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Pesquisa e Desenvolvimento de Sonda para Caracterização de 
Rejeitos Radioativos por Ablação com Laser 

 

1. Área de Atuação da Proposta 

A área de atuação da presente proposta está inserida no Programa 9 - TECNOLOGIA 
LASERS, Atividade 920 - Aplicações de Lasers 

É importante mencionar que se pretende a utilização de lasers para caracterização de 
rejeitos radioativos. 

 

2. Qualificação do Principal Problema a Ser Resolvido 

Os rejeitos radioativos provenientes das desativações de instalações radiativas ou 
nucleares no Brasil são um problema que precisam ser enfrentados. 

As desmontagens que compunham as Unidades piloto do Ciclo do Combustível Nuclear 
no IPEN geraram uma grande quantidade de resíduos que estão armazenados em 
vários galpões. Faziam parte do conjunto de instalações as Unidades de: Purificação de 
Nitrato de Uranilo; Precipitação de DUA; Calcinação de DUA a UO3; Desnitração de 
NUH a UO3 por leito fluidizado; Purificação de Nitrato de Tório; Produção de UF4 via leito 
móvel; Produção de Flúor; Produção de Haxafluoreto de Urânio; Produção de Zircônio e; 
Transferência de UF6 [1]. 

Esses resíduos são constituídos, principalmente, de estruturas de aço carbono, peças e 
equipamentos, embalados em tambores de aço-carbono ou caixas de aço, totalizando 
um volume de 20 m3, com massa estimada da ordem de 80 toneladas, e uma grande 
quantidade de estruturas a serem ainda desmontadas, com volume estimado superior a 
1000 m3 e massa acima de 4000 toneladas. (Ver figura 1) 

Estima-se que 70 a 90 % em volume desses resíduos sejam de materiais metálicos 
(aço-carbono, inox, etc.), 5 a 20% materiais plásticos em geral (tubos de PVC, 
bombonas de polietileno) e 5 a 10% de outros materiais (vidro, papelão, madeira, 
isolantes térmicos, refratários, materiais de construção etc.). 

Levantamento preliminar dos níveis de radiação nos galpões de armazenamento 
indicam taxas de dose da ordem de 1,5 μSv/h a 2,5 μSv/h. Os contaminantes mais 
prováveis são o U-238 e Th-232 e seus produtos de decaimento. Não há, porém, 
avaliação dos níveis de concentração de atividade na superfície daqueles materiais que 
permitam o seu tratamento como resíduo radioativo, ou seja, a descontaminação para 
reutilização ou para reciclagem dos materiais, ou o seu gerenciamento como rejeito 
radioativo. 
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Figura 1 – Resíduos da desmontagem de instalações radiativas e nucleares 
 

Outras unidades da CNEN têm também esse tipo de material em armazenamento, 
aguardando uma decisão sobre sua gestão definitiva, assim como há resíduos de 
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desmontagem de equipamentos ou instalações nas Usinas de Angra e nas Unidades da 
INB. 

Esses resíduos armazenados têm em comum, o fato de que não foram avaliados os 
níveis de contaminação superficial nos materiais, passo fundamental para a realização 
das etapas seguintes da sua gestão. Uma das razões para isso é a falta de um método 
eficaz, barato e seguro para fazer essa avaliação. O método usual de estimar a atividade 
em materiais contaminados na superfície é fazer esfregaços e medir a quantidade 
removida no papel de esfregaço em um monitor de radiação. A incerteza no resultado é 
muito grande e difícil de ser estimada, principalmente para diferentes materiais 
contaminados e contaminantes. 

O Centro de Lasers e Aplicações (CLA) e a Gerência de Rejeitos Radioativos (GRR) 
estão empenhados, há alguns anos, em desenvolver a tecnologia de ablação por laser 
como instrumento para a amostragem quantitativa de substâncias radioativas 
depositadas na superfície de materiais, como primeiro passo no tratamento de materiais 
contaminados que podem ser descartados para reciclagem ou tratados como rejeito 
radioativo [2]. Mais recentemente, o Centro de Engenharia Nuclear (CEN), o Centro de 
Reator de Pesquisas (CRPq), e a Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento, Ensino e 
Inovação (CRN) se interessaram pelo projeto e irão, agora, contribuir para o 
desenvolvimento dessa tecnologia. 

Remover a contaminação da superfície de metais e outros materiais com lasers é uma 
solução eficiente e segura de tratar alguns rejeitos gerados na operação e no 
desmantelamento de instalações radioativas e nucleares [3]-[7]. A ablação por laser é 
não só eficiente em remover a contaminação como também apresenta vantagens sobre 
métodos tradicionais, por dispensar o uso de solventes tóxicos e instalações caras, e por 
gerar um volume de rejeitos secundários menores que qualquer uma das alternativas. 
Além de uma redução significativa do tempo para a execução do serviço. 

É extensa a lista de benefícios do uso de lasers para a descontaminação de rejeitos 
radioativos de descomissionamento, que são constituídos por peças, equipamentos e 
instalações contaminadas na superfície dos materiais: 

 Melhora a segurança das operações, que podem ser feitas remotamente, 
diminuindo as doses de radiação e prevenindo a contaminação dos 
trabalhadores; 

 Diminui a geração de rejeitos secundários, pois somente os filtros de ar 
constituem o volume final de rejeitos radioativos do processo; 

 O fator de redução de volume dos rejeitos, pelo mesmo motivo do item anterior, é 
o maior dentre todos os métodos alternativos; 

 Reduz a contaminação de equipamentos usados no tratamento dos rejeitos; 
 Dispensa o uso de produtos químicos perigosos, o que levará a um impacto 

mínimo no meio ambiente, normalmente usados nas soluções de 
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descontaminação de alguns métodos alternativos, que oferecem risco de 
manuseio e problemas de deposição; 

 Fatores de descontaminação elevados resultam em uma quantidade maior de 
materiais que podem ser liberados e reutilizados ou reciclados, em vez de 
tratados como rejeito radioativo; 

 Pelo mesmo motivo do item anterior, alguns rejeitos que inicialmente são 
classificados como rejeitos de manipulação difícil, podem ser reclassificados para 
categorias mais simples; 

 Materiais valiosos podem ser recuperados para reuso; 
 Os custos são reduzidos, não só do próprio processo de descontaminação, como 

também os custos totais, com menor volume de rejeitos que requerem 
armazenamento e deposição. 

Por isso, a ablação por lasers já é empregada no tratamento de rejeitos radioativos, por 
descontaminação de superfícies contaminadas. Essa técnica também tem grande 
potencial para ser um instrumento muito útil para a caracterização desses rejeitos, 
aplicação que não se tem notícias de já ter sido usada, sendo, portanto, de grande 
potencial de inovação.  

Caracterizar os rejeitos significa determinar, por meio de medições, amostragem e 
análises laboratoriais, ou cálculo, as propriedades físicas, químicas e radiológicas dos 
rejeitos, que sejam relevantes para as etapas seguintes da gestão. Com uma 
caracterização apropriada se pode garantir uma gestão segura e com a qualidade 
exigida pela legislação e recomendada nos padrões de boas práticas dos órgãos 
internacionais [8]. 

O inventário radioisotópico é uma das propriedades dos rejeitos que a ablação por laser 
pode determinar. Esse inventário, ou como é também chamado, ativo isotópico, é a 
relação de todos os radioisótopos relevantes presentes e as suas respectivas atividades 
ou concentrações de atividade. Ele pode ser obtido por modelagem matemática dos 
processos físicos e químicos que deram origem aos rejeitos, mas, em geral, é obtido 
pela amostragem e pela aplicação de métodos radioquímicos de análise, seguidos da 
utilização da análise estatística apropriada para determinar os valores e as incertezas 
dos resultados [9]. 

Os padrões de segurança da Agência Internacional de Energia Atômica requerem que o 
conteúdo radioativo seja conhecido para que se possam classificar os rejeitos [10], para 
que se possa definir o tipo de tratamento [11] o armazenamento [12] e os critérios de 
aceitação na deposição [13]. Serve também para estabelecer os planos de segurança 
durante o manuseio dos rejeitos [14] e durante as fases operacionais [15] e pós-
encerramento dos repositórios [16]. Por fim, mais importante que tudo, a caracterização 
é um requisito regulatório no Brasil [17]. 

Como já mencionado, o método usual de se obter amostras de superfícies contaminadas 
é a amostragem por esfregaço [18], com o qual a área a ser amostrada é esfregada com 
um disco de papel absorvente ou tecido absorvente. O disco é então colocado no 



5/12 
 

receptáculo apropriado de um detector de esfregaço e ‘contado’ pela detecção das 
emissões alfa, beta ou gama. O esfregaço pode ser também enviado a um laboratório 
onde os radioisótopos presentes são determinados pelos métodos radioquímicos usuais. 

A amostragem por esfregaço, embora muito utilizada, sofre de limitações [19]-[23], tais 
como:  

 É imprecisa; 
 Os resultados variam de operador para operador; 
 É difícil assegurar que a área amostrada seja bem definida; 
 A transferência da contaminação da superfície para o esfregaço depende da 

rugosidade da superfície, da umidade presente na superfície e do grau de 
penetração do contaminante no material; 

 Somente os materiais que estão fracamente aderidos à superfície, a chamada 
contaminação transferível, chegam a ser retirados e podem ser identificados e 
quantificados; 

 A contaminação intransferível, que está fortemente ligada à superfície, não pode 
ser determinada por esse método. 

Outro aspecto da amostragem de superfícies contaminadas é que, para descarte de 
materiais para reciclagem, é necessário assegurar que a concentração de 
contaminantes esteja abaixo dos limites estabelecidos pelo órgão regulador. Esses 
limites são suficientemente baixos para que os instrumentos e os métodos de medição 
disponíveis para a rotina das instalações nucleares ou de mineração sejam aplicáveis 
em poucos casos. Essa dificuldade leva, por exemplo, a França, a preferir tratar tudo 
aquilo que é descartado de uma instalação nuclear, como rejeito radioativo, mesmo que 
o material pudesse ser considerado, rigorosamente, nem rejeito nem radioativo. 

A ablação por laser, por outro lado, pode ser utilizada para a retirada de uma amostra 
dos materiais depositados sobre uma superfície, de modo reprodutível e de forma 
quantitativa porque é possível ajustar os parâmetros do feixe de laser para que tudo, 
substrato e material depositado, seja retirados até a profundidade desejada e recolhido 
integralmente para análise quantitativa. 

A amostragem por ablação com laser é, portanto, um método de amostragem que 
apresenta desempenho muito superior ao método convencional. O seu desenvolvimento 
é necessário e oportuno. 

A consecução dos objetivos do projeto, descrito nessa proposta, representa uma 
importante contribuição tecnológica, tanto para as aplicações de lasers, como na gestão 
dos resíduos radioativos ou de materiais contaminados na superfície com contaminantes 
químicos convencionais e cujo reaproveitamento ou utilização primária dependem da 
descontaminação da superfície. 
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3. Objetivos a Serem Alcançados 

(i) Desenvolver o projeto de sonda para caracterização de rejeitos radioativos por 
ablação com laser; 

(ii) Construir sonda para caracterização de rejeitos radioativos por ablação com laser; 
(iii)Desenvolver procedimentos qualificados para a utilização da sonda para 

caracterização de rejeitos radioativos por ablação com laser; 
(iv)Início da utilização da sonda para caracterização de rejeitos radioativos por 

ablação com laser em instalações desmontadas que compunham as Unidades 
piloto do Ciclo do Combustível Nuclear no IPEN. 

 

4. Centros de Pesquisa que Participam da Proposta 

Centro Representante 
Centro de Engenharia Nuclear (CEN) Miguel Mattar Neto - Coordenador 
Centro de Lasers e Aplicações (CLA) Marcus Paulo Raele 
Centro de Reator de Pesquisas (CRPq) Paulo Sergio Cardoso da Silva 
Gerência de Rejeitos Radioativos (GRR) Roberto Vicente 

 

5. Metodologia a Ser Empregada 

 

Uma sonda para caracterização de rejeitos radioativos por ablação com laser tem 
bastante semelhança com sondas de ablação por laser para descontaminação de peças 
superficialmente contaminadas por material radioativo e sua configuração é mostrada na 
figura 2. 

 
 

Figura 2 - Configuração da sonda para caracterização de rejeitos radioativos por 
ablação com laser 
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Assim, a pesquisa e desenvolvimento de sonda para caracterização de rejeitos 
radioativos por ablação com laser terá as seguintes etapas: 

 Avaliação de parâmetros de rejeitos radioativos que serão caracterizados. Para 
essa avaliação será necessário: 

o Determinar as principais propriedades físicas do material ejetado durante a 
ablação com laser; 

o Determinar as áreas mínimas das superfícies que devem sofrer ablação 
para se alcançar os limites de quantificação, de cada radionuclídeo de 
interesse, pelos métodos radioquímicos usuais; 

o Determinar as características da sonda de amostragem, capaz de fazer a 
captura do material ejetado, para se obter eficiência próxima a 100%; 

o Determinar os parâmetros de operação do sistema de aspiração e filtração 
do material ejetado 

 Projeto mecânico e estrutural das partes da sonda (espeficações técnicas de 
materiais, de projeto e de fabricação, memoriais de cálculo, desenhos de projeto) 

 Especificações de componentes elétricos para sucção e captura 
 Especificações de acoplamento ao laser e sua utilização 
 Construção e montagem da sonda 
 Desenvolvimento de procedimentos operacionais por meio de testes de ablação. 

o Os testes de ablação de superfícies para avaliar o desempenho do 
instrumento serão realizados em etapas sucessivas de rigor. Inicialmente, 
superfícies de vários tipos (diferentes metais, materiais plásticos e 
concreto) serão submetidas à ablação para verificar os parâmetros de 
operação. O critério de análise será a capacidade do equipamento para 
remover uma camada superficial do material, que é ejetado e se converte 
em aerossol sólido a uma curta distância (1 cm) do ponto de ablação. Daí 
se recolhe o aerossol num filtro HEPA para posterior análise. 

 Quantificação dos radionuclídeos nos filtros. 
o Para a determinação da atividade e dos radionuclídeos presentes na 

amostra, o filtro utilizado durante a aspiração de rotina de caracterização 
de rejeitos radioativos, peça contendo material radioativo, será dissolvido 
por meio de ataques ácidos e peróxido com o intuito de abrir a amostra. 
Posteriormente a solução gerada será avolumada para retirada de 
alíquotas. Uma fração será levada para o espectrômetro gama para 
determinação e quantificação dos emissores gamas presentes na amostra, 
outra será utilizada para quantificar alguns radionuclídeos emissores alfa 
por métodos radioquímicos, o qual consiste em passar por várias etapas 
de ataques ácidos percolando a amostra obtida em colunas. 

 Qualificação de procedimentos operacionais da sonda de ablação por laser para 
amostragem de superfícies contaminadas. 

o Uma vez que o modo de operação esteja estabelecido, diferentes 
superfícies contaminadas propositalmente com várias substâncias 
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radioativas serão submetidas à ablação para verificar a eficiência do 
instrumento para retirada da contaminação, a qual será avaliada pela 
análise radioquímica dos filtros. A qualificação do instrumento será feita 
utilizando padrões certificados de contaminação de superfície para verificar 
a repetitividade com a obtenção precisa e exata da concentração de 
atividade nas superfícies amostradas. 

 Utilização da sonda de ablação por laser desenvolvida e qualificada para a 
caracterização de rejeitos radioativos por ablação com laser em instalações 
desmontadas que compunham as Unidades piloto do Ciclo do Combustível 
Nuclear no IPEN 

 

6. Principais Contribuições Científicas ou Tecnológicas da Proposta 

A contribuição da proposta é tecnológica. Trata-se do desenvolvimento de um 
instrumento e um método de medição que permitam a determinação da concentração de 
atividade na superfície de objetos que necessitam ser tratados como rejeito radioativo, 
com exatidão e precisão aceitáveis. (ver figura 3) 

Os principais beneficiários desse instrumento serão os responsáveis por gerenciar 
rejeitos de descomissionamento de instalações nucleares radiativas e de indústrias 
mineradoras. 

Numa segunda etapa de desenvolvimento, o instrumento poderá ser utilizado como 
instrumento de controle de contaminação de instalações, na rotina operacional de 
proteção radiológica. 

Por fim, o uso do instrumento poderá ser ampliado para medir a contaminação por 
contaminantes não radioativos. 

 
Figura 3 - Vista isométrica da sonda (preliminar) 
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7. Orçamento detalhado 

Apresentado na planilha anexada. 

 

8. Cronograma físico 

 
 

9. Identificação dos participantes 

Centro Participantes 
CEN Miguel Mattar Neto 

Altair Antonio Faloppa 
Thadeu das Neves Conti 
José Rodrigues de Lima 
Rodrigo Bohac Ferreira Rosa (aluno) 
 

CLA Marcus Paulo Raele 
Heiton Curto Gomes (aluno) 
 

CRPq Paulo Sergio Cardoso da Silva 
Frederico Antônio Genesini  
Guilherme Zahn 
 

GRR Roberto Vicente 
Ricardo Nunes de Carvalho 
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in stalaçõ e s d e sm o n tad as q u e  co m p u n h am  as 
Un id ad e s  p i lo to  d o  C iclo  d o  C o m b u stív e l  N u cle a r 
n o  IP EN

DuraçãoA tividad e
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10. Infraestrutura e Apoio Técnico e Recursos Financeiros Adicionais 

 CEN (programas para modelagem sólida SOLIDWORKS e SOLIDEDGE e 
programas para análise estrutural ANSYS Mechanical e ANSYS LS-DYNA com 
respectivas plataformas computacionais, plotter para impressão de desenhos 
mecânicos); 

 CLA (lasers disponíveis para o projeto, oficinas); 
 GRR (recursos materiais disponíveis para o projeto). 

 
11. Produção Prevista de C&T 

02 publicações em periódicos com alto fator de impacto 

01 pedido de patente 

03 dissertações de mestrado 

 

12. Impactos dos Resultados no Mercado/Sociedade 

O sucesso no desenvolvimento do instrumento e do método de medição da 
contaminação superficial em resíduos e rejeitos radioativos beneficiará a indústria 
nuclear, por disponibilizar uma ferramenta que falta para caracterizar, de forma rápida e 
confiável, materiais contaminados na superfície e permitir uma gestão mais barata e 
eficiente do desmantelamento e descomissionamento dessas instalações. 

O mesmo se pode dizer da indústria de mineração que tem o problema de contaminação 
por radionuclídeos naturais das séries do tório e do urânio, como as petroleiras, as 
mineradoras de monazita (terras raras), cassiterita (estanho), pirocloro (nióbio) e apatita 
(fosfato), para citar algumas. 
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