0,09 8,79 ± 0,86 

CA-T-06 AM-M 1993 (2010) < 3 0,47 ± 0,03 2,03 ± 0,12 8,23 ± 0,99 

CA-T-07 AM-M 1993 (2010) < 3 0,60 ± 0,07 3,03 ± 0,32 34,1 ± 6,1 

CA-T-02 AM-M 1993 (2010) < 3 0,59 ± 0,07 2,58 ± 0,27 34,7 ± 6,1 

CA-T-09 AM-M 1993 (2010) < 3 0,82 ± 0,05 3,58 ± 0,19 16,8 ± 1,9 

CA-T-18 AM-M 2003 (2010) < 3 0,56 ± 0,03 1,98 ± 0,11 6,73 ± 0,94 
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TABELA 20 – Concentrações de atividade de 241Am, 242Pu, 242Cm e 243+244Cm  nas 
amostras de carvão ativado. 

 

CARVÃO ATIVADO 
Resultados em Bq/g

 
na amostra seca

 

241
Am 

242
Pu (x 10

−3
) 

242
Cm (x 10

−4
) 

243+244
Cm (x 10

−3
) 

CA-01 T-07 AM-I 1993(2007) 0,96 ± 0,03 < 1 < 3 4,33 ± 0,94 

CA-02 T-07 AM-I 1993(2007) 1,01 ± 0,04 < 1 < 3 67,9 ± 4,4 

CA-03 T-07 AM-M 1993(2007) 1,01 ± 0,03 < 1 < 3 7,3 ± 1,2 

CA-16 T-06 AM-M 1993(2007) 0,66 ± 0,02 < 1 < 3 4,2 ± 1,0 

CA-17 T-02 AM-I 1993(2007) 0,52 ± 0,02 < 1 < 3 6,1 ± 1,1 

CA-18 T-02 AM-M 1993(2007) 0,66 ± 0,02 < 1 < 3 8,4 ± 2,0 

CA-21 T-05 AM-M 1993(2007) 0,56 ± 0,02 < 1 < 3 20,3 ± 3,2 

CA-04 T-07 AM-I 1993(2007) 1,12 ± 0,04 < 1 < 3 19,3 ± 2,9 

CA-15 T-06 AM-I 1993(2007) 0,94 ± 0,03 < 1 < 3 11,7 ± 2,3 

CA-20 T-05 AM-I 1993(2007) 0,63 ± 0,02 < 1 < 3 12,6 ± 2,3 

CA-22 T-04 AM-I 1993(2007) 0,29 ± 0,01 < 1 < 3 8,4 ± 1,9 

CA-23 TA-08* AM-I 1993(2007) 0,90 ± 0,03 < 1 < 3 13,0 ± 2,4 

CA-24 T-08* AM-M 1993 (2007) 0,77 ± 0,02 < 1 < 3 0,86 ± 0,61 

CA-25 T-09* AM-I 1993(2007) 0,70 ± 0,03 < 1 < 3 6,4 ± 1,7 

CA-26 T-09* AM-M 1993(2007) 0,94 ± 0,04 < 1 < 3 24,5 ± 3,8 

CA-32 T-13* AM-I 2003(2007) 0,36 ± 0,01 < 1 < 3 5,5 ± 1,4 

CA-38 T-15* AM-M 2003(2007) 0,32 ± 0,01 < 1 < 3 22,7 ± 2,9 

CA-42 T-17* AM-M 2003(2007) 0,36 ± 0,01 < 1 < 3 7,6 ± 1,7 

CA-45 T-18* AM-I 2003(2007) 0,14 ± 0,01 < 1 < 3 1,51 ± 0,68 

CA-47 T-19* AM-I 2003(2007) 0,33 ± 0,01 < 1 < 3 2,43 ± 0,81 

CA-T-09 AM-S 1993 (2010) 0,90 ± 0,04 < 1 < 3 0,51 ± 0,29 

CA-T-19 AM-I 2003 (2010) 0,28 ± 0,01 < 1 < 3 0,95 ± 0,27 

CA-T-08 AM-S 1993 (2010) 0,63 ± 0,03 < 1 < 3 0,73 ± 0,42 

CA-T-04 AM-I 1993 (2010) 0,35 ± 0,02 < 1 < 3 1,85 ± 0,70 

CA-T-18 AM-I 2003 (2010) 0,13 ± 0,01 < 1 < 3 0,21 ± 0,12 

CA-T-06 AM-I 1993 (2010) 0,63 ± 0,03 < 1 < 3 0,27 ± 0,19 

CA-T-08 AM-M 1993 (2010) 1,79 ± 0,07 < 1 < 3 1,81 ± 0,69 

CA-T-09 AM-I 1993 (2010) 2,18 ± 0,09 < 1 < 3 1,21 ± 0,54 

CA-T-15 AM-I 2003 (2010) 0,27 ± 0,01 < 1 < 3 0,098 ± 0,068 

CA-T-18 AM-I 2003 (2010) 0,27 ± 0,01 < 1 < 3 0,37 ± 0,21 

CA-T-04 AM-S 1993 (2010) 0,36 ± 0,02 < 1 < 3 0,97 ± 0,49 

CA-T-21 2003 (2010) 0,47 ± 0,02 < 1 < 3 0,76 ± 0,34 

CA-T-SI2 AM-I 2003 (2010) 0,22 ± 0,02 < 1 < 3 3,8 ± 1,6 

CA-T-02 AM-I 1993 (2010) 0,47 ± 0,02 < 1 < 3 0,21 ± 0,21 

CA-T-07 AM-I 1993 (2010) 1,02 ± 0,04 < 1 < 3 0,70 ± 0,35 

CA-T-05 AM-I 1993 (2010) 0,68 ± 0,03 < 1 < 3 0,60 ± 0,30 

CA-T-08 AM-I 1993 (2010) 0,79 ± 0,03 < 1 < 3 1,05 ± 0,40 

CA-T-06 AM-M 1993 (2010) 0,71 ± 0,03 < 1 < 3 1,25 ± 0,48 

CA-T-07 AM-M 1993 (2010) 0,88 ± 0,03 < 1 < 3 0,53 ± 0,31 

CA-T-02 AM-M 1993 (2010) 0,63 ± 0,03 < 1 < 3 0,51 ± 0,36 

CA-T-09 AM-M 1993 (2010) 0,97 ± 0,04 < 1 < 3 3,90 ± 0,99 

CA-T-18 AM-M 2003 (2010) 0,41 ± 0,02 < 1 < 3 0,79 ± 0,35 
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Todas as concentrações de atividade mostradas nas TABs. 11 a 20 

foram normalizadas para a data em que as resinas de troca iônica e o carvão 

ativado foram retirados definitivamente do sistema de purificação da água do 

circuito de refrigeração do reator IEA-R1 e deram entrada no depósito de rejeitos 

da Gerência de Rejeitos Radioativos (GRR) do IPEN/CNEN-SP. 

A representação gráfica dos dados de concentração de atividade de 

todos os radionuclídeos detectados nos rejeitos radioativos é mostrada na FIG. 28 

sob a forma de diagramas de caixas. Esses diagramas são úteis para revelar o 

centro, a dispersão e a distribuição dos dados de concentração de atividade 

correspondentes a cada um dos radionuclídeos detectados, propiciando uma 

comparação direta entre os resultados obtidos. Consistem em uma linha que se 

estende do valor mínimo ao valor máximo dos dados, em um retângulo com 

marcas horizontais traçadas no primeiro quartil, na mediana e no terceiro quartil. 

Ademais, a comparação entre os diagramas de caixas fornece informações que 

permitem avaliar o comportamento físico-químico dos radionuclídeos nos rejeitos 

radioativos estudados. 

Os resultados obtidos para as concentrações de atividade nas duas 

matrizes de rejeitos analisadas refletem o comportamento físico-químico dos 

radionuclídeos selecionados, conforme descrito a seguir. 

No sistema de purificação da água de refrigeração do reator IEA-R1, os 

leitos de carvão ativado precedem os de resinas de troca iônica. Devido às 

características desse sistema, o processo de retenção dos radionuclídeos se dá 

predominantemente por adsorção superficial. Nessas circunstâncias, os 

radionuclídeos que se encontram sob formas químicas com baixa solubilidade em 

água, assim como os que formam cadeias poliméricas ou colóides, serão 

preferencialmente retidos no carvão ativado. A função dos leitos de carvão 

ativado é justamente reter tais partículas para impedir que elas cubram a 

superfície das resinas, ocupem os sítios de troca destas e prejudiquem o 

processo de troca iônica. 

Conforme mostrado anteriormente, 60Co e 137Cs foram os únicos 

radionuclídeos emissores de raios-gama detectados diretamente nas amostras 

das duas matrizes de rejeitos radioativos estudados, com ampla predominância 

do primeiro. 
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FIGURA 28 – Concentrações de atividade de cada um dos radionuclídeos detectados em amostras de carvão ativado e de resinas 
de troca iônica, apresentadas sob a forma de diagramas de caixas. 
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Dentre os radionuclídeos cuja determinação demandou a utilização 

prévia de procedimentos radioquímicos e, portanto, constituem RDMs, o mais 

abundante nas duas matrizes de rejeitos radioativos foi 63Ni, seguido de 55Fe. 

Embora os elementos Fe e Ni tenham propriedades químicas semelhantes, Fe é 

mais insolúvel no líquido refrigerante do reator (Lin, 1996), característica que 

explica maior retenção de 55Fe por adsorção de particulados no carvão ativado do 

que por troca iônica nas resinas. Por sua vez, cada um dos isótopos radioativos 

de Ni – 59Ni e 63Ni – foi encontrado em quantidades quase iguais nas duas 

matrizes de rejeitos radioativos. Nesse aspecto, o comportamento desses 

isótopos de Ni se assemelha ao apresentado por 60Co e 137Cs. 

O valor médio da razão entre as concentrações de atividade de 63Ni e 

de 59Ni medidas foi calculado para cada um dos rejeitos radioativos estudados, 

obtendo-se 132  58 para resinas de troca iônica e 131  66 para carvão ativado, 

enquanto o cálculo teórico supondo irradiação por nêutrons térmicos no reator 

IEA-R1 forneceu 131  11 (Taddei et al., 2013c). Esses resultados experimentais 

também são compatíveis com outras estimativas teóricas para a razão entre as 

concentrações de atividade desses isótopos radioativos quando ambos são 

gerados por irradiação do Ni com nêutrons (Niese e Boden, 1995; Hou et al., 

2005). 

Tanto 90Sr quanto 108mAg se encontram em geral na forma insolúvel e, 

portanto, foram retidos predominantemente por adsorção no carvão ativado. 

Devido ao fato de 3H estar na forma de água tritiada, conforme 

demonstrado anteriormente, esse radionuclídeo foi encontrado em maior 

quantidade nas amostras de resinas de troca iônica devido ao elevado teor de 

umidade destas em comparação com o carvão ativado. 

A maior quantidade de 14C observada no carvão ativado deve-se em 

parte ao elevado potencial de adsorção de dióxido de carbono por esse material 

(Dali et al., 2012) pois, nas condições de pH entre 5,5 e 6,5 prevalecentes na 

água refrigerante do reator IEA-R1 (Perrotta et al., 1998), o 14C nela gerado se 

encontra principalmente sob a forma química de H2CO3 ou HCO3
− (Yim e Caron, 

2006). Carbonatos têm pouca afinidade pelas resinas, pois à medida que estas 

saturam, íons CO3
−2 são deslocados e substituídos por ânions que possuem 

melhor capacidade de troca (Alcalá, 1997). Outra evidência dessa pouca 

afinidade é a constatação de que, em resinas de troca iônica gastas, o íon 
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bicarbonato (HCO3
−) constitui a forma química predominante de 14C disponível 

para liberação (Yim e Caron, 2006).  

Os elementos actinídeos (que incluem U e elementos transurânicos) 

podem gerar produtos de hidrólise em solução aquosa. Quanto maior for a carga 

elétrica dos cátions metálicos desses elementos, mais eles interagirão com as 

moléculas de água. Dessa interação resulta a tendência para formar polímeros 

com dimensões coloidais, cuja massa molecular elevada pode chegar a 1010 

unidades de massa atômica no caso do Pu. Tal tendência diminui conforme o 

cátion de um elemento actinídeo na seguinte ordem M+4 > MO2
+2 > M+3 > MO2

+ 

(Korkisch, 1969; Seaborg e Loveland, 1990). A consequência mais evidente 

dessa propriedade na retenção dos isótopos de U e de elementos transurânicos é 

a notória predominância da adsorção superficial em comparação com a troca 

iônica, de maneira que esses radionuclídeos se encontram bem mais 

concentrados nos leitos de carvão ativado do que nos leitos de resinas de troca 

iônica. 

Resultados abaixo da concentração de atividade mínima detectável 

inerente aos procedimentos radioquímicos empregados foram obtidos para 108mAg 

nas resinas de troca iônica e para 237Np, 242Pu e 242Cm nas duas matrizes de 

rejeitos radioativos estudados, enquanto as concentrações de atividade de 

243+244Cm resultaram ligeiramente acima desse limite em ambas as matrizes. 

A concentração de atividade do radionuclídeo 243Am não foi 

determinada uma vez que a concentração de atividade de 242Pu resultou abaixo 

da mínima detectável nos rejeitos radioativos estudados e a formação desse 

radionuclídeo antecede a produção de 243Am na cadeia que se estabelece a partir 

da irradiação de 238U por nêutrons (mostrada na FIG. 3). Muito provavelmente a 

concentração de atividade de 243Am também está abaixo da mínima detectável 

nesses mesmos rejeitos radioativos. 

Por outro lado, neste trabalho não foram desenvolvidos procedimentos 

radioquímicos para determinar as concentrações de atividade dos radionuclídeos 

99Tc, 129I e 135Cs nos rejeitos radioativos estudados. Entretanto, é importante 

destacar que esses três radionuclídeos são considerados os RDMs cuja 

determinação em rejeitos radioativos oferece os maiores desafios, pois 

geralmente apresentam concentrações de atividade abaixo da mínima detectável 

inerente aos procedimentos usuais de análise radioquímica (EPRI, 1996; EPRI, 
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1999; EPRI, 2003). Consequentemente, em amostras de rejeitos radioativos, 

determina-se a concentração de atividade de 99Tc por espectrometria de massa 

(EPRI, 1996; EPRI, 1999; Chao et al., 2002), de 129I por espectrometria de massa 

(EPRI, 1996; EPRI, 1999), análise por ativação neutrônica (Chao et al., 1999) ou 

ambas (Strebin et al., 1988) e de 135Cs por espectrometria de massa (Meeks et 

al., 1998; Pibida et al., 2001) ou análise por ativação neutrônica (Chao e Tseng, 

1996). Em face dessas dificuldades, foram desenvolvidos modelos teóricos para 

calcular, nas resinas de troca iônica utilizadas em reatores nucleares de potência, 

as concentrações de atividade de 99Tc (Lewis et al., 2005) e de 129I (Lewis e 

Husain, 2003; Hwang e Lee, 2005; Hwang e Lee, 2006). 

 

4.4  Comparação com concentrações de atividade naturais 

 

Os radionuclídeos 3H, 14C, 235U, 238U e 234U, detectados nos rejeitos 

radioativos estudados, também estão presentes na natureza (Choppin e Rydberg, 

1980). Uma comparação entre os resultados obtidos neste trabalho e as 

concentrações de atividade naturais médias terrestres desses radionuclídeos é 

apresentada a seguir. 

O valor médio da concentração de atividade de 3H na natureza pode 

ser estimado considerando a soma do inventário natural global estacionário de 

2,59.1018 Bq (IAEA, 2004a) com o inventário decorrente de testes de armas 

nucleares realizados entre 1945 e 1980 na atmosfera, que não obstante o 

decaimento radioativo desde então ainda perfaz cerca de 1,85.1019 Bq (IAEA, 

2004a), dividida pela massa total da hidrosfera terrestre que totaliza 1,644.1024 

gramas (Leinz e Amaral, 1978), sendo portanto igual a aproximadamente 

1,28.10−5 Bq/g de H2O. As concentrações de atividade de 3H medidas nos rejeitos 

radioativos estudados são entre 4 e 7 ordens de grandeza maiores que esse valor 

médio. 

Na natureza, o valor médio da concentração de atividade de 14C perfaz 

aproximadamente 0,25 Bq/g de C (Yim e Caron, 2006). As concentrações de 

atividade de 14C medidas nos rejeitos radioativos estudados são entre 1 e 3 

ordens de grandeza maiores que esse valor médio. 
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A concentração média natural de U na crosta terrestre continental 

perfaz 2,7 partes por milhão (Choppin e Rydberg, 1980). Uma vez que as frações 

isotópicas de 234U, 235U e 238U considerando as variações encontradas na 

natureza são respectivamente iguais a (0,00545 ± 0,00045)%, (0,7200 ± 

0,0002)% e (99,27455 ± 0,00065)% (Rosman e Taylor, 1998), as concentrações 

de atividade médias desses radionuclídeos totalizam (3,40 ± 0,28).10−2 Bq/g para 

234U, 1,54.10−3 Bq/g para 235U e 3,31.10−2 Bq/g para 238U (as incertezas para as 

concentrações de atividade dos isótopos 235U e 238U são menores que 0,03%). A 

igualdade entre as concentrações de atividade médias dos isótopos 234U e 238U 

dentro das incertezas experimentais é decorrente do equilíbrio secular (Meyerhof, 

1989) que existe entre ambos na natureza. 

No carvão ativado, onde o U está presente em muito maior quantidade 

do que nas resinas de troca iônica, os valores médios das concentrações de 

atividade em comparação com os valores naturais correspondentes mencionados 

resultaram (3,55 ± 0,29) vezes maior para 234U, 2,43 vezes maior para 235U e 2,40 

vezes maior para 238U. 

O fato da concentração de atividade média obtida para cada isótopo de 

U ser da mesma ordem de grandeza do valor médio natural – embora maior que 

este – comprova novamente os baixos índices de contaminação superficial e falha 

nos combustíveis nucleares utilizados no reator IEA-R1. 

O isótopo 236U, praticamente inexistente na natureza, foi detectado nos 

rejeitos radioativos estudados, constituindo a evidência mais direta de que o U 

presente nos rejeitos radioativos estudados foi irradiado. Enquanto em minérios 

de U a razão entre as concentrações de 236U e 238U varia de 10−13 a 10−10 

(Wilcken et al., 2008), no carvão ativado o valor médio dessa razão resultou igual 

a 2,03.10−4. 

A razão entre as concentrações médias de 238U e 235U no carvão 

ativado resultou igual a 110 ± 48, valor muito maior que o existente no U 

enriquecido a 93,15% (0,120), a 20% (6,552) ou a 19,75% (6,695), empregado 

nos combustíveis nucleares utilizados no reator IEA-R1 (Perrotta et al., 1998; 

Terremoto, 2004), quando estes atingem grau de queima médio de 40% (Khan e 

Ahmad, 1997; Glaser, 2006) e são retirados em definitivo do cerne do reator (Silva 

et al., 2008). Essa acentuada depleção em 235U indica que o U detectado, antes 
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de ser retido no carvão ativado, foi irradiado durante um período bem maior do 

que o tempo médio de permanência do combustível nuclear no cerne do reator. 

Outro fato notável é a grande dispersão dos resultados desta razão, 

que pode ser explicado pela combinação dos seguintes fatores: a) perfil de 

queima não uniforme ao longo da largura e do comprimento ativos dos 

combustíveis nucleares irradiados em reatores de pesquisa tipo MTR (Terremoto 

et al., 2000; Mora et al., 2011); b) diversidade das formas químicas do U 

empregado na fabricação dos combustíveis nucleares utilizados no reator IEA-R1 

(liga U-Al, UAlx Al, U3O8 Al, U3Si2 Al) (Perrotta et al., 1998; Terremoto, 2004) e, 

consequentemente, da interação destas com a água de refrigeração do reator; c) 

distribuição provavelmente não homogênea da pequena contaminação superficial 

existente sobre o revestimento de Al desses combustíveis. 

 

4.5  Fatores de Escala e Funções de Correlação obtidos 

 

A metodologia de cálculo descrita anteriormente foi aplicada aos 

resultados das concentrações de atividade dos Radionuclídeos de Difícil Medição 

(RDMs) e dos Radionuclídeos Chave (RCs) apresentados nas TABs. 11 a 20, 

considerando tanto conjuntamente quanto separadamente os dois lotes de 

rejeitos radioativos, constituídos por resinas de troca iônica e carvão ativado 

gastos, armazenados em 1993 e em 2003. 

Os valores médios dos Fatores de Escala obtidos para cada par 

RDM/RC, assim como das dispersões 2σ correspondentes, são apresentados na 

TAB. 21 para carvão ativado e na TAB. 22 para resinas de troca iônica. 

A razão entre os valores médios de um mesmo Fator de Escala obtidos 

separadamente para os lotes de 1993 e de 2003 serve como indicador de uma 

variação que decorre de mudanças operacionais do reator IEA-R1. Considera-se 

relevante o impacto que uma mudança operacional exerce sobre um Fator de 

Escala quando, comprovadamente em decorrência da primeira, o valor médio do 

último aumentar ou diminuir por um fator maior que dez (EPRI, 2003; James, 

2004), porque, nessas circunstâncias, o impacto excede os limites da dispersão 

2σ fixados para determinação dos Fatores de Escala (EPRI, 2003; James, 2004). 



123 
 

 

 

 

TABELA 21 – Valores médios dos Fatores de Escala, valores da dispersão 2σ e 
razão entre os valores médios dos Fatores de Escala obtidos para 
carvão ativado. 

 

Carvão ativado Lotes juntos Lote de 1993 Lote de 2003 
20031993   FE / FE  

RDM / RC FE  D2σ FE  D2σ FE  D2σ 
14C / 60Co 8,10x10 3 

4,4 8,81x10 3 
4,0 6,55x10 3 

5,6 1,3 
14C / 137Cs 1,40

 
3,5 1,59

 
3,5 1,28

 
3,4 1,2 

55Fe / 60Co 6,41x10 2 
12,9 0,102

 
8,8 2,24x10 2 

8,1 4,5 
55Fe / 137Cs 12,2

 
9,1 17,1

 
7,5 5,66

 
6,5 3,0 

59Ni / 60Co 4,93x10 4 
2,7 5,18x10 4 

3,0 4,45x10 4 
2,1 1,2 

59Ni / 137Cs 9,66x10 2 
3,9 9,07x10 2 

4,0 0,110
 

4,0 0,8 
63Ni / 60Co 5,54x10 2 

3,1 6,00x10 2 
2,2 4,37x10 2 

5,9 1,4 
63Ni / 137Cs 10,7

 
3,3 10,3

 
2,3 12,0

 
7,3 0,9 

90Sr / 60Co 1,85x10 2 
10,4 3,41x10 2 

3,1 4,03x10 3 
5,4 8,5 

90Sr / 137Cs 3,60
 

8,1 5,93
 

3,1 1,04
 

6,1 5,7 
108mAg / 60Co 5,85x10 5 

9,3 3,63x10 5 
7,2 1,65x10 4 

2,7 0,2 
108mAg / 137Cs 1,13x10 2 

10,7 6,11x10 3 
5,8 4,24x10 2 

2,4 0,1 
234U / 60Co 3,98x10 6 

10,0 6,89x10 6 
5,4 1,01x10 6 

2,5 6,8 
234U / 137Cs 7,75x10 4 

6,4 1,20x10 3 
3,9 2,60x10 4 

2,3 4,6 
235U / 60Co 1,17x10 7 

12,0 1,92x10 7 
7,8 3,60x10 8 

4,2 5,3 
235U / 137Cs 2,27x10 5 

7,7 3,35x10 5 
5,8 9,26x10 6 

4,1 3,6 
236U / 60Co 1,04x10 7 9,7 1,62x10 7 6,7 3,43x10 8 4,3 3,7 
236U / 137Cs 2,02x10 5 6,0 2,81x10 5 4,4 8,81x10 6 4,0 3,2 
238U / 60Co 1,86x10 6 

29,2 4,75x10 6 
6,0 1,80x10 7 

2,1 26,4 
238U / 137Cs 3,63x10 4 

18,9 8,27x10 4 
4,5 4,62x10 5 

1,8 17,9 
238Pu / 60Co 1,78x10 5 

7,0 2,62x10 5 
5,7 6,76x10 6 

2,1 3,9 
238Pu / 137Cs 3,47x10 3 

4,9 4,57x10 3 
4,3 1,74x10 3 

2,7 2,6 
239+240Pu / 60Co 8,14x10 5 

8,6 1,08x10 4 
5,7 2,00x10 5 

2,1 5,4 
239+240Pu / 137Cs 1,54x10 2 

5,6 1,78x10 2 
3,9 5,00x10 3 

2,5 3,6 
241Pu / 60Co 3,72x10 4 

12,4 5,96x10 4 
8,7 9,01x10 5 

2,1 6,6 
241Pu / 137Cs 7,21x10 2 

8,8 0,104
 

7,1 2,43x10 2 
2,9 4,3 

241Am / 60Co 2,29x10 5 
9,8 3,74x10 5 

6,5 6,68x10 6 
2,6 5,6 

241Am / 137Cs 4,45x10 3 
6,1 6,51x10 3 

4,4 1,71x10 3 
  2,5 3,8 
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TABELA 22 – Valores médios dos Fatores de Escala, valores da dispersão 2σ e 
razão entre os valores médios dos Fatores de Escala obtidos para 
resinas de troca iônica. 

 

Resinas de 
troca iônica 

Lotes juntos Lote de 1993 Lote de 2003 
20031993   FE / FE  

RDM / RC FE  D2σ FE  D2σ FE  D2σ 
59Ni / 60Co 3,23x10−4 

5,0 4,06x10−4 
7,5 2,63x10−4 

2,8 1,5 
59Ni / 137Cs 4,36x10−2 

6,5 4,27x10−2 
7,5 3,90x10−2 

4,7 1,1 
63Ni / 60Co 3,88x10−2 

3,9 3,92x10−2 
3,8 3,83x10−2 

4,1 1,0 
63Ni / 137Cs 4,83

 
4,0 4,10

 
1,5 5,70

 
6,7 0,7 

90Sr / 60Co 1,16x10−2 
16,2 2,31x10−2 

4,7 2,35x10−3 
14,2 9,8 

90Sr / 137Cs 1,11
 

15,4 2,42
 

1,7 0,349
 

31,8 6,9 
234U / 60Co 4,81x10−7 

51,3 3,83x10−6 
3,9 1,07x10−7 

5,4 35,8 
234U / 137Cs 5,71x10−5 

38,5 3,26x10−4 
4,6 1,61x10−5 

10,6 20,2 
235+236U / 60Co 3,12x10−8 

48,0 2,30x10−7 
5,6 7,28x10−9 

5,4 31,6 
235+236U / 137Cs 3,70x10−6 

36,0 1,96x10−5 
6,5 1,10x10−6 

10,0 17,8 
238U / 60Co 3,51x10−8 

132 4,22x10−7 
6,4 4,78x10−9 

6,1 88,3 
238U / 137Cs 3,74x10−6 

88,0 3,60x10−5 
7,6 7,21x10−7 

9,0 49,9 
238Pu / 60Co 8,57x10−7 

6,0 8,41x10−7 
11,1 8,72x10−7 

2,5 1,0 
238Pu / 137Cs 1,07x10−4 

8,9 8,81x10−5 
14,6 1,30x10−4 

4,6 0,7 
239+240Pu / 60Co 5,80x10−6 

3,7 8,86x10−6 
3,1 3,79x10−6 

2,3 2,3 
239+240Pu / 137Cs 7,23x10−4 

4,1 9,27x10−4 
3,1 5,63x10−4 

4,5 1,6 
241Pu / 60Co 4,27x10−5 

14,4 1,09x10−4 
20,5 2,29x10−5 

4,9 4,7 
241Pu / 137Cs 4,97x10−3 

12,0 9,33x10−3 
24,1 3,26x10−3 

2,5 2,9 
241Am / 60Co 1,78x10−5 

22,8 1,01x10−5 
4,2 4,38x10−7 

4,3 23,1 
241Am / 137Cs 1,19x10−3 

11,8 1,19x10−3 
1,7 6,50x10−5 

7,0 18,3 

 

 

Alguns Fatores de Escala apresentaram variação maior que dez nos 

respectivos valores médios e, seguindo esse critério, em tais casos não é 

recomendável que os dados dos dois lotes de rejeito radioativo sejam 

considerados conjuntamente. Por uma questão de disponibilidade de resultados, 

já que existem dados em número suficiente para ambos, foram determinados os 

valores médios dos Fatores de Escala para cada um dos lotes separadamente. 

Os aspectos mais importantes dos Fatores de Escala e das Funções 

de Correlação obtidos são destacados a seguir. 

Conforme mencionado anteriormente, 3H está presente nesses rejeitos 

radioativos sob a forma de água tritiada. Portanto, a concentração de atividade de 

3H depende da quantidade de água impregnada nos rejeitos. Ademais, o fato de 

estar sob a forma de água tritiada acarreta uma retenção pequena desse 
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radionuclídeo tanto pelo carvão ativado quanto pelas resinas de troca iônica em 

comparação com  60Co ou 137Cs. Como o conteúdo de umidade nesses rejeitos é 

muito variável, não se conseguiu obter um Fator de Escala ou tampouco uma 

Função de Correlação para esse RDM que possam ser utilizados na 

caracterização isotópica do carvão ativado ou das resinas de troca iônica. Esse 

comportamento geral é coerente com o observado em rejeitos radioativos de 

reatores nucleares de potência, nos quais não se consegue obter correlação 

alguma envolvendo 3H (EPRI, 1999). 

Fatores de Escala foram obtidos para 14C tanto com 60Co quanto com 

137Cs no carvão ativado, mas sequer uma Função de Correlação conseguiu ser 

obtida para este mesmo RDM nas resinas de troca iônica. Essa constatação 

reforçou as evidências de que 14C é retido principalmente pelo carvão ativado. 

Devido ao fato de 55Fe ser um produto de ativação encontrado 

principalmente sob forma insolúvel, esperava-se no carvão ativado um Fator de 

Escala para 55Fe com 60Co, mas os resultados revelaram a existência de um Fator 

de Escala com 137Cs nesse rejeito radioativo quando se considerou os dois lotes 

conjuntamente. Entretanto, ao se considerar cada lote separadamente, obteve-se 

em ambos Fatores de Escala para 55Fe tanto com 60Co quanto com 137Cs. Por 

outro lado, nas resinas de troca iônica, onde a concentração de atividade desse 

RDM é bem menor, o tratamento estatístico de dados efetuado conjuntamente 

para os dois lotes desse rejeito revelou apenas a existência de Funções de 

Correlação para 55Fe com 137Cs (coeficiente de correlação r = 0,61, ligeiramente 

superior ao critério de validade r > 0,6 adotado) e para 55Fe com 60Co (coeficiente 

de correlação r = 0,55, pouco inferior ao critério de validade r > 0,6 adotado). 

Resultantes do ajuste pelo método dos mínimos quadrados utilizando 

dados das resinas de troca iônica, o gráfico da Função de Correlação para 55Fe 

com 60Co é mostrado na FIG. 29, enquanto o gráfico da Função de Correlação 

para 55Fe com 137Cs é mostrado na FIG. 30. Nesses gráficos são apresentados 

também os parâmetros principais dos ajustes efetuados. Essas foram as duas 

únicas Funções de Correlação obtidas e consideradas válidas por estarem muito 

próximas do critério de validade adotado. Entretanto, em decorrência do número 

pequeno de dados, ao se efetuar o tratamento estatístico separadamente para 

cada lote de resinas de troca iônica, não se conseguiu obter Funções de 

Correlação para 55Fe com 60Co ou com 137Cs que satisfizessem o critério r > 0,6. 
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FIGURA 29 – Função de Correlação ajustada aos dados da razão entre as 
concentrações de atividade de 55Fe e de 60Co nas resinas de 
troca iônica. As áreas circundadas indicam os dados 
correspondentes aos lotes de 1993 (à esquerda) e de 2003 (à 
direita). Os parâmetros principais do ajuste efetuado são 
fornecidos. 

 

 

FIGURA 30 – Função de Correlação ajustada aos dados da razão entre as 
concentrações de atividade de 55Fe e de 137Cs nas resinas de 
troca iônica. As áreas circundadas indicam os dados 
correspondentes aos lotes de 1993 (à esquerda) e de 2003 (à 
direita). Os parâmetros principais do ajuste efetuado são 
fornecidos. 
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Os isótopos radioativos de Ni e de Co presentes nos rejeitos 

radioativos estudados têm origem predominantemente na ativação neutrônica da 

fina camada de Ni metálico que constitui o revestimento das barras de controle 

utilizadas no cerne do reator IEA-R1 (Taddei et al., 2013c). Além dessa origem 

comum, ambos os elementos são relativamente insolúveis em meio aquoso 

neutro, de maneira que se esperava a existência de Fatores de Escala 

envolvendo esses radionuclídeos tanto no carvão ativado quanto nas resinas de 

troca iônica. Conforme previsto, de fato foram obtidos Fatores de Escala para 59Ni 

e para 63Ni com 60Co, na maioria das vezes mediante valores da dispersão 2σ 

comparativamente baixos. Obteve-se também Fatores de Escala para estes dois 

RDMs com 137Cs. Outra constatação notável é que os valores médios desses 

Fatores de Escala variaram muito pouco quando se considerou conjunta ou 

separadamente os dois lotes de carvão ativado ou de resinas de troca iônica. 

Em meio aquoso, 90Sr geralmente é encontrado na forma iônica. 

Porém, em soluções levemente alcalinas, este RDM pode estar na forma de 

carbonato insolúvel. Em qualquer dessas duas formas químicas, esperava-se a 

existência de um Fator de Escala para 90Sr com 137Cs, pois ambos são produtos 

de fissão. Considerando conjuntamente os dois lotes de carvão ativado, obteve-se 

um Fator de Escala para 90Sr com 137Cs, embora ao se considerar separadamente  

cada lote desse rejeito tenham sido obtidos Fatores de Escala para 90Sr com 60Co 

e com 137Cs. Em resinas de troca iônica, não foram obtidos Fatores de Escala ou 

Funções de Correlação para 90Sr considerando conjuntamente os dois lotes nem 

tampouco apenas o lote de 2003. Porém, levando-se em conta somente os dados 

de 1993 das resinas de troca iônica, foram obtidos Fatores de Escala para 90Sr 

com 60Co e com 137Cs, sendo nesse caso o valor da dispersão 2σ menor com 

137Cs. 

Esse comportamento geral envolvendo 90Sr é semelhante ao 

observado em rejeitos radioativos de reatores nucleares de potência, nos quais 

Fatores de Escala para 90Sr apresentam na maioria das vezes valores da 

dispersão 2σ ligeiramente menores com 137Cs do que com 60Co (EPRI, 1999), 

mas não raramente ocorre o contrário (EPRI, 1999; IAEA, 2009) devido às duas 

características que 90Sr e 60Co têm em comum: formação majoritária em camadas 

superficiais de componentes presentes no cerne do reator e baixa solubilidade em 

água (IAEA, 2009). 
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Fatores de Escala para 108mAg com 60Co e com 137Cs foram obtidos no 

carvão ativado considerando separadamente cada lote desse rejeito, sendo que 

nesse caso se obteve os menores valores da dispersão 2σ com 137Cs. Conforme 

mencionado anteriormente, nas resinas de troca iônica a concentração de 

atividade de 108mAg resultou abaixo da mínima detectável e, por conseguinte, não 

foram obtidos Fatores de Escala ou Funções de Correlação para este RDM. 

Constatou-se que no carvão ativado os isótopos de U apresentam 

Fatores de Escala com 60Co e com 137Cs para os dois lotes de rejeitos, 

considerados tanto separada quanto conjuntamente, sendo que constituíram 

exceções, nos lotes considerados conjuntamente, 238U (para o qual não se obteve 

Fatores de Escala com 60Co e tampouco com 137Cs) e 235U (para o qual não se 

obteve Fator de Escala com 60Co). No carvão ativado, para todos os Fatores de 

Escala envolvendo isótopos de U obtidos, o valor da dispersão 2σ resultou menor 

com 137Cs. 

Entretanto, nas resinas de troca iônica, onde a concentração de 

atividade de U é bem mais baixa, foram obtidos Fatores de Escala para isótopos 

desse elemento químico com 60Co e com 137Cs somente considerando os lotes 

separadamente, sendo que constituíram exceções 234U (para o qual não se 

obteve Fator de Escala com 137Cs no lote de 2003), bem como 235U e 236U 

isoladamente (para os quais não se obteve Fator de Escala algum). Convém 

destacar que para cada um dos lotes de resinas de troca iônica considerados 

separadamente, foram obtidos Fatores de Escala para 235+236U com 60Co e com 

137Cs. Nas resinas de troca iônica, alguns dos Fatores de Escala envolvendo 

isótopos de U apresentaram valor da dispersão 2σ menor com 137Cs e outros com 

60Co. 

Segundo a experiência internacional, determina-se a concentração de 

atividade de 239Pu em rejeitos radioativos mediante utilização de Fator de Escala 

desse RDM com o radionuclídeo emissor de raios-gama 144Ce (EPRI, 1996; EPRI, 

1999) para em seguida estabelecer correlações entre as concentrações de 

atividade de cada um dos demais isótopos de elementos transurânicos e a 

concentração de atividade de 239Pu (EPRI, 1996; EPRI, 1999; IAEA, 2009). 

Considera-se o Fator de Escala para 239Pu com 144Ce, fundamento dessa 

sistemática, como a correlação entre radionuclídeos mais bem estudada (EPRI, 

1996). 
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Entretanto, não foi possível utilizar essa sistemática no presente 

trabalho, pois a meia-vida relativamente curta do 144Ce (T1/2 = 284,9 dias) tornou 

inviável empregá-lo como Radionuclídeo Chave (RC) alternativo para caracterizar 

os rejeitos radioativos armazenados há no mínimo 10 anos no IPEN/CNEN-SP. 

Consequentemente, decidiu-se empregar 60Co e 137Cs como Radionuclídeos 

Chave (RCs) também na determinação das concentrações de atividade de 

isótopos de U e de elementos transurânicos, conforme indicam alguns trabalhos 

de caracterização isotópica de rejeitos radioativos que foram realizados na 

Europa (Raymond et al., 1995; Niese e Gleisberg, 1995; Niese e Gleisberg, 1996). 

Em geral, no carvão ativado foram obtidos Fatores de Escala para os 

isótopos de Pu com 60Co e com 137Cs, tendo sido a única exceção 241Pu com 60Co 

considerando os dois lotes conjuntamente. Uma diferença mais acentuada foi 

constatada entre os lotes de resinas de troca iônica, nas quais 238Pu apresentou 

concentração de atividade muito baixa e não se obteve Fatores de Escala para 

esse RDM com 60Co e tampouco com 137Cs considerando o lote de 1993, 

enquanto se obteve Fatores de Escala para 241Pu com 60Co e com 137Cs quando 

se considerou apenas o lote de 2003. 

Os Fatores de Escala para 239+240Pu com 60Co e com 137Cs 

apresentaram, tanto no carvão ativado quanto nas resinas de troca iônica e 

considerando os dois lotes conjunta ou separadamente, os menores valores para 

a dispersão 2σ dentre todos os isótopos de Pu, excetuando-se os lotes de carvão 

ativado considerados conjuntamente, em que os Fatores de Escala para 238Pu 

apresentaram valores para a dispersão 2σ um pouco menores.  

No carvão ativado foram obtidos Fatores de Escala para 241Am com 

60Co e com 137Cs considerando-se os lotes desse rejeito tanto separadamente 

quanto conjuntamente, enquanto nas resinas de troca iônica isto ocorreu somente 

quando se considerou cada um dos lotes separadamente. 

Nos rejeitos radioativos estudados, não foi obtido Fator de Escala, nem 

tampouco Função de Correlação, para 243+244Cm com 60Co ou 137Cs. 

Provavelmente, isto se deve à concentração de atividade muito baixa (pouco 

acima da mínima detectável) desses RDMs tanto no carvão ativado quanto nas 

resinas de troca iônica. 

As concentrações de atividade de 237Np, 242Pu e 242Cm nos rejeitos 

radioativos estudados foram inferiores à mínima detectável. Portanto, não foi 
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obtido Fator de Escala, nem tampouco Função de Correlação, para esses RDMs 

com 60Co ou 137Cs. 

Não foram desenvolvidos procedimentos radioquímicos para 

determinação das concentrações de atividade de 99Tc, 129I e 135Cs e 243Am nos 

rejeitos radioativos estudados, o que impossibilitou a obtenção de Fatores de 

Escala ou Funções de Correlação para esses RDMs. 

Um sumário geral dos resultados obtidos considerando todos os RDMs 

selecionados para medida é apresentado na TAB. 23. 

 

4.6 Impacto das mudanças operacionais no reator IEA-R1 sobre os Fatores 

de Escala e as Funções de Correlação 

 

Desde a publicação do Título 10 do Código de Regulamentações 

Federais Parte 61 (Regulation 10CFR61) (U. S. NRC, 1982) nos EUA, diversas 

usinas nucleoelétricas equipadas com reatores nucleares de potência realizam 

amostragens e análises radioquímicas para determinar a concentração de 

atividade dos Radionuclídeos de Difícil Medição (RDMs) em rejeitos radioativos 

de baixa e média atividades. As amostras são coletadas com periodicidade anual 

e os resultados são usados para a determinação dos Fatores de Escala. 

Em caráter complementar, a U. S. NRC publicou pouco tempo depois 

um guia (U. S. NRC, 1983) sobre a caracterização e classificação desses rejeitos 

radioativos, destacando a necessidade de realizar a amostragem com mais 

frequência caso ocorram mudanças relevantes nas condições operacionais do 

reator, como falhas em combustíveis nucleares, mudança da potência de 

operação e desligamento prolongado do reator para troca dos geradores de 

vapor. 

Há poucos estudos realizados para avaliar o impacto que mudanças 

operacionais exercem sobre Fatores de Escala dos principais rejeitos de baixa e 

média atividades. Os estudos disponíveis restringem-se a alguns dos principais 

rejeitos radioativos gerados em usinas nucleoelétricas equipadas com reatores 

nucleares de potência refrigerados a água pressurizada (PWR) (EPRI, 2003; 

James, 2004). Nesses estudos, foi constatado que mudanças operacionais
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TABELA 23 – Fator de Escala (FE) ou Função de Correlação (FC) obtidos nos rejeitos radioativos estudados. 

RDM 
Carvão ativado Resinas de troca iônica 

Lotes em conjunto Lote de 1993 Lote de 2003 Lotes em conjunto Lote de 1993 Lote de 2003 
3
H Nenhum FE ou FC Nenhum FE ou FC Nenhum FE ou FC Nenhum FE ou FC Nenhum FE ou FC Nenhum FE ou FC 

14
C FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs Nenhum FE ou FC Nenhum FE ou FC Nenhum FE ou FC 

55
Fe FE com 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FC com 

60
Co e 

137
Cs Nenhum FE ou FC Nenhum FE ou FC 

59
Ni FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs 

63
Ni FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs 

90
Sr FE com 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs Nenhum FE ou FC FE com 

60
Co e 

137
Cs Nenhum FE ou FC 

99
Tc Não foi medido Não foi medido Não foi medido Não foi medido Não foi medido Não foi medido 

108m
Ag FE com 

60
Co FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs < MDC < MDC < MDC 

129
I Não foi medido Não foi medido Não foi medido Não foi medido Não foi medido Não foi medido 

135
Cs Não foi medido Não foi medido Não foi medido Não foi medido Não foi medido Não foi medido 

234
U FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs Nenhum FE ou FC FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co 

235
U FE com 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs Nenhum FE ou FC Nenhum FE ou FC Nenhum FE ou FC 

236
U FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs Nenhum FE ou FC Nenhum FE ou FC Nenhum FE ou FC 

235+236
U    Nenhum FE ou FC FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs 

238
U Nenhum FE ou FC FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs Nenhum FE ou FC FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs 

237
Np < MDC < MDC < MDC < MDC < MDC < MDC 

238
Pu FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs Nenhum FE ou FC FE com 

60
Co e 

137
Cs 

239+240
Pu FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs 

241
Pu FE com 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs Nenhum FE ou FC Nenhum FE ou FC FE com 

60
Co e 

137
Cs 

242
Pu < MDC < MDC < MDC < MDC < MDC < MDC 

241
Am FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs Nenhum FE ou FC FE com 

60
Co e 

137
Cs FE com 

60
Co e 

137
Cs 

243
Am Não foi medido Não foi medido Não foi medido Não foi medido Não foi medido Não foi medido 

242
Cm < MDC < MDC < MDC < MDC < MDC < MDC 

243+244
Cm Nenhum FE ou FC Nenhum FE ou FC Nenhum FE ou FC Nenhum FE ou FC Nenhum FE ou FC Nenhum FE ou FC 

 

MDC = Concentração de atividade mínima detectável 
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relevantes podem causar alterações nos valores médios de alguns Fatores de 

Escala, mas em todos os casos estudados tais alterações não excederam um 

fator 10. Portanto, o impacto de mudanças operacionais nos Fatores de Escala é 

pequeno se comparado com a dispersão dos dados experimentais e está inserido 

no limite geral do método (D2σ ≤ 10) que calcula o valor médio dos Fatores de 

Escala por meio de média geométrica (EPRI, 2003; James, 2004). 

Em se tratando dos rejeitos radioativos estudados no âmbito do 

presente trabalho, é importante ressaltar as inúmeras mudanças significativas que 

ocorreram no reator IEA-R1 desde a primeira criticalidade em 1957. Apesar de ter 

sido projetado para operar a 5 MW, até 1961 não havia um regime definido de 

operação e a potência do reator variou entre 200 kW e 2 MW. A partir de 1961, o 

reator passou a operar a uma potência definida de 2 MW em horário comercial. 

Entre 1971 e 1991, várias modificações foram sendo introduzidas com a 

finalidade de adequar as instalações do reator às normas de segurança mais 

recentes. Em 1995, decidiu-se capacitar o reator para operar a 5 MW. Para tanto, 

o reator passou por diversas reformas e modernizações que, concluídas em 1997, 

tornaram possível operá-lo semanalmente durante 64 horas consecutivas à 

potência original de projeto (Terremoto, 2004). 

A estas alterações na potência e no tempo de operação, ao longo dos 

anos sobrepõem-se diversas mudanças no tipo de combustível nuclear utilizado 

no reator IEA-R1 em termos de composição química, densidade de U e 

enriquecimento em 235U, conforme mostra o histórico a seguir (Perrotta et al., 

1998; Terremoto et al., 2000; Terremoto, 2004; Silva et al., 2008): 

a) Liga U-Al contendo 1,8 gU/cm3, na qual o U apresenta 20% de enriquecimento 

em 235U, fabricado nos EUA, utilizado entre 1957 e 1976; 

b) Liga U-Al contendo 0,6 gU/cm3, na qual o U apresenta 93,15% de 

enriquecimento em 235U, fabricado principalmente nos EUA, mas também na 

França, utilizado entre 1968 e 1997; 

c) UAlX disperso em matriz de Al, sendo x = 2, 3 ou 4, contendo 1,9 gU/cm3, com 

grau de enriquecimento do U em 235U igual a 20%, fabricado na Alemanha, 

utilizado entre 1981 e 1996; 



133 
 

 

d) U3O8 disperso em matriz de Al, contendo 1,9 gU/cm3, com grau de 

enriquecimento do U em 235U igual a 19,75%, fabricado no IPEN/CNEN-SP, 

utilizado entre 1988 e 2004; 

e) U3O8 disperso em matriz de Al, contendo 2,3 gU/cm3, com grau de 

enriquecimento do U em 235U igual a 19,75%, fabricado no IPEN/CNEN-SP, 

utilizado entre 1996 e 2013; 

f) U3Si2 disperso em matriz de Al, contendo 3,0 gU/cm3, com grau de 

enriquecimento do U em 235U igual a 19,75%, fabricado no IPEN/CNEN-SP, 

utilizado desde 1999. 

Por outro lado, ocorrências de falhas em combustíveis nucleares 

constituem raridade no reator IEA-R1, havendo apenas um evento importante 

registrado, que ocorreu em 2001 (Terremoto et al., 2002; Zeituni et al., 2004a; 

Zeituni et al., 2004b; Terremoto et al., 2008). 

A mudança relevante mais recente no reator IEA-R1 foi realizada entre 

meados de 2002 e início de 2003, com a substituição de refletores e das barras 

de controle que apresentavam algum tipo de descontinuidade nos respectivos 

revestimentos. Naquela ocasião, diversos refletores de grafite revestidos com Al 

foram substituídos por refletores de Be (Terremoto, 2004). 

Espera-se que as concentrações de atividade dos radionuclídeos nos 

rejeitos radioativos do reator IEA-R1 reflitam essas mudanças operacionais tão 

diversificadas e amplas. Desde o início da operação do reator IEA-R1 em 1957, 

as resinas de troca iônica e o carvão ativado foram substituídos apenas duas 

vezes, em 1993 e 2003, e o estudo desses dois lotes pode evidenciar os impactos 

das mudanças operacionais nos valores médios dos Fatores de Escala nos 

rejeitos radioativos estudados. Nesse contexto, a abordagem adotada para 

reatores nucleares de potência e mencionada anteriormente (EPRI, 2003; James, 

2004) foi aplicada aos resultados do presente trabalho. 

A razão entre os Fatores de Escala obtidos para os lotes de 1993 e 

2003 mostrou que no carvão ativado, com exceção dos pares 238U/60Co e 

238U/137Cs, todos apresentaram variação inferior a 10 e, portanto, poderiam ser 

tratados conjuntamente. Por outro lado, nas resinas de troca iônica, variação 

maior que 10 foi encontrada para os pares 234U/60Co, 234U/137Cs, 235+236U/60Co, 

235+236U/137Cs, 238U/60Co, 238U/137Cs, 241Am/60Co e 241Am/137Cs, sendo que os 



134 
 

 

demais não apresentaram alterações maiores que uma ordem de grandeza e, em 

princípio, poderiam ser tratados conjuntamente. 

Outra maneira de avaliar as diferenças entre esses dois conjuntos de 

dados consiste na utilização de ferramentas estatísticas, dentre as quais a análise 

de variância amostral e os gráficos de controle sequencial. 

A análise de variância amostral se baseia na comparação de duas 

estimativas diferentes da variância comum de dois conjuntos de dados. Nessa 

análise calcula-se a função de distribuição F com base na comparação de duas 

estimativas diferentes da variância comum de dois conjuntos de dados e a 

probabilidade P das médias dos dados de cada conjunto serem iguais. Um 

pequeno valor de probabilidade (P < 0,05) leva à rejeição da hipótese de médias 

iguais, ao passo que um grande valor de probabilidade (P ≥ 0,05) indica que a 

hipótese de médias iguais não deve ser descartada. 

Nos gráficos de controle sequencial, os valores são mostrados ao 

longo do tempo (Werkema, 2012). Cada um desses gráficos contém uma linha 

central, bem como um limite inferior e um limite superior de controle. A linha 

central representa um valor médio das medidas, enquanto que os limites de 

controle são usados para separar e identificar quaisquer pontos não usuais. 

Esses gráficos permitem observar propriedades do conjunto de dados e identificar 

se os dois conjuntos de dados são estáveis ou mudam com o tempo. Um conjunto 

de dados ou um processo é considerado estatisticamente estável se apresenta 

apenas uma variação natural, sem quaisquer ciclos ou padrão (Triola, 2008). 

O software STATISTICA  (StatSoft Inc., 2012) foi utilizado para efetuar 

a análise de variância amostral e gerar os gráficos de controle sequencial com os 

dados para cada razão RDM/RC obtidos neste trabalho, levando em conta 

separadamente os lotes de rejeitos radioativos datados de 1993 e 2003. 

Na análise de variância amostral, efetuada para comparar as médias 

dos dois conjuntos de dados, foram obtidos os diagramas de caixas indicando as 

médias dos dados para a razão RDM/RC e os valores da probabilidade P para os 

dois lotes de rejeitos radioativos.  

Os gráficos de controle sequencial foram obtidos a partir dos dados 

organizados de acordo com a sequência de tempo e forneceram informações 

sobre a estabilidade da razão RDM/RC, observada com base na variação das 

médias dos dados. 
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A avaliação dos dados usando as duas ferramentas estatísticas 

mencionadas anteriormente indicou provável alteração nas médias da razão 

RDM/RC entre os dois lotes nas resinas de troca iônica para a maioria dos pares, 

com exceção de 59Ni/60Co, 59Ni/137Cs, 63Ni/60Co, 63Ni/137Cs, 238Pu/60Co, 238Pu/137Cs 

e 241Pu/137Cs. Para todos os pares, as médias da razão RDM/RC no lote de 1993 

foram superiores às médias análogas no lote de 2003, refletindo principalmente o 

aumento da potência de operação do reator IEA-R1 durante o período 

correspondente ao segundo lote. 

Os diagramas de caixas e os gráficos de controle sequencial mais 

representativos obtidos para as resinas de troca iônica são mostrados lado a lado 

nas FIGs. 31 a 36. Foram escolhidos os pares RDM/RC com maior valor da 

probabilidade P (63Ni/60Co e 63Ni/137Cs, mostrados respectivamente nas FIGs. 31 

e 32), os pares com o único produto de fissão para o qual foi obtido Fator de 

Escala (90Sr/60Co e 90Sr/137Cs, mostrados respectivamente nas FIGs. 33 e 34) e 

os pares para os quais foi constatada a maior diferença entre os lotes (238U/60Co e 

238U/137Cs, mostrados respectivamente nas FIGs. 35 e 36). 

A mesma avaliação foi efetuada com os dados do carvão ativado, 

indicando provável alteração nas médias da razão RDM/RC entre os dois lotes 

para a maioria dos pares, com exceção de 14C/60Co, 14C/137Cs, 59Ni/60Co, 

59Ni/137Cs, 63Ni/60Co e 63Ni/137Cs. Também nesse caso os gráficos de controle 

sequencial evidenciaram variação entre os dois lotes, porém devido à grande 

dispersão dos resultados obtidos e ao número menor de dados para o lote de 

2003, a alteração não é tão acentuada quanto nas resinas de troca iônica. 

Os diagramas de caixas e os gráficos de controle sequencial mais 

representativos obtidos para o carvão ativado são mostrados lado a lado nas 

FIGs. 37 a 42. Foram escolhidos os pares RDM/RC com maior valor da 

probabilidade P (63Ni/60Co e 63Ni/137Cs, mostrados respectivamente nas FIGs. 37 

e 38), os pares com o produto de ativação cujos Fatores de Escala foram 

considerados os mais sensíveis a mudanças operacionais em reatores nucleares 

de potência PWR (EPRI, 2003) (55Fe/60Co e 55Fe/137Cs, mostrados 

respectivamente nas FIGs. 39 e 40) e os únicos pares para os quais se constatou 

no presente estudo um aumento acentuado da média dos dados do lote de 2003 

em comparação com os dados do lote de 1993 (108mAg/60Co e 108mAg/137Cs, 

mostrados respectivamente nas FIGs. 41 e 42). 
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FIGURA 31 – Diagrama de caixas e gráfico de controle sequencial para a 

variação logarítmica da razão 63Ni/60Co em resinas de troca 
iônica abrangendo os dois lotes de rejeitos radioativos. 

 
 
 
 
 

  

 
FIGURA 32 – Diagrama de caixas e gráfico de controle sequencial para a 

variação logarítmica da razão 63Ni/137Cs em resinas de troca 
iônica abrangendo os dois lotes de rejeitos radioativos. 
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FIGURA 33 – Diagrama de caixas e gráfico de controle sequencial para a 

variação logarítmica da razão 90Sr/60Co em resinas de troca 
iônica abrangendo os dois lotes de rejeitos radioativos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
FIGURA 34 – Diagrama de caixas e gráfico de controle sequencial para a 

variação logarítmica da razão 90Sr/137Cs em resinas de troca 
iônica abrangendo os dois lotes de rejeitos radioativos. 
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FIGURA 35 – Diagrama de caixas e gráfico de controle sequencial para a 

variação logarítmica da razão 238U/60Co em resinas de troca 
iônica abrangendo os dois lotes de rejeitos radioativos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
FIGURA 36 – Diagrama de caixas e gráfico de controle sequencial para a 

variação logarítmica da razão 238U/137Cs em resinas de troca 
iônica abrangendo os dois lotes de rejeitos radioativos. 
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FIGURA 37 – Diagrama de caixas e gráfico de controle sequencial para a 

variação logarítmica da razão 63Ni/60Co em carvão ativado 
abrangendo os dois lotes de rejeitos radioativos. 

 
 
 
 
 

  
 
FIGURA 38 – Diagrama de caixas e gráfico de controle sequencial para a 

variação logarítmica da razão 63Ni/137Cs em carvão ativado 
abrangendo os dois lotes de rejeitos radioativos. 
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FIGURA 39 – Diagrama de caixas e gráfico de controle sequencial para a 

variação logarítmica da razão 55Fe/60Co em carvão ativado 
abrangendo os dois lotes de rejeitos radioativos. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
FIGURA 40 – Diagrama de caixas e gráfico de controle sequencial para a 

variação logarítmica da razão 55Fe/137Cs em carvão ativado 
abrangendo os dois lotes de rejeitos radioativos. 
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FIGURA 41 – Diagrama de caixas e gráfico de controle sequencial para a 

variação logarítmica da razão 108mAg/60Co em carvão ativado 
abrangendo os dois lotes de rejeitos radioativos. 

 
 
 

 
 

 

 

 
FIGURA 42 – Diagrama de caixas e gráfico de controle sequencial para a 

variação logarítmica da razão 108mAg/137Cs em carvão ativado 
abrangendo os dois lotes de rejeitos radioativos. 
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Em relação aos pares 63Ni/60Co e 59Ni/60Co, a obtenção de um Fator de 

Escala cujo valor médio é aproximadamente constante para os dois rejeitos 

radioativos estudados e para ambos os lotes constitui concordância notável com 

uma tendência já observada em reatores nucleares de potência, nos quais esses 

mesmos pares de radionuclídeos quase sempre fornecem Fatores de Escala tidos 

como válidos para todos os rejeitos radioativos gerados em um reator nuclear 

específico (EPRI, 1999). Considera-se esse fato uma evidência de que as fontes 

principais dos radionuclídeos do par são idênticas (Raymond et al., 1995), o que 

no caso do reator IEA-R1 corresponde ao revestimento de Ni das barras de 

controle (Taddei et al., 2013c).  

No início deste trabalho, foi enfatizado que cada reator nuclear tem 

Fatores de Escala próprios. Entretanto, uma comparação dos valores médios dos 

Fatores de Escala obtidos para os pares 63Ni/60Co e 59Ni/60Co nas resinas de troca 

iônica do reator IEA-R1 com valores análogos obtidos em vários reatores 

nucleares de potência refrigerados a água (EPRI, 1999) revela grande 

proximidade com os valores de reatores nucleares de potência tipo BWR, 

conforme pode ser observado na TAB. 24. Os resultados apresentados referentes 

aos reatores nucleares de potência abrangem dados obtidos entre 1984 e 1999 

em 44 reatores refrigerados a água pressurizada (PWR) e 23 reatores 

refrigerados a água fervente (BWR) dos EUA (EPRI, 1999). Não há como fazer 

comparações envolvendo dados obtidos no carvão ativado porque esse material 

não é utilizado em reatores nucleares de potência. 

 

TABELA 24 – Valores médios do Fator de Escala (FE ), dispersão 2σ (D2σ) e 
número de amostras analisadas (N) para os pares 63Ni/60Co e 
59Ni/60Co em resinas de troca iônica utilizadas no reator IEA-R1 e 
em vários reatores nucleares de potência dos EUA (EPRI, 1999). 

RDM/RC 
Resinas de troca iônica 

Reator IEA-R1 Reatores BWR Reatores PWR 

63Ni/60Co 
N = 36 

FE = 0,0388 
D2σ = 3,9 

N = 326 

FE  = 0,022 
D2σ = 7,4 

N = 301 

FE = 0,63 
D2σ = 6,3 

59Ni/60Co 
N = 34 

FE = 0,000323 
D2σ = 5,0 

N = 62 

FE = 0,000572 
D2σ = 7,8 

N = 63 

FE = 0,012 
D2σ = 3,1 
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A diferença entre os resultados obtidos para os reatores BWR e PWR é 

atribuída ao fato da fonte principal dos radionuclídeos desses pares RDM/RC em 

reatores PWR ser os tubos do gerador de vapor (Raymond et al., 1995), enquanto 

em reatores BWR (que não possuem gerador de vapor) o revestimento de aço 

inoxidável das barras de controle feitas de carbeto de boro (B4C) (Lepel et al., 

1995) é provavelmente tal fonte, característica remotamente semelhante à do 

reator IEA-R1. Até recentemente, os tubos dos geradores de vapor em reatores 

PWR eram feitos da liga Inconel  600, cujo percentual de Ni perfaz 72% (Was et 

al., 1981) e apresentou problemas de corrosão sob tensão que obrigaram 

diversas usinas (entre as quais Angra 1) a efetuar a troca desses componentes 

(Eletronuclear, 2009). 

A alegada sensibilidade a mudanças operacionais do Fator de Escala 

para o par 55Fe/60Co em reatores PWR (EPRI, 2003) também foi constatada no 

reator IEA-R1, porém tal característica se mostrou igualmente válida para o par   

55Fe/137Cs. A variação do valor médio desses Fatores de Escala entre os dois 

lotes de carvão ativado foi cerca de 3 vezes e meia maior do que as obtidas para 

os pares análogos envolvendo 59Ni e 63Ni, que também são produtos de ativação. 

Ademais, nas resinas de troca iônica, Funções de Correlação com r ~ 0,6 foram 

obtidas para os pares 55Fe/60Co e 55Fe/137Cs apenas quando se considerou os 

dois lotes em conjunto. 

O radionuclídeo 108mAg constitui um caso à parte, pois os Fatores de 

Escala envolvendo esse RDM foram os únicos a registrar aumento acentuado no 

lote de 2003 em relação ao lote de 1993, enquanto a tendência geral para todos 

os demais foi de queda. Entretanto, esse comportamento aparentemente anômalo 

é coerente com os resultados de inspeções visuais das barras de controle do 

reator IEA-R1, realizadas em 1998, 2000 e 2001 mediante uso de câmera 

subaquática resistente à radiação (Silva et al., 2002), durante as quais se 

observou descamação e pites de corrosão crescentes no revestimento de Ni 

dessas barras (Silva et al., 2002). Tais descontinuidades no revestimento de Ni 

causaram a liberação progressiva de isótopos radioativos de Ag das barras de 

controle para a água de refrigeração, o que foi constatado na época pela 

detecção de 110mAg em diversas medidas por espectrometria de raios-gama 

realizadas na piscina do reator IEA-R1 (Terremoto et al., 2000; Terremoto et al., 
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2002; Zeituni et al., 2004a; Zeituni et al., 2004b). Essas evidências levaram à 

substituição das barras de controle do reator IEA-R1 em 2003 (Terremoto, 2004). 

A existência de Fatores de Escala envolvendo o radionuclídeo 14C para 

os dois lotes de carvão ativado constitui uma diferença marcante em relação aos 

reatores nucleares de potência PWR e BWR, nos quais em geral nem mesmo 

Funções de Correlação se consegue obter para esse RDM nos respectivos 

rejeitos radioativos (Raymond et al., 1995; Raymond et al., 1996; EPRI, 1996; 

EPRI, 1999; EPRI, 2003; IAEA, 2009). Esse fato pode ser explicado pela ausência 

de grafite e pela não utilização de carvão ativado nos reatores de potência 

mencionados, ao passo que esses materiais são empregados no reator IEA-R1 

em refletores (grafite revestida com Al) e no sistema de tratamento e retratamento 

da água da piscina do reator (leitos de carvão ativado). No passado, 

descontinuidades no revestimento de Al em alguns poucos refletores fizeram com 

que grafite irradiada fosse exposta à água refrigerante do reator IEA-R1 

reforçando, quanto a esse aspecto, a diferença em relação aos reatores nucleares 

de potência mencionados. Convém destacar que se espera obter Fatores de 

Escala para 14C em rejeitos radioativos gerados em reatores nucleares de 

potência RBMK, que utilizam grafite como moderador (Remeikis et al., 2009). 

Por outro lado, a não obtenção de Fatores de Escala ou Funções de 

correlação para 3H é plenamente coerente com a experiência acumulada em 

todos os reatores nucleares de potência (Raymond et al., 1995; Raymond et al., 

1996; EPRI, 1996; EPRI, 1999; EPRI, 2003; IAEA, 2009). A forma química 

predominante em que esse radionuclídeo se encontra – água tritiada (Selleslagh, 

1976), conforme foi constatado também no presente trabalho – condiciona 

fortemente a concentração de atividade de trítio ao teor de umidade bastante 

variável das amostras, dificultando sobremaneira o escalonamento com todos os 

Radionuclídeos Chave (RCs). 

Os Fatores de Escala para os pares 90Sr/60Co e 90Sr/137Cs nos rejeitos 

radioativos estudados foram obtidos mediante valores da dispersão 2σ bem 

menores no lote de 1993 do que no lote de 2003, para o qual inclusive não foi 

encontrado Fator de Escala ou Função de Correlação nas resinas de troca iônica. 

Notadamente para o par 90Sr/60Co, esse resultado pode ser explicado pelo fato de 

que a diferença significativa de comportamento químico existente entre 90Sr e 

60Co se torna ainda mais evidente durante mudanças de potência de operação do 
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reator ocorridas em curto intervalo de tempo (transientes), conforme observado 

em reatores nucleares de potência PWR da França (EPRI, 1996). Portanto, a 

diferença marcante desses Fatores de Escala entre os lotes de 1993 e 2003, com 

destaque para as resinas de troca iônica, revela o contraste entre a regularidade 

da operação do reator IEA-R1 até 1993 (potência de 2 MW em horário comercial) 

e a variação do regime operacional do reator conduzida principalmente após 1995 

(potências entre 3 e 5 MW durante 64 horas consecutivas semanais). 

Constatou-se que todos os Fatores de Escala envolvendo isótopos de 

U apresentaram diminuição acentuada no lote de 2003 em comparação com o 

lote de 1993, enquanto para os isótopos de Pu e Am essa variação foi bem 

menor. Conforme destacado anteriormente, após 1995 houve aumento tanto na 

potência quanto no tempo de operação do reator IEA-R1. Simultaneamente, 

nesse reator não ocorreu mudança significativa no número de falhas e nos índices 

de contaminação superficial em combustíveis nucleares (que permaneceram 

muito baixos). Tampouco foram alteradas no mesmo período as condições gerais 

de funcionamento do sistema de retratamento da água da piscina do reator. 

Nessas circunstâncias, as concentrações de atividade dos isótopos de U 

diminuem (pois são mais consumidos do que produzidos durante a irradiação), 

enquanto as dos isótopos de Pu e Am, assim como dos Radionuclídeos Chave 

(RCs) 60Co e 137Cs, aumentam (pois são mais produzidos do que consumidos 

durante a irradiação) (Bailly et al., 1999). Portanto, nos valores médios dos 

Fatores de Escala obtidos para o lote de 2003 comparados aos do lote de 1993, a 

tendência é de diminuição acentuada para os pares 234U/60Co, 234U/137Cs, 

235U/60Co, 235U/137Cs, 236U/60Co, 236U/137Cs, 235+236U/60Co, 235+236U/137Cs, 238U/60Co 

e 238U/137Cs, porém de variação mais suave para os pares 238Pu/60Co, 238Pu/137Cs, 

239+240Pu/60Co, 239+240Pu/137Cs, 241Pu/60Co, 241Pu/137Cs, 241Am/60Co e 241Am/137Cs. 

Por fim, a não obtenção de Fatores de Escala ou mesmo Funções de 

Correlação para os pares 243+244Cm/60Co e 243+244Cm/137Cs decorre principalmente 

das concentrações de atividade muito baixas, em geral ligeiramente maiores que 

a mínima detectável MDC = 0,002 Bq/g, dos isótopos de Cm medidas nas resinas 

de troca iônica e no carvão ativado. 
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4.7 Estimativa do inventário de radionuclídeos nos rejeitos radioativos 

estudados 

 

A caracterização isotópica é etapa imprescindível no gerenciamento 

adequado de rejeitos radioativos de baixa e média atividades e demanda a 

estimativa do inventário de radionuclídeos que esses rejeitos contêm. No presente 

trabalho, foi adotada a metodologia de Fatores de Escala para efetuar a 

caracterização isotópica das resinas de troca iônica e do carvão ativado gastos 

retirados em definitivo do sistema de retratamento da água do reator IEA-R1. 

Essa metodologia resultou na obtenção de Fatores de Escala e Funções de 

Correlação para os principais Radionuclídeos de Difícil Medição (RDMs) com os 

Radionuclídeos Chave (RCs) 60Co e 137Cs em ambos os rejeitos radioativos 

estudados. 

Entretanto, os Fatores de Escala e Funções de Correlação obtidos no 

presente trabalho somente podem ser utilizados na estimativa do inventário de 

radionuclídeos dos rejeitos radioativos estudados se antes forem medidos os 

valores médios das concentrações de atividade dos Radionuclídeos Chave (RCs) 

para cada um dos 21 tambores de 200 L que contêm tais rejeitos. Essas medidas 

devem ser realizadas externamente aos tambores e a técnica mais utilizada para 

tanto é denominada varredura gama segmentada (segmented gamma scanning, 

SGS), usualmente empregada na caracterização de rejeitos radioativos gerados 

em reatores nucleares de potência (IAEA, 2007; IAEA, 2009). 

O equipamento utilizado para realizar medidas de varredura gama 

segmentada em tambores consiste em um detector de germânio hiperpuro 

(HPGe), envolvido completamente por blindagem contra radiação com exceção 

de uma abertura colimadora variável direcionada ao objeto a ser medido. No caso 

das concentrações de atividade dos Radionuclídeos Chave (RCs) não serem 

constantes no volume (conforme foi constatado neste trabalho ao se avaliar o 

grau de homogeneidade dos rejeitos) e a massa total de água contida nesse 

volume não ser conhecida (aspecto especialmente relevante para resinas de troca 

iônica), torna-se necessário efetuar uma média das medidas nas várias seções 

(ou segmentos) da superfície do objeto. Para tambores, essa média é obtida 

rodando o tambor e variando a altura do detector. O equipamento possui 
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sensores para pesar o tambor. Calibrações em energia e em eficiência, bem 

como determinação dos efeitos de atenuação, são realizadas previamente 

mediante uso de padrões cilíndricos fabricados com atividades de radionuclídeos 

bem conhecidas e distribuídas uniformemente no mesmo material que constitui a 

matriz do rejeito radioativo em estudo (Fil , 1989; IAEA, 2007). 

Atualmente há diversas técnicas não destrutivas baseadas nesse 

procedimento geral e que estão disponíveis para medir, com diferentes graus de 

precisão, as concentrações de atividade de radionuclídeos emissores de raios-

gama presentes em rejeitos radioativos acondicionados em embalados 

(ORTEC/ANTECH, 2009). A técnica desse tipo mais sofisticada e precisa, 

usualmente denominada varredura gama tomográfica (tomographic gamma 

scanning, TGS), leva em conta também eventuais heterogeneidades existentes 

no interior de cada um dos segmentos do objeto que está sendo medido e fornece 

adicionalmente uma tomografia do embalado como um todo (ORTEC/ANTECH, 

2009; Krings e Mauerhofer, 2012). As incertezas experimentais relativas das 

concentrações de atividade medidas por intermédio dessas técnicas estão na 

faixa de 10% a 30% para SGS e de 3% a 15% para TGS (ORTEC/ANTECH, 

2009; Krings e Mauerhofer, 2012). 

Ainda não foram realizadas medidas de varredura gama segmentada 

ou tomográfica nos tambores que contêm os rejeitos radioativos estudados. No 

IPEN/CNEN-SP, estuda-se utilizar uma metodologia alternativa de análise para 

quantificação e localização de radionuclídeos não homogeneamente distribuídos 

em um tambor de 200 L, baseada nas técnicas de Monte Carlo e Redes Neurais 

Artificiais (RNA), para aplicação na caracterização isotópica dos rejeitos 

radioativos armazenados na instituição (Potiens Jr., 2005). 

Uma vez determinados os valores médios das concentrações de 

atividade dos Radionuclídeos Chave (RCs) 60Co e 137Cs em cada um dos 

tambores contendo rejeitos radioativos, utilizar-se-ão os Fatores de Escala e as 

Funções de Correlação obtidos neste trabalho para estimar as concentrações de 

atividade de cada um dos Radionuclídeos de Difícil Medição (RDMs) nesses 

mesmos tambores. 

Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que as mudanças 

operacionais no reator IEA-R1 afetaram os Fatores de Escala e as Funções de 

Correlação, de maneira que se faz necessário decidir se os dois lotes devem ser 
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considerados em conjunto ou separadamente. Para as resinas de troca iônica, 

houve em geral grande variação entre os lotes e menor dispersão 2σ para cada 

lote em separado, de maneira que na estimativa do inventário de radionuclídeos 

devem ser empregados os Fatores de Escala obtidos para cada lote 

separadamente. As exceções nesse caso são as Funções de Correlação 

envolvendo o radionuclídeo 55Fe, obtidas para os lotes em conjunto e que devem 

ser utilizadas por constituírem a única forma encontrada para escalonar esse 

RDM com os RCs. Entretanto, para o carvão ativado, tendo em vista que em geral 

a variação entre os lotes foi bem menos acentuada e o número de dados para o 

lote de 2003 é pequeno, os Fatores de Escala obtidos para os lotes em conjunto 

devem ser empregados na estimativa do inventário de radionuclídeos. 

As concentrações de atividade de 235U e 236U no carvão ativado devem 

ser estimadas considerando-se separadamente os Fatores de Escala para cada 

um desses isótopos, enquanto nas resinas de troca iônica devem ser empregados 

os Fatores de Escala obtidos para ambos conjuntamente. Esse critério decorre da 

atividade desses radionuclídeos ser bem mais baixa nas resinas de troca iônica 

do que no carvão ativado. 

Os Radionuclídeos de Difícil Medição (RDMs) para os quais não se 

conseguiu obter Fatores de Escala ou Funções de Correlação nos rejeitos 

radioativos estudados devem ter as respectivas concentrações de atividade 

consideradas como sendo iguais à média aritmética das medidas dessas 

concentrações (IAEA, 2009), considerando coerentemente os dados dos lotes em 

conjunto no caso do carvão ativado e os dados dos lotes em separado no caso 

das resinas de troca iônica. 

Para o RDM 3H, existe também a possibilidade de utilizar um 

procedimento alternativo que consiste em medir a concentração de atividade de 

trítio no líquido sobrenadante de cada tambor, determinar o volume total de água 

presente no rejeito radioativo ali acondicionado, multiplicar esse volume pela 

concentração de atividade medida e, por fim, dividir o resultado pela massa total 

do rejeito radioativo contido no tambor (EPRI, 1999).  

No presente trabalho, constatou-se a presença de líquido sobrenadante 

apenas em alguns dos 7 tambores contendo resinas de troca iônica gastas e 

mediu-se nesse líquido a concentração de atividade média de 3H, a qual em cada 

tambor, dentro das incertezas experimentais, mostrou-se compatível com a 
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encontrada nas próprias resinas. Esse resultado decorre do teor médio estimado 

de umidade nas resinas de troca iônica gastas ser de aproximadamente 50%, em 

comparação com cerca de 30% no carvão ativado gasto. Portanto, no caso das 

resinas de troca iônica gastas, bastaria medir com exatidão o volume total de 

água presente nesse rejeito radioativo para determinar a concentração de 

atividade média de 3H utilizando o procedimento alternativo descrito 

anteriormente. 

Por fim, é importante ressaltar que, caso não ocorram mudanças 

operacionais relevantes no reator nuclear de pesquisa IEA-R1, os Fatores de 

Escala e as Funções de Correlação obtidos no presente trabalho serão usados na 

caracterização de futuros lotes de resinas de troca iônica e de carvão ativado 

gastos, seguindo os mesmos critérios gerais apresentados neste capítulo. 
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5  CONCLUSÕES 

 

Os estudos realizados nos rejeitos radioativos constituídos por resinas 

de troca iônica e carvão ativado, retirados em definitivo do sistema de 

retratamento da água da piscina do reator nuclear de pesquisa IEA-R1, 

permitiram chegar às conclusões relatadas a seguir. 

A metodologia de Fatores de Escala foi aplicada de maneira inédita a 

reatores nucleares de pesquisa e se mostrou adequada para efetuar a estimativa 

do inventário de radionuclídeos dos principais rejeitos radioativos gerados durante 

46 anos de operação do reator IEA-R1. Ademais, a aplicação dessa metodologia 

tornou possível diminuir sobremaneira os ônus tipicamente inerentes ao trabalho 

de caracterização de rejeitos radioativos, tais como tarefas de coleta e preparação 

de amostras, exposição às radiações ionizantes e custos operacionais. 

A coleta e a preparação de amostras dos rejeitos radioativos estudados 

foram realizadas levando-se em consideração os radionuclídeos previamente 

selecionados para medida e, sobretudo, avaliando-se cuidadosamente as doses 

equivalentes de radiação a serem recebidas pelos operadores e os riscos de 

contaminação tanto desses operadores quanto do local de trabalho. 

Diversos procedimentos radioquímicos empregados nas separações 

dos radionuclídeos foram adaptados e implantados, baseados nos processos de 

combustão, co-precipitação, cromatografia de extração e de troca iônica, bem 

como os diferentes modos de preparação das fontes para adequá-las a medidas 

por espectrometria de partículas alfa, partículas beta, raios-gama e/ou fótons com 

baixa energia. Os bons resultados obtidos quanto à recuperação de traçadores e 

à reprodutibilidade das medidas indicam que os procedimentos adaptados podem 

ser utilizados na determinação rotineira da concentração de atividade de 

radionuclídeos em rejeitos radioativos. 

Em meio às resinas de troca iônica e/ou ao carvão ativado, abrangendo 

todos os 21 tambores dos dois lotes armazenados até hoje no IPEN/CNEN-SP 

(datados de 1993 e 2003), foram determinadas as concentrações de atividade 

para 18 Radionuclídeos de Difícil Medição (3H, 14C, 55Fe, 59Ni, 63Ni, 90Sr, 108mAg, 

234U, 235U, 236U, 238U, 238Pu, 239+240Pu, 241Pu, 241Am e 243+244Cm) e para 2 

Radionuclídeos Chave (60Co e 137Cs). Dentre todos esses radionuclídeos, 
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conseguiu-se estabelecer Fatores de Escala ou Funções de Correlação 

correspondentes a pares RDM/RC em ao menos um dos rejeitos radioativos 

estudados para 15 Radionuclídeos de Difícil Medição (14C, 55Fe, 59Ni, 63Ni, 90Sr, 

108mAg, 234U, 235U, 236U, 238U, 238Pu, 239+240Pu, 241Pu e 241Am). Entretanto, no 

âmbito do presente trabalho não foi possível desenvolver ou adaptar 

procedimentos para determinação dos Radionuclídeos de Difícil Medição 99Tc, 129I 

e 135Cs, os quais haviam sido selecionados previamente para medida. 

A influência exercida pelas mudanças operacionais no reator IEA-R1 

sobre os Fatores de Escala e Funções de Correlação foi constatada mediante 

análise estatística comparativa dos resultados obtidos separadamente para os 

dois lotes de rejeitos, cada qual correspondendo a um período diferente no que se 

refere principalmente ao regime de operação do reator em termos de potência e 

tempo de funcionamento. Nas resinas de troca iônica, geralmente a variação dos 

valores médios dos Fatores de Escala observada entre os dois lotes foi grande, 

levando à decisão de utilizar os resultados obtidos para cada lote separadamente 

na estimativa do inventário de radionuclídeos desse rejeito radioativo. Por outro 

lado, no carvão ativado, uma variação bem menos acentuada entre os valores 

médios dos Fatores de Escala de cada lote e o número pequeno de dados do lote 

de 2003 levaram à decisão de utilizar os resultados obtidos para os dois lotes em 

conjunto na estimativa do inventário de radionuclídeos desse rejeito radioativo. 

Em relação a trabalhos futuros relacionados ao assunto em questão, as 

perspectivas são o desenvolvimento de procedimentos para determinação da 

concentração de atividade dos radionuclídeos 99Tc, 129I e 135Cs nas resinas de 

troca iônica e no carvão ativado gastos, o aperfeiçoamento de procedimentos 

para separação das concentrações de atividade de 239Pu/240Pu e de 243Cm/244Cm 

nas resinas de troca iônica e no carvão ativado gastos, o estudo da viabilidade de 

aplicação da metodologia de Fatores de Escala na estimativa do inventário de 

radionuclídeos de todos os demais rejeitos radioativos armazenados no 

IPEN/CNEN-SP, o estabelecimento de um programa para intercomparações 

interlaboratoriais em âmbito nacional referente à determinação de Radionuclídeos 

de Difícil Medição (RDMs) e a inclusão de 10Be na lista de radionuclídeos 

selecionados para medida em rejeitos radioativos a serem gerados futuramente 

no reator nuclear de pesquisa IEA-R1. 
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