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PROGRAMA DE MONITORAÇÃO AMBIENTAL DO
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR

1. INTRODUÇÃO

Por decisão da Diretoria Executiva da NUCLE
BRÁS, o Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR) de Belo
Horizonte foi transformado em 1977 no Centro de Desemrol
vimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) da NUCLEBRÃS. Ao
CDTN, órgão diretamente subordinado à Superintendência
Geral de Pesquisa e Desenvolvimento (SUPED), foi atribui
do, dentre outros, o objetivo de dominar e desenvolver a
tecnologia de reatores e do ciclo de combustíveis nu
cleares, para dar suporte ã NUCLEBRÁS e Subsidiárias na
implantação do Programa Nuclear.

Em função dos trabalhos realizados nos diver
sos setores do CDTN, são gerados certos materiais que,
por sua natureza, são classificados como rejeitos, sejam
radioativos ou não radioativos. Tais rejeitos consti
tuem uma fonte potencial de contaminação do meio ambien
te, podendo assim, causar riscos, diretos ou indiretos,
ao homem. Nestas condições, eles devem ser devidamente
armazenados e tratados, sendo que sua liberação no am
biente deve atender, em particular às exigências dos ór
gãos normativos e fiscalizadores; Comissão Nacional de E
nergia Nuclear (CNEN)*1*, para os rejeitos radioativos ,
Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) e Comissão
de Política Ambiental (COPAM)' ', para os contaminantes
não radioativos.
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Este Programa de Monitoração Ambiental (PMA)
do CDTN foi elaborado com o propósito de se levantarem da

[3 41 ~~
d o s q u e p e r m i t a m *••*•' :

. Verificar se a liberação dos rejeitos radioati_
vos pelo CDTN se conforma ao principio básico de radiopro
teção de que as doses de radiação recebidas pelo homem de
vam ser tão baixas quanto razoavelmente exeqüível e, em
particular, abaixo dos limites estabelecidos por normas;

. Estimar o eventual acréscimo de contaminantes
no ambiente em decorrência da operação do CDTN, ou seja,
avaliar o impacto ambiental causado pela operação do Cen
tro;

. Verificar a adequação dos procedimentos utili
zados para controle dos efluentes do CDTN;

. Estimar as doses máximas de radiação que indî
víduos do público poderão receber anualmente, em conseqüên
cia dos efluentes liberados pelo CDTN.

Este Programa estabelece, em particular:

. a natureza das amostras a serem coletadas;

. a localização dos pontos de amostragem;

. o tipo de análise a ser efetuada em cada amos

tra;

. as freqüências de amostragem e análise;



a forna de apresentação dos resultados.



2. CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO VIZINHA AO CDTN
(7,8,9.10]

2.1 Geografia e Demografia

As instalações do Centro de Desenvolvimento da
Tecnologia Nuclear estão localizadas na zona norte de Be
Io Horizonte, junto ao Campus da UFMG, distando cerca de
1,5 km da Represa da Pampulha e 6,0 km do centro da cida
de. Conforme se pode observar na Figura 4.1, a área ê
limitada a norte pela Rua Prof. Moacir Gomes de Freitas e
faixa de área verde da UFMG, a nordeste pela área verde
que se estende até a rua Prof. Giorgio Schreiber (onde
se localiza o Restaurante Setorial II), a leste pela rua
Prof. Samuel Caetano Jr. e pela Rua Prof. Mário Werneck,
a sul pela área do Ministério do Exército e a sudoeste
pelos terrenos destinados ã implantação da reserva ecoló
gica da UFMG.

A propriedade do CDTN abrange uma área de
241.000 m1, com 25.000 m2 de área construída.

A área do CDTN caracteriza-se por possuir uma
,.topografia pouco acidentada, com a ocorrência de peque
nas ondulações, estando os seus terrenos em altitudes
que variam entre as cotas de 825 ra a 855 m.

A parte não construída e não urbanizada é con£
tituida de áreas verdes, caracterizada por arbustos de
pequeno porte, possuindo em alguns pontos um aspecto um
pouco mais denso.

A área do Campus da Cidade Universitária carac



teriza-se também por alguns espaços verdes, que se inten
sificam mais ao sul e a sudoeste. As áreas adjacentes
ao Campus já estão completamente urbanizadas.

A área circunvizinha ao local do CDTN, num

raio de 1,5 km, é constituída em quase toda a sua totali

dade por terrenos pertencentes ao "Campus" da UFMG. Exis

te população residente apenas nas instalações do Colégio

Militar de Belo Horizonte e da 4* Companhia de Comunica

ção.

O setor que compreende os bairros vizinhos ao
CDTN, na chamada região da Pampulha, possuia, em 1981,
cerca de 37.473 habitantes. As aglomerações urbanas
mais próximas ao local, com população residente, estão
situadas a partir do anel de raio 0,9 km. Referem-se
aos bairros São Francisco (0,9 km SE), Ouro Preto (1,1
km W) , São José (1,1 km N), Bandeirantes (1,2 km NW), Liberda
de (1,4 km NE), Indaiá (1,4 km E) e São Luiz (1,5 km N).

A Figura 2.1 mostra a distribuição da popula

ção por setores num raio de 0 - 15 km do CDTN.

A Tabela 2.1 apresenta a capacidade máxima da
população flutuante nas vizinhanças do CDTN e que, em
sua maioria, freqüenta locais turísticos e de lazer, tais
como o conjunto paisagístico da Lagoa da Pampulha, clu
bes sociais e esportivos (náuticos, inclusive), o Está
dio Magalhães Pinto e Palácio dos Esportes, o Centro Es
portivo Universitário, o Jardim Zoológico e outros.
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2.2. Meteorologia

0 clima da região é relativamente seco, com
baixas nebulosidades no inverno. A temperatura oscila
entre 13 e 29°C, muito embora durante a maior parte do a
no, a oscilação esteja entre 16 e 26°C; já se observou
mínima de 4,4°C e máxima de 36°C. A Figura 2.2 mostra
as variações de temperatura por um período de registro
de 30 anos.

A precipitação anual média é de 1.500mm. Deste
total, 89% das chuvas ocorre no período de outubro a mar
ço. A Figura 2.3 mostra a curva de precipitação total e
máxima diária no período de 30 anos.

Os ventos sopram predominantemente de leste pa
ra oeste, registrando-se, no entanto, uma alta frequên
cia de ventos calmos. Observa-se também uma certa per
centagem de ventos de NE para SW e SE para NW. As ou
trás direções apresentam ventos de baixa freqüência. A
Figura 2.4, mostra as rosas dos ventos obtidas a partir
de dados registrados na estação meteorológica do Aeropor
to da Pampulha, a 3 km do CDTN, aproximadamente.

2.3 Hidrologia

A área do CDTN é drenada por dois córregos: um

a sudoeste do CDTN, chamado Córrego do Mergulhão e outro

a nordeste chamado Córrego do Engenho Nogueira.
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O Córrego do Mergulhão é represado em um peque H
no açude a montante da Escola de Educação Física, para u
onde são drenadas as águas de chuva que caem nas proximi
dades da Usina Piloto de Tratamento de Minério do CDTN. ;
Ele ê tributário da Lagoa da Pampulha.

n
0 Córrego do Engenho Nogueira percorre 1.500m [i

dentro do Campus, canalizado em todo este percurso; é a
fluente do Ribeirão Pampulha a jusante da Lagoa, nas pro \\
ximidades do Aeroporto. A maior parte das águas plu
viais e os esgotos sanitários do CDTN são descarregados í!
neste córr». go.

Na Figura 4.1, podem-se ver detalhes da rede [j

de drenagem destes córregos.

. . y
Na região próxima ao CDTN encontram-se instala

dos dez poços tubulares de água subterrânea: cinco deles n
dentro da Cidade Universitária, dois no Colégio Militar, ÍJ
dois no CDTN e um no Campus Ecológico da UFMG. Os poços
do Campus que estão em operação são os do Colégio Técni j
co e do Instituto de Química; a água desses poços é bom
beada para o reservatório próximo ao restaurante Se to n

,,rial II e daí abastece grande parte da Cidade Universitá J
ria.

0 poço artesiano do CDTN atua como fonte aux_i
liar de abastecimento, sendo bombeado apenas no caso de i
interrupção no fornecimento da água da COPAS A. A água
deste poço é bombeada para um reservatório próximo â Usî
na Piloto de Tratamento de Minério; atualmente não á uti
lizada como água potável, pois apresentou toores eleva
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dos de coliformes fecais, provavelmente devido ã infiltra

çâo proveniente de três grandes fossas construídas nas

antigas instalações do Lar Dom Crione.
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Tabela 2.1 - Capacidade Máxima da População Flutuante nas Vizinhan

ças do CDTN.

INSTALAÇÕES

1. Campus da UFMG

2. Centro Esportivo Universitário

3. Estádio Magalhães Pinto

4. Palácio dos Esportes

5. Colégio Militar de Belo Horizonte

6. 4? Companhia de Comunicação

T O T A L

POPULAÇÃO
MAXIMA (1)

9.900

1.600 (3)

130.000

25.000

1.400

- (4)

167.900

DISTÂNCIA (2)
(KM)

0,0

1,0

1,0

1,2

1,0

0,2

(1) - Dados fornecidos pelas instituições (1982)

(2) - Distância linear aproximada ao local.

(3) - Número máximo de usuários já registrado nos sábados e domingos

(4) -.Dado não liberado pelo M.E.
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FIG. 2.1 - OISTRIBUIÇAO SETORIAL
DA POPULAÇÃO RESIDENTE ENTRE

0 A IS Km DO CDTN
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3. CARACTERIZAÇÃO DOS REJEITOS DO CDTN

3.1 Rejeitos Sólidos t 7' n l

Os rejeitos sólidos produzidos no CDTN podem ser
subdivididos em compress!veis, como papéis, luvas, filtros
usados, vidraria, etc e não-compresslveis, como tubos de
PVC, tubos metálicos e sucatas em geral. Estes rejeitos
são coletados separadamente, estocados em tambores de 200
litros e posteriormente transportados para o galpão de tra
tamento de rejeitos. São originados em laboratórios atra
vés do manuseio de materiais contaminados, da limpeza de
superfícies contaminadas, de porta-amostrás radioativas ,
roupas, luvas, etc.

As operações de beneficiamento físico de minérios
uraníferos, realizados na Usina Piloto do Departamento de
Tecnologia Mineral constituem uma segunda grande Conte de
rejeitos sólidos. Estes rejeitos estão na forma de lamas ,
gesso e outros materiais sólidos contaminados, estocados
temporariamente em tanques para decantação, posteriormente
armazenados na antiga piscina, e finalmente enviados para
a bacia de rejeitos do CIPC. Provavelmente o gesso (CaS04)
estocado contém grande quantidade de rádio, visto que Ra e
Ca possuem propriedades semelhantes.

A Figura 3.1 mostra os tipos de rejeitos produzi^
dos nas etapas de processamento de minérios.

A Divisão de Estudos Minerais do CDTN analisou em
1982 uma média de 4200 amostras/mês, através de métodos fí.
sicos de análises. O substrato das amostras de baixa ativi
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dade e o material que sobra do preparo sio posteriormente
rejeitados como lixo comum; as amostras de atividades maio
res são estocadas como rejeito.

Rejeitos sólidos encontram-se ainda estocados

nas instalações do Grupo Técnico de Garantia da Qualida

de, onde as amostras analisadas são arquivadas.

Outro local de produção de rejeitos sólidos é
o Laboratório do Reator; tais rejeitos estão assim distri
buidos:

. Cerca de 60.000 tubos de polietileno/ano con
tendo aproximadamente Ig de minério de urânio
irradiado em cada tubo.
Atividade da ordem de pCi/tubo.

. Cerca de 15.000 tubos de polietileno/ano con
tendo metais, ligas e minérios irradiados. A
tividade da ordem de mCi.

. Cerca de 500 tubos de polietileno/ano conten
" do amostras de sangue irradiado. Atividade

da ordem de mCi.

Os tubos irradiados estão estocados em tambores
de 200 litros/ de plástico em sala fechada próxima ao rea
tor, ou numa antiga caixa d'água, próxima ao campo de fu
tebol do CDTN.

Na Tabela 3.1 resumen-se os dados que caracteri
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zaro os rejeitos sólidos produzidos no CDTN quanto ao tipo,
quantidade, composição, local de geração e forma de estoca
gem.

3.2 Rejeitos Líquidos

A grande demanda de trabalhos em laboratórios
analíticos gera, como conseqüência, grandes quantidades de
rejeitos líquidos, os quais são estocados em bombonas pa
ra posterior tratamento, ou liberados no esgoto. Atualmen
te estão estocados cerca de 400 litros de rejeitos, num
total de 60 bombonas, de natureza radioativa e não-radioa
tiva, cuja composição é extremamente variada, uma vez que
reúnem rejeitos de diversos tipos de análises.

Uma grande quantidade de rejeitos líguidos é
também gerada nos trabalhos de beneficiamento de minérios
uraníferos. Os processos físicos e químicos de tratamen
to geram efluentes líquidos contendo fosgatos, urânio, fer
ro, alumínio, etc.

A Tabela 3.2 apresenta dados aproximados referen

tes ao levantamento de todos os tipos e quantidades de re
f m

jeitos líquidos produzidos no CDTN, separados por laborató
rios e prédios.

3.3 Rejeitos Aero-Transportados *12'13'14'15!

As operações de preparação primária do minério
de urânio, ou seja, britagem, moagem, peneiramento, homoge
neização, retomadas, transporte e alimentação da Usina Pi,
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loto de Tratamento Físico, geram significatxva quantidade

de particulados, que são transportados pelo er para as vi

zinhanças do CDTN. As poeiras e aerossóis assim formados

contêm radionuclídeos das séries do U-238, U-235 e Th-232

(baixo teor). As Tabelas 3.3, 3.4 e 3.5, apresentam dados

referentes aos radionuclídeos de cada uma destas séries.

Na Usina Piloto de Produção de Ãcido Fosfórico ,

são exalados vapores de ácido sulfúrico, ácido fosfórico ,

ácido fluorídrico e SO .

Na Usina Piloto de Enriquecimento, circula uma

mistura gasosa de UFg 5 mol % e He 95 mol %, a uma pressão

inferior à pressão atmosférica. Deste modo, em caso de

acidente a probabilidade de liberação de UFg é pequena.

Caso ocorresse, seriam também gerados no ar o HF e fluore

t< s provenientes da reação do hexafluoreto com a água

atmosférica.

Quanto ao reator IPR-R1, produtos de fissão gaso

sos, normalmente retidos nos elementos combustíveis, pode

riam ser liberados para a atmosfera em caso de acidentes ,

tais como: queda do elemento combustível no poço do reador,

ruptura do revestimento do elemento combustível, etc. Os

principais produtos de fissão gasosos produzidos são 1-131,

Kr-85 e Xe-131. Outros radionuclídeos liberados são aque

les provenientes das irradiações da água e do próprio ar

diluídos na água. Os principais são Trítio, Argônio-41 e

Nitrogênio-16. Também podem ser incluídos no conjunto de

refeitos aero-transportados, os vapores provenientes da ma
nipulação de alguns dos produtos químicos mais utilizados
nos laboratórios da DIQUI-PD:
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REAGENTES

HC1

HN03

H2S04

NH4OH

H3PO4

HF

CONSUMO EM LITROS
(1982)

119

110

58

75

28

15

São ali liberados como aerossóis, os metais pesa

dos tais como, Hg, Pb, Cd, Zn, etc.

O Tritio existente na ãgua pesada da montagem

subcrltica Capitu está na forma de 1H3H0, 2H3HO e 3H,0.
2 -

Existem cerca de 5541 litros de H.O, com uma concentração
8

de Tritio da ordem de 4 x 10 pCi/1. Outra fonte de Trí̂

tio são os alvos do acelerador, nos quais o Tritio é adsor

vido na forma de ^2'
 Existera 2 9 alvos, num total de 88

Ci de Trítio, armazenados em recipientes hermeticamente fe

chados. O Tritio aparece na atmosfera devido à evaporação

da ãgua da Capitu e ã desgaseificaçao dos alvos; portanto,

na forma de vapor de água tritiada ou gás hidrogênio-3. As

medidas de Tritio já efetuadas no laboratório especializa

do do CDTN variam em torno de 10 pCi/1, nível várias vezes

maior que o "background".

Existe ainda no laboratório de física de reato

res um tanque contendo 12 toneladas de UFg cujo urânio é

empobrecido a 0,2%.
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Em diversos laboratórios do CDTN existem cilin

dros contendo gases que são utilizados em equipamentos e

muitas vezes liberados para a atmosfera. Os gases con ti

dos nestes cilindros são principalmente Argônio, Oxigênio,

Acetileno, Nitrogênio, Hélio, Metano, Monôxido e Bióxido

de Carbono, Amônia, Deutério, Flúor, Hexa-fluoreto de Enxo

fre. Hidrogênio e Trifluoreto de Boro. Alguns deles não

oferecem riscos ã saúde.

3.4 Tratamentos de Rejeitos

Será montada no CDTN uma unidade de tratamento

de rejeitos, em um galpão que também será utilizado para

estocagem dos rejeitos.

Os rejeitos sólidos compressiveis serão prensa

dos em tambores de 200 litros e os não compressiveis serão

cimentados e acondi cionados também em tambores de 200 li.

tros. A ventilação nestes locais poderá liberar na atmos

fera particulados em suspensão, gases, etc.

Em todos os laboratórios serão construídos tan

quês para a coleta de rejeitos líquidos, água de lavagem ,

'de maneira a liberá-los para o ambiente apenas quando esti

verem dentro das normas estabelecidas pelos organismos com

petentes.

7



FIGURA 3 . 1 - Tipos de Rejeitos Produzidos nas Etapas do Beneficiamento do
Minério de Urânio de I ta ta ia .
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Tabela 3.1 - Rejeitos Sólidos Gerados no CDTN

réilo

1

2

3

5

•

7

i

Setor

Laboratôrlc
do teator

Divisão de
Julmíc»

Testes

Engenharia
Ambiental

Reprooessa
mcnto.

Tratamento
de

Rejeitos

Fabricação
do Elcivn
toCambu»=
tível.

ü\riqu8d-
nento.

Tecnologia
Mineral.

Grupo Tien
co da Cara
U i d i Oui
ltdade.

Tipo de Rejeito

Tubos de plástico
can materials ir
radiados.

Papeis de f i l tro.
Luvas, papeis de
limpeza, tubos de
polletlleno irra
dlados.

Luvas, Materiais
de tlmpeta • des
oontamlnação. ~

[uvas, SaoDB Piás
ticos, Vidraria 7
Gase, Papeis, etc

Papeis, Sucatas ,
Tubos de PVC.

. Compresslvelet
Papeis, Luvas,
Vidraria em Ge
ral, Roupas. ~

. Não-CompressI-
velsi
1. Lonas de
Minério de Ura
nlo • Tórlo. ~

2. Tubos de PVC
de Mttal, Suca
Us en Geral. "

Papeis, luvas, Su
catas em Geral. ~

Papeis, Luvas, Su
catas em Geral. ~

TJMI ^ Gesso

Rejeitos da Plota
cão.

Mestras ds Mini
rio ds Urânio s
Tórlo, ate.

Composição Aproximada

Minério de urânio Hn-56 ,
Bt-82, Au-198, Minério de
Tórlo,' etc .

U-239, Th-233, Na-24, Mg-27
Al-28, Sl-31, K-42, CT-51 ,
Mn-56, Zn-65, Br-80, Ba-139
Terras Raras e Produtos de
Fissão.

Au-198, lr>192, Br-82 ,
2-131, Mn-S6, Sr-90, Nit-141
Tl-204, Pb-210 e Ra-226.

U nat., Th nat.

Multo Variada

Sirles do IV235, u-238 ,
Th-232, S04

2", P04
J- ,

Ca, e, SI, C03
2", M03" ,

MJ.
Multo Variada

U nat., Th nat.

U nat.

Sirles do U-239, U-235 •
Th-232

Sirles do U-2M, U-235 •
Th-232.

Sirles do U-238, U-23S ,
Th-232, etc .

Estoque Atual
Volume ou Pe

so).

20 tambores
(2 ten.)

8 Tambores
(400 kg)

Pequenas Quan
tidades.

Pequenas quan
tidades.

1/2 Tambor .
(100 kg)

3 Tambores de
Material Can
pactado.

8 0 0 /

12 Tambores

50 kg

30 Toneladas

éO Toneladas

11,S Toneladas

Previsão de Es
toque. ~

(Taxa)

í taVtooRS^nes

60 kg/mês

100 kg/mês

4,4 mVano
(21 tambores de
material oompac
tado).

400 //ano

24 Tambores/ano

60 //dia

100 //semana

3 ton/ano

3 ton/ano

Disposição

ser definido

Bnbalagem em
BISORIi

Bnbalagem em
tambores.

mbalagem em
tenbores.

Bnbalagem em
Tambores.

Compactação em
ioiDOnl OV

200/.

Cunentação em
Tambores.

Oompactajão ou
Clmentaçao em
Tambores.

Bnbalagen em
TamborM.

Bnbalagem em
TamDOKvs.

Tanques ds Os
eantação.

Tanque* ds Ds
eantação.

Caixas di Paps
lão, sacos, e t c

1

Observações

rante SOOh sendo lrradil
das 26^000 amostras m Ví>
gerações pzoâuzindo in.-
atividade de 50 Curies.
Foram E M » radas 57510 <i
terminações era 38125 ama
trás provenientes de 181*
solicitações.

—

As ejçeriêndas cerc traça-
tfores são feitas fora d
CTTO • os radlonuclláea
s io de T 1/2 longa são d
baixa atividade, da on*.,
d* u d .

-

A oempactação reduz 0 vol
ms de 5 vezes.

Os rejeitos são de baix
nível.

Oi rejeitos são de bal*
nível.

0 gtsso retém grandes qiui
tldadesds Radio.

Eitio estocadas em sala»
fechadas • em ambientei,
abortos.

' /



Tabela 3.2 - Rejeitos Líquidos Radioativos e Químicos Convencionais do CDTN

Prédio Divisão Tipo de
rejei to Composição apro»1neda Vol.estJvol

de r e j .

1 . SoUções contendo nucl?ceos com atividade
Induzida (K, Na, Mn. As, Br, Terras Raras.
e tc . ) - Atividade da ordem de nCi < «Ci

2. Xouas de lavagem de tubos porta-anostras
do reator. Atividade da ordea de pCi

3. Soluções de baixa atividade, contendo nu-
clTdeos das séries niturais. Atividade da or
den de pCi

4. Solução de lavage* de tubos porta-amostra
en icido dilufdo

5. '.oluções contendo Unat, pequenas quantida
des de ácidos (HC1O.. H,PO.. HC1. HKO,, e tc j
e sais (FcS04, HgClj. KH4N03, etc)

1 . Soluções ácidas (HC1; HNO,. etc) proveni-
entes Co Laboratório de Absorção Atônica

!. Soluções ácidas (HC1; HNO., riF; e t c . ) . so
lucões orgânicas (acetato de e t i l a , 7BP, etc!
2
lucões orgânicas (acetato deV-ila, ?BP, etc)
soluções contendo sais (A1(KO.) , etc.)-pro-
venientes do Laboratório it 3 Fluorinetri»

3. Soluções provenientes da< determinações d<
FeO.Fe total,P.F;siO?.Ci;Nit K* en minérios
Estas soluções contei» pequena» quantidades de
icido (H.S0.. HF. H.PO.. HC1, HC10.. etc) e
sais (KMnO4; NgClj, Tiocianato de ainõnio.ete)

4.Soluções provenientes das determinações de
Cl" , dureza t o t a l , amônia. M" . SiO,, S", SO,
Mo em água. Estes soluções csAtên pequenas
quantidades de ácidos (MCI, H.SO,, ácido tar-
tárico, e t c ) , base ( N Í O K ) , sais (AgN3v
Mglj . Ka,S03, BaCl» «K.Cl, e t c ) , solventes
orgânicos (isobutsr.cl, «tanol, etc. )

S. Soluções provenientes das deteminações de
P. SO;, f~ SiO? em lixívias. Estas soluções
contém pequenas quantidades de icidos (HXOv
HC1, HCIO.. ícido citrico. etc), bases (Na3H,
NH4OH. et?) e sais ;;iH4N03, (NH4),Mo0..
BaCl2. MgClj, e t c ) .

 3 Z *

.est.
igua/iav

* 1/
MCS

250 1/
nês

10 1/
nês

5 1/
mes

58 1/
ais

30 1/
iia

3 l/dia

640 1/
«ws

20 1/
mês

20 1/
nês

40 1/
nês

2250 1
mês

200 1/
nês

2000 1/
nês

10000 1/

1500 1/
dia

1000 1/
dia

Vol. to-
tal est
nado

44 1/
nês

2500 1/
nês

210 1/
nês

2005 1/
nês

10058 1/
nês

1530 1/
dia

1003 1/
dia

CO

observações Voluo* total
est («do por

prédio

Considerou-se 400 aoostras de 10 nl/nês
Estas soluções podem conter solventes or
oãnicos 4 atualmente, são armazenadas no
local.Xgua de Lavagem • 100 m\/taottr»

-Mo Incluin
ío I;JÍ de"

227 1

Os 250 l/mês se deve» ã primeira igua
de lavagem de 5000 tubos. Aproiinadamen'
te SOO «l/tubo

/ rês

-Con ís-ia de
tavaaea:
hi2V l/íê$

Considerou-se 200 amostras/mês, c igua d<
lavagem • 1 1/amostra

Esta igua de lavagem inclui materiais de
lini ;it COMO: 000, sabão de coco. solu-
ções diluída, de HC1 e HN03 e.eventual-
mente, solventes orgânicos

Considerou-se 303 amostras de ICO ai/dia
e igua de lavagem • 5 1/amostra

Considerou-se 100 amostras de 33 nl/dla,
e igua de lavagem > 10 l/anostra

As soluções de lavagen incluem, cateriais
de limpeza, detergentes, sabão, icidos di
luTdos (HC1 e HTM).), solventes orgânicos'
(acetona, éter, thinner, fcenzina.etc.)

•li»
ío ly-it dê*
avegn :
7 1 / cia

ton í;ua de

557 1 / dia

to
rU



Tabela 3;2 (continuação)
?rêdt OWiSSO

Tipo de
rejeito

o

ar

Composição «proxitaáe vol.es
ie rej

1. Soluções ácidas (H.W, ou .HC1)

2. Solução de Hidróxido de sódio

!0 1 /
sen.

1. Soluções que podes conter os nuclídeos
Ra-2C6. U nat . . P3-210, Pb-210, Th-21O. Cs-137,
Co-63, Sr-90. Cs-114, I - lV í , J-129, "in-SJ, Fe-
5S, Ce-U4, Rj-106, Th-223. Ra-223. 7h-232, Ar
2Al, Tl-204. cm atividade da orde? de 233 x
IO*6

 BCi/or«3a.

1. Soluções icidas (UNO,. H SO . HC1, HF. HSr,
HC104. HjPO4. etc)

 3 2 *

2. Soluções básicas (NaOH, NH40H, etc)

3. Solução de EXTRAS (sabão utilizado para des
contaminação de superfícies radioativas). ~

1. Soluções contendo substâncias radioativas
provenientes da preparação de padrões, descon-
taainação de aaterial.eU.

1. Solução de ácido acético (nenor qu« 3?) ut1
lizeda para evitar a corrosão nos ftltnes dos1r

métricos.

2. Solução fixadora (Mpossulfito de sódio,
sulfito de *õfHo. ácido acético 281. ácido bô
rico, «lmaen de potássio) ~

3. Solução reveiadora (-netol. sulfito de sSdio,
•hidroquinona . ̂ '^y K B r)

1. Soluções ácidas contendo Th nat. U nat, 2r,
TBP. etc

1. Soluções básicas ou levemente i c H « conten
do peguena quantidade de Nitrato de UranDa, ~
DUA. oxidos. fluoretos, etc.

2 V
ano

1000
1KS

4001
!MS

5 .1 /
mes

<30 1/
29d1as.

40 1 /
2Odias

40 1 /

100 1/
nês

29 1 /
•MS

Vol.est^Vel.totâT
ãrja/lav| estimado'

Observações

100C 1
sem.

200 1 /
ano

9300 1/
•es

26C0 1 /
nês

49ÇS 1 /
mês

100 1 /

1020 1. /
sem.

202 1 /
ano

10000 1
Dês

3000 1/
MS
5000 1/
mês

S0 1/
ano

<30 1 /
20dias

40 1 /
ZOdias

40 1 /
20d1as

100 1/
•sés

120 1/
nês

Soluções utilizadas oart laviqei d«s
colunas -it troca tônica, que i feita
uma vez por s«wstrc

Conjiderou-s* 40 amostras de S3 ml
de soluções padrão podendo conter
gualo/ier n gos nuelídíoj eHííos, e
a^ua de lavâ e-n • S 1/»nostra.

Vsltne tatal
titinsa por

prédio

23<01 / s «

íejetto
quTnieo;

j incluin
«]ua d« Ia

va^rs: 1S15T7
mês

3 i]ua de
v»;ti:18U3 V
«is.

Faz-se a lavajeiit dos f i H t i r i Í J J Í
corrente (de torneira) durante 10 ho-
ras.

Atualmente estas íoluçõçs são arMze*
nadas e^ recipientes plásticos

Considerou-se duas experiências diá-
rias originando SOO nl cada, S 1 de
água de lavagem por experiência

B-Sejelto ra-
dioativo:
-Não incluin-
do ãjua de Ia
v i j n : "*
123 1 / sis

cci ã)ui de
1av(;
223 l

:
/ nês

Rejeito radi
oativo: ~
-Nls inci-jin
do ã:aa de ~
lavajsn :
123 l/=ê$

-Co? á;ua de

220 1/sês



Tabela 3
PrídU

7

a

01 visão

OITRR/
DIREP
PO

DITCO
PO

OUKft
P3

DIKAT
PO

DIMS

PO

2 (continuação)
Tipo de
rejeito

Radioati
vo ~

Radioati

Radtoati

Químico

Radioa-
tivo

Composição aproximada

1. Soluções (orginicas. Inorgânicas, águas
Wage», etc.) contendo Unit, Thnat, Sr,
Cs, Co, etc!

1. Soluções ácidas contendo basicamente Ni
trato de UraniU e Nitrato de torto

1. Soluções contendo Unat, fluoretos.etc.

Z. Soluções (ácidas, solventes orgânicos,
bases) contendo pequena quantidade de Unat

1. Soluções íddas (HC1, H!»3, aci04.H2SO4
2. Solventes orgânicos (acetona, tetraelo-
reto de carbono, cioroetileno.tMner), tio
tas, óleos, etc. ~
3. Soluções alcalinas (NaOH. KH40H, etc.)

1. Soluções contendo 1500 ppa de U«0» re-
sultantes de amostragem a cada 30 Minutos
durante uaa corrida

. Soluções contendo de 2000 a 20000 ppa
de U,C_ provenientes de amostragem em 1n-
ervilQs de 30 ninutos e de 2 noras

3. Solução de lavagem de frascos contendo
pequena quantidade de UjOg

. Soluções contendo: H,P0., H.SO.,
NH 4) 2 I04. (KH4)2 C 0 3 / e « . provenientes
a extração por solvente

. Soluções ácidas ou alcalinas contendo
Unat

. Solução do tratamento físico do ainê-
io, contendo basicamente: U,0_, Fe, Ca,
2 0 s . SiO2, »12O3, Kg * 8

Vol.est
de rej.

15.000
1/MÍS

50 1/
dia

ZOO 1/
mês

100 1/
sem

S \/(U

200 1/
dia
1 1/dii

140 1/
5 dias

17S 1/
5 dias

-

600 1/
S dias

100 1/
5 dias

BM3/h

Vol.est
âgua/ia
vage»

-

-

-

200 1/
dia

SO 1/
d U

4000 1/
5 dias

40C0 V
5 dias

-

-

-

Vol. to
tal est
nada

50 1/
dia

200 1/
mês

100 1/
sea

20S 1/
dia

200 1/
dia

51 l/dia

4140 V
S dias

4175 1/
5 dias

500 1/
5 dias

600 1/
5 dias

100 1/
5 dias

8m3/h

Observações

Enisten 3 caixas de 5000 1 cada, para co-
leta deste rejeito

Esta solução ê armazenada no local em rec
plentes plásticos e Inclui a água da pri-"
nelra lavtgem

Esta solução ê arcaienad* no local em re
cipientes plásticos c Inclui • água da
primeira lavagem

t liberada na rede de esgoto

Água de lavagem • 10 l/dcterainação
Considerou-se 200 amostras por corrida de
i dias com 2 determinações, gerando um V9-
une de 700 ml/amostra

onsiderou-se 500 amostras por corrida d<
dias com 7 determinações para cada aeos

tra

Esta solução ê estocada no local em re-
cipientes plásticos

0 regime de operação previsto para a usi'
a ê de 200 h/mês. Toda essa água proveni-
nte do processo vai para una caixa, e •-
õs sedimentação é liberada, através de u-
adrão para a rede pluvial. Sólidos en sus
pensão< li.Existe outra caixa que rtctit i
gj» de lavagem do piso da usina, çue e>s-
arrega também na rede pluvial

Volune total estima
do por prtdio ~

A-Rejeito Radioativo
- Não incluindo ãçua
de 1ava;en: 16.600
1/fflÍS

• Con «sui de lava-
gen : 16.Í00 1/rif

1- Rejeito OuTmico
• Kão incluindo água
de lave;*»: 206 1/
dia

• Coa água de lava-
gem: 4S6 l/dia

A- Latorttõrios :

19515 l/S dias

B- Usina:

8 »3/h
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Tabela 3.3 - Sér ie do 2 3 8 ü

NUCLlDEO MEIA-VIDA

HAIOR EMCRCIA DA RADIAÇÃO (N*V) E INTENSIDADE ( • )

234
90Th

234_ •
91P*

98.671 0.13%

234

n
Pa

"•3"
230Thf
226

86**

218
84Po

99.98» I o.o;%

214.
621

216
es'

At

214
83 BI

99.98% 0.02%

f 210,
61'li

I
210.

82P

I
. 63

81

•100% .00013%

210
64'Po

306,
61

206
82>b

4,SI x 10' a

24,1 d

1,17 •

6,75 b

2,47 x IO5 •

8,0 x IO4 •

1602 •

3,823 d

3,05 m

26,8 »

- 2 •

19,7 m

164 »•
1,3 m

21 a

5,01 d

136,4 d

4,19 m

••távol

4,15
4,20

(25%)
(75%)

4.72 (28%)
4.77 (72%)

4,(2 (24%)
4,68 (76%)

4.60 (6%)
4.78 (95%)

5,49 (100%)

6,00 (-100%)

6,65 (6%)
6,70 (94%)

5,45 (0,012%)
5,51 (0,008%)

7,69 (100%)

3,72 (.000002%)

4,65 (.00007%)
4,69 (.00005%)

5,305 (100%)

0.103 (21%)
0.1S3 (79%)

2,29 (98%)

0.53
1,13

(66%)
(13%)

0,33 (-0,019%)

0,65
0,71
0,98

(50%)
(40%)

(6%)
7 (-0,1%)

1.0
1.51
3,26

1.3
1.9
2,3

(23%)
(40%)
(19%)

(25%)
(56%)
(19%)

0.016 (85%)
0,061 (15%)

1,161 (-100%)

1,571 (100%)

0,063c (3,5»)
0,093c (4%)

0.765 (0,30%)
1,001 (0,60%)

0.1CO (50%)
0.70 (24%)
0,90 (70%)

0,053 (0,2%)

0,068 (0.6%)
0,142 (0.07%)

0,186 (4%)

0,510 (0,07%)

0,295
0,352

(19%)
(36%)

0,609 (47%)
1,120 (17%)
1,764 (17%)

0,799 (0,014%)
0,296 (80%)
0,795 (1001)
1,31 (21%)

0,047 (4%)

0,803 (0,0011%)

(*) Reíora-sa â porccntngom de desintegração do próprio radionuclMoo
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Tabela 3.4 - Série do 235 U

98.
1

22
9

7
OT h

NUCLtDEO

Í
2 U T h9OTn

211
91P*

1
6» 1 1

|

"8-
1

- l o o t I

21
8

r •

0r
211

84

t>

2I1Bi

.28% 1

PO

223

*

00023%

215
85* t

99.7%

1

MEJA-VIDA

7,1 x 10* a

25 ,5 h

3,25 x 10* a

21,6 a

18,2 d

22 m

11,43 d

4 .0 •

1,78 mg

36 ,1 m

- 0 , 1 mi

2,15 m

0,52 •

4,79 m

••t&v«l

HAIOR ENERGIA DA

a

4 .37
4,40
4,58c

—

4.95
5,01
5,02

4,86c
4,95c

5,76
5,98
6,04

5,44 (

5,61
5,71
5,75

6,42
6,55
6,82

7,38

—

8,01

6,28
6,62

7,45

—

—

(18%)
(57%)

(8%)

(22%)
(24%)
(23%)

(0,18%)
(1,2%)

(21%)
(24%)
(23%)

•0,005%)

(26%)
(54%)

(9%)

(8%)
(11%)
(81%)

(•100%)

(•100%)

(16%)
(84%)

(99%)

•

RADIAÇÃO

8

O.14O
0.220
0,305

. . .

0,043

__-

1.15

. . .

. . .

0,74 (-

0,29
0,56
1,39

-

0,60

-

1,44

-

(HCV) E

(45»)
(15%)
(40%)

(-99%)

-100%)

,00023%)

(1,4%)
(9,4%)

(87,5%)

—

(0,28%)

—

(99,8%)

—

INTENSIDADE (*)

Y

0,143
0,185
0,204

0,026
0.084c

0,027
0,29c

0,070

0,050
0,237c
0,31c

0,050
0,080
0,234

0,149c
0,270
0,33c

0,272
0,401

-

0,405
0.427
0,832

-

0,351

0,570
0,90

0,897

«

(11%)
(541)

12»)
(10%)

(G%)
(6%)

(0,08%)

(8%)
(15%)
(6%)

(40%)
(13%)

(4%)

(10%)
(10%)

(6%)

(9%)
(5%)

—

(3,4%)
(1,8%)
(3,4%)

—

(14%)

(0,5%)
( 0 , 5 1 )

(0,16%)

-

(*) Rofcre-M • percentage» do dcnlntegraeão do pco|>rlo radlonuellüeo
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Tabela 3.5 - Série do 2 3 2Th

NUCLlDEO

" " T I .f*
2 89* c

I1
2 2 8Th

1
I

224
88

V

86*11

8 4 P o

2 1 2 . h
82

212 .
at"*

I

64 . Ot 1 36.Ot

1
2 8 4 P O

208TC

VI

1
208_K

8 2 P b

(*) Refere-M

y p t 1 MTfMh
MEIA—VIDA

1,41 x 1010 .

6,7 •

6,13 h

1,910 a

3,64 d

55 a

0,15 a

10,64 h

60,6 m

304 ns

3,10 m

ectivel

4

k percentagcm de

MAIOH ENHRCIA DA 1

c

3,95
4,01

5,34
5,43

5.45
5,68

6,29

6,78

—

6,05
6,09

8,78

—

•

(24»)
(76»)

. -

(28»)
(7 It)

(6t)
(94»)

(lOOt)

flOOt)

(25»)
(101)

(lOOt)

m

-

RADIAÇÃO

6

0,055

1,18
1,75
2,09

—•

__

—

0,346
0,586

1.55
2,26

—

1,28
1.52
1 BO

—

(McV) E Itn-D<51DAOE C )

(lOOt)

(3S«)
(12%)
(12t)

_

• -

(Bit)
(14»)

15»)
(55»)

-

(25t)
(21»)

—

0 .
0 .
0 .

0 ,
0 .

o.

o.

o,
0 .

0 ,
0 .
1.

0,
0,

2!

ieelntegração do próprio radionuclldeo

*

34c
908
96c

084
214

241

55

—

239
300

040
727
620

-

511
583
O v V

614

-

T

(15»)
(25%)
(201)

(1,6»)
;o.3t)

(3.7»)

(0,O7t)

—

(47»)
(3.2»)

i2\)
(71)

(l.Bt)

—

(23t)
(86»)
i f ?* 1\ * * • }

(lOOt)

—
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4. PROGRAMA DE MONITORAÇÃO13'5'61

Como foi mencionado na Introdução, um programa
de monitoração ambiental deve conter a especificação das
amostragens e medições a serem efetuadas dentro e fora da
instalação, a fim de se levantarem os níveis de radiação
e de contaminação (radioativa e não-radioativa) que podem
atingir os indivíduos do público.

Os locais de amostragem devem ser escolhidos de
modo a que eles funcionem como postos de vigilância do am
biente, capazes de fornecer sinais de alerta, caso ocorra
uma tendência de deterioração nas condições do ambiente.

4.1 Caminhos Críticos de Exposição

0 nível de contaminação de efluentes gerados na
operação de instalações de pesquisa e desenvolvimento,tal
como o CDTN, é normalmente baixo, (pouco acima do "background")
uma vez que todas as operações são feitas em escala piloto
ou de laboratório.

" No caso do CDTN, os. rejeitos líquidos são libera
dos em redes de esgotos, despejados no Córrego do Engenho
Nogueira. Os rejeitos transportados pelo ar, na forma de
particulados ou gases, são liberados da estocagem de rejei^
tos sólidos, na operação do reator IPR-R1 e da unidade
subcrítica Capitu, ou durante a preparação de amostras.

0 Campus Ecológico, estando na direção de maior
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freqüência dos ventos, pode receber a contaminação dos ae
rossõis advindos das operações do CDTN, que se precipitam
e, por sua vez, são lixiviados pela água de chuva, escoan
do por gravidade até a lagoa do Córrego do Mergulhão. Es
te córrego será monitorado a montante e jusante deste Io
cal de dragagem das águas de chuva.

Como já foi dito, a lama do tanque de decantação
da Usina Piloto de Tratamento Físico de Minério é estocada
temporariamente na antiga piscina. Qualquer rachadura po
deria permitir a infiltração dos radionuclldeos solúveis
até o lençol subterrâneo. Por esta razão, e pela possível
infiltração através de outros estragos na tubulação de dre
nagem dos efluentes, será monitorada também a água subter
rânea.

Deve-se lembrar que os rejeitos líquidos ora
são despejados em esgotos sanitários, ora em redes de dre
nagem pluvial que, por vezes, perdem sua identidade, ser
vindo para ambos os fins; do ponto de vista de controle am
biental, este fato não cria maiores dificuldades, pois am
bos os esgotos são lançados no Córrego do Engenho Noguei^
ra. Assim sendo, a melhor maneira de se assegurar que es
tão sendo controladas as concentrações dos efluentes líqui
dos rejeitados, seria coletando as amostras em locais an
tes do despejo em esgotos sanitários.

Outro foco de contaminação radioativa, são os sa
cos de minérios vindos das diversas jazidas da Nuclebrás
e as amostras sólidas do GTGQ em tubos, cuja vedação pode
tornar-se defeituosa com o decorrer do tempo, e que são es
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tocadas ao tempo, próximo ao prédio da Usina Piloto de Tra
tamento Físico de Minério. A água de chuva pode lixiviar
o material solúvel e arrastá-lo para os terrenos do Campus
Ecológico da UFHG. Isto poderá ser facilmente evitado ,
drenando essas águas pluviais.

A fauna e a flora presentes nas áreas verdes do
"Campus Ecológico", como é chamado pela Universidade, não
são utilizadas para alimentação do homem.

Assim sendo, as vias de exposição do homem aos
contaminantes liberados pelo CDTN são apenas o ar e a
água.

4.2 Programa de Amostragens e Medições

Nos ambientes ar e água, os níveis de radiação e

de contaminação serão levantados através da monitoração de:

- Ar

. Aerossóis

. Iodo 131

. Trítio na umidade do ar

. Água de chuva .

. Exposição Acumulada de Radiação Garoa

. Taxa de Exposição de Radiação Gama
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- Água

. Esgoto Industrial

. Ãgua de Superfície

. Sedimentos

. Água subterrânea

. Ãgua potável

- Solo e Plantas

4.2.1 Monitoração do Ar

Os equipamentos para monitoração do ar serão per
manentes, em estações adequadamente construidas , para
facilidades operacionais de trabalho.

. Aerossóis

Serão feitas amostragens em três locais distin
tos: nas direções oeste e sudoeste, para onde sopram os
ventos com maior freqüência e na direção leste, onde a fre
qüência é pequena,para avaliação do "background" da região.

Serão utilizados amostradores de alto fluxo, su
ficientemente resistentes para amostragens por longos pe
rIodos, sem queda apreciável de vazão

A amostragem será feita em períodos de 6h, no no
rário de trabalho do CDTN, durante 4 dias, gerando uma a
mostra composta para análise dos radionuclideos de meia-
vida longa ' . A freqüência de amostragem será mensal
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no primeiro ano e trimestral nos anos seguintes.

Serão feitas também determinações de SO e F~ no
ar, com a mesma freqüência.

. Iodo

Os locais de amostragem para 1-131 serão os mes_
mos de aerossóis. Serão feitas amostragens com carvão ati
vado, por um período de 24h. A freqüência é mensal no pri
meiro ano e trimestral nos anos seguintes.

. Trítio na Umidade do Ar

Os locais de amostragem são os mesmos de aero£
sois. 0 método de amostragem é o da troca isotõpica de
trltio do ar com a amostra. Consiste em deixar um recipi_
ente de ól da água destilada, (cujo teor de trltio será
previamente medido) evaporando no local de amostragem e ,
quando o nível de água for 1/10 do inicial, o trltio da
umidade do ar estará em concentração igual ã da amostra.

A amostragem do tritio na umidade do ar é contí
nua.e as amostras são compostas para uma análise trimes_
trai.

. Água de Chuva

Serão instalados pluviometros tipo Ville de Pa
ris/ com 400 cm de área de coleta, nos pontos estabeleci
dos para amostragens de aerossóis. A freqüência de amo£
tragem é mensal, com amostras compostas diárias nos dias
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de chuva. Deverá ser anotado* no período de amostragem, a

altura de precipitação pluviométrica.

. Exposição Acumulada de Radiação Gama

A exposição acumulada de radiação gama será medî

da através de dosimetros termoluminescentes (TLO); esta me

dida está sendo considerada de grande importância em rela

ção ao impacto de particulados no ar

Os dosimetros serão posicionados no perímetro da

propriedade do CDTN, distanciados de 50m aproximadamente ,

e nas estações de amostragem de ar. Servirão como sentine

Ias para detectar os níveis de radiação gama.

A freqüência de troca dos TLDs será trimestral.

. Taxa de Exposição de Radiação Gama

Serão feitas medidas instantâneas de taxa d? ex

posição de radiação gama nos mesmos locais de estações de

TLDs, com uma freqüência mensal de medida. Os equipamen

tos utilizados são monitores portáteis, suficientemente

sensíveis para medir taxas de exposição a níveis ambien

tais.

4.2.2 Monitoração da Água

. Esgoto Industrial

Considerando a diversidade da natureza dos eflu

entes liberados para os cursos d'água, causada ,pelas dife
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rentes atividades características de cada unidade do CDTN,
a falta de informações sobre o real trajeto da rede de es
gotos industriais e a perda da identidade entre esgotos sa
nitários e industriais» a monitoração será feita o mais
próximo possível de cada prédio e em caixas que centraU
zem a descarga de todos os pontos de lançamento.

As amostragens serão efetuadas em 6 pontos onde
serão instalados amostradores contínuos, para melhor ava
liar os níveis de contaminação liberados para o ambiente.

As amostras serão recolhidas semanalmente, coro
pondo-se uma amostra média para análise mensal.

. Ãgua de Superfície

Os esgotos industriais, juntamente com as águas
de chuva drenados para o Córrego do Engenho Nogueira, se
rão monitorados em 3 pontos de amostragem: um primenro pon
to a montante do local de der carga dos esgotos do COTN ,
que servirá como "branco"; outro ponto no Campus, num Io
cal por onde passam os efluentes do CDTN e dos principais
laboratórios da UFMG (Química, Ciências Biológicas, Vete
rinária e Colégio Técnico) e que permite, portanto, avaH
ar o acréscimo de contaminação proveniente da UFMG. Final^
mente, um terceiro ponto a jusante do encontro com o Ribei_
rão Pampulha, onde a ãgua poderá ser usada, a partir daí ,
para abastecimento doméstico.

0 córrego do Mergulhão, que drena a região a su

doeste do CDTN, também será monitorado, pois poderá rece

ber poluentes do CDTN, pelo ar, por estar na direção pre
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dominante do vento, e pela drenagem de água de chuva. Se
rão locados dois pontos de amostragem: um deles a montante
do local que provavelmente receba a contaminação pelas en
xurradas e outro, a jusante, bem próximo da Lagoa da Pampu
lha.

A freqüência de amostragem ê mensal.

. Sedimentos

Serão coletados nos mesmos locais de amostragem
de água de superfície (onde for possível), com freqüência
semestral. Terão como objetivo avaliar o eventual acresci
mo da contaminação que pode ocorrer nos sedimentos ao lon
go do tempo.

. Água Subterrânea

Serão monitorados 2 poços de água subterrânea ,
para verificar se está havendo infiltração de contaminan
tes no lençol. Dois pontos se localizam dentro do COTN, a
profundidades diferentes, atingindo dois lençóis.

A freqüência de amostragem é mensal no primeiro
ano e trimestral nos anos seguintes.

. Água Potável

Será amostrado um ponto de água potável, na caî
xa d'água localizada acima do prédio do DETM, que poderá
servir como indicador dos níveis de radiação da água potã
vcl nas redondezas do COTN.
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4.2.3 Monitoração de Solo e Plantas

Serão coletadas nos mesmos pontos de aerossóis,
amostras de solo e de plantas pequenas sem diferenciação
de espécie. A freqüência de amostragem é uma vez por ano.

4.3 Programa de Análises

Os materiais radioativos liberados para o ambien
te, via ar e água, incluem todos os nuclldeos pertencentes

238 232 235às séries do ü, Th e ü, conforme especificados
nas Tabelas 3.3, 3.4 e 3.5. São cerca de 40 nuclideos, em
formas químicas as mais diversas. Em quantidades não infe
riores aos radioativos, são também liberados elementos não
radioativos, em formas químicas variadas.

O programa de análises destes materiais se res>
tringirã ao estritamente necessário, por questões econônú
cas, de pessoal e de equipamentos.

Quanto aos materiais radioativos, serão analisa
dos aqueles que podem trazer maiores danos â saúde do no
•nem, ou aqueles que podem servir de indicadores dos radioa
nuclldeos mais críticos

Quanto aos materiais não radioativos, serão ana
Usados os ácidos ou bases inorgânicas e orgânicas fortes,
ou reagentes não muito danosos â saüde, mas que serão libe
rados em grandes quantidades e que servirão como indicado
res de diluição nos cursos d'água.
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Na Tabela 4.1 estão discriminados os contaminan
tes radioativos e não radioativos que serão analisados ,
com as repectivas freqüências de análises.

4.4 Síntese do Programa e Apresentação dos Resulta

dos.

A Tabela 4.1 é propriamente o Programa de Monito
ração Ambiental.

Na Tabela 4.3 estão discriminados os pontos de
amostragem com os tipos de monitoração a serem neles efe
tuados.

A Figura 4.1 mostra o mapa da região do CDTN. Ne

le estão assinalados os locais de amostragem de ar e água

e de medidas de níveis de radiação gama.

A Tabela 4.2 apresenta especificações para a co
leta e preservação de amostras líquidas.

As amostras serão codificadas segundo a seguinte
lei de formação:

instalação _ número do ponto
de coleta

tipo de amostra

A codificação utilizada para este PMA é a seguin
t e :
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- Instalação: 10 (refere-se ao CDTN)

- Tipo de Amostras

. Aerossóis: 001

. Gases (1-131): 002

. Água de Chuva: 010

. Níveis de radiação garoa - exposição instantâ

nea: 011

. Níveis de radiação gama - exposição integra

da: 012

. Esgoto industrial: 021

. Água de superfície: 006

. Sedimentos: 007

. Água subterrânea: 008

. Água potável: 009-

. Solo: 003

. Plantas: 004

. Vapor de água: 052

. Tritio na atmosfera: 052

Na apresentação dos resultados, devem ser obser

vadas as seguintes recomendações ' :

r •

"0 registro dos resultados deve incluir sempre a

estimativa da incerteza na medida. 0 erro aleatório deve

ser registrado para cada resultado a um nível de confiança

de 95%".

"0 erro estimado não deve conter mais que dois

algarismos significativos. 0 resultado da medida deve ter

o mesmo número de casas decimais que o erro estimado".
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"O resultado de uma análise não deve ser regis

trado com um excessivo número de algarismos significati^

vos"

"Devem ser apresentados os valores do Limite Mí_

nimo de Detecção (LMD) juntamente com a descrição de seu

cálculo".

"Os termos "não detectâvel", "menor que o LMD" ,

ou termos similares nunca devem ser usados. Cada resulta

do apresentado deve ter um valor e seu erro estimado asso

ciado ã medida, incluindo os valores abaixo do Limite Mini.

mo de Detecção ou menores que zero".
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Tabela 4.2 - Guia de Coleta de Amostras

Tipo de ttnitora Tipo de Frasco Quantidade
Total Tipo de Análise Quantidade

Necessária Preservação Prazo para
Análise

Cuidados na
Amostra

Esgoto Zndustrl
ai.

Vidro ou Polleti
leno.

7.5 / a Total, 0 Total, Ra-226,
Pb-210

U nat., Th nat., X, Al ,
Mg, As. Ba.

Cl , F , S0<

PÓ.3"

2.5*

MIOj cane. a

pH < 2

Refrigeração a
«°C.
Refrigeração a
4°C , H,SO. a
pH < 2 2 4

NH, 100 ml cone. a

06

07 dias

24 horas

24 horas
pH < 2, refrige
rar a 4PC.

Lavar os tt»
coro a água a ser
amostrada.

Água de Supertl Polletileno 6 l
cie.

o Total, 0 Total, K
Ra-226, Pb-210

(MO. cone. a
pH < 2

06

U nat.. Th nat. 1 /

Sedimentos Sacos de Pano l K g o Total, 0 Total, K, es
pectrcmetrla gana. ~

IKg Deixar escorrer a
água.

Água Subterrâ- Polietileno 7,5/ a Total, 0 Total, K
Ra-226, Pb-210

06

pH < 2

U nat.. Th nat. e Espec-
tronetria Gama.

3,5 l

Lavar os frascos
can a água a ser
amostrada.

Água Potável Polietileno 7.5/ a Total, 0 Total, K
Ra-226, Pb-210

4 t WtO3 cone.

PH < 2

06

U nat.. Th nat. e Espeo-
trenetria Gama.

3,5 /

Água de Chuva Polietileno 6 / a Total, 0 Total

1-131, Trítio e Espectro
rnetria Gama.

1 /

5/

HN0, cone .

pH < 2

06 Lavar os frascor
cem a água a ser
amostrada.

Solo Sacos de pano 2 kg a Total, 0 Total e Espec
trenetria Gana. ~

Tonar amostras de
10 cm x 10 an e
5 cm de profundi-
dade e homogenei-
zar.

Plantas Saoo6 de plástl
co. - ""

4 kg a Total, 0 Total e Espec
trawtrla Gana. ~

4 kg Itnar plantas pe
quenos can eaulo
c folhas.

T



Tabela 4.3 - Relação dos Pontos e Tipos de Amostragem e Medidas

-̂«̂ ^ Nünero do Ponto
Tipo d e ^ \ ^ ^
Amostra ou Medi~~*->^^
da. ^ ^ - ^ ^ ^

Aerossóis

Iodo-131 na Atmosfera

Tritio na Água Atnosf êrica

Precipitação Pluvianetrica

Radiação Gama

Esgoto Industrial

Água de Superfície

Sedimentos

Água Subterrânea

Água Potável

Solo e plantas

001

*

*

*

*

*

*

002

*

*

*

*

*

*

003

*

*

*

*

*

*

004
a
036

*

037

*

038

*

039

*

040

*

041

*

042

*

*

043

*

*

044

*

*

045

*

*

046

*

047

*

,048

*.

049

*
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