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Este relatório semestral refere-se às atividades da Divisão de Enge-
nharia Ambiental (DIEAM) do Departamento de Radioproteção e Apoio ao
Licenciamento (DERL)/CDTN no segundo semestre de 1988.

A sua primeira parte comenta sobre os efeitos causados ã Divisão por
seis anos de restrição absoluta ã aquisição de equipamento e ã contra
taçao de pessoal.

A segunda parte detalha os trabalhos realizados pelo grupo da DIEAM de
dicado ã aplicação de técnicas nucleares. São citados os seguintes tra_
balhos:
a) Medição de densidade de sedimento in-situ na região portuária da

ALUMAR, São Luiz» Maranhão.
b) Medição de densidade in-situ no porto de Santos, S.Paulo.
c) Amostragem e análise de efluentes do Terminal Almirante Barroso,

São Sebastião, SP.
d) Controle do desgaste do revestimento refratãrio nos Altos Fornos I

e II da Kannesmann S.A., B.Horizonte, MG.
e) Outros serviços.

A terceira parte refere-se ãs atividades do grupo de controle ambien-
tal da DIEAM. Após considerações sobre a formação e o estágio atual
do grupo, são detalhados os trabalhos:
a) Operação de Programas de Monitoração Ambiental.
b) Programa de Monitoração Ambiental da SAMITRI.
c) Revisão do PMA do Laboratório^de Processos, Poços de Caldas.
d) Avaliação dos resultados analíticos do PMA do Complexo Industrial

de Resende.
e) Levantamento radiométrico na Aços Viliares S.A.
f) Programa de Monitoração Ambiental de Cutinguta.
g) Levantamento de níveis de poeira na NUCLEMON/USAM.
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1. INTRODUÇÃO

A Divisão de Engenharia Ambiental (DIEAM), ligada ao Departamento
de Radioproteçio e Apoio ao Licenciamento (DERL) do Centro de De-
senvolvimento da Tecnologia Nuclear» opera dois programas de tra-
balho:

Aplicações de Técnicas Nucleares e
Controle Ambiental de Instalações.

0 primeiro programa envolve 13 técnicos» sendo 11 de nível supe-
rior e dois de nível médio. 0 Controle Ambiental é operado por 3
técnicos de nível superior e 3 de nTvel médio. Uma secretaria faz
um enorme esforço para encarregar-se do apoio administrativo ã D^
visão.

0 setor de Aplicações d& Radiação trabalha principalmente sob de
manda» a preços de mercado. A área de controle .ambiental, além
do desenvolvimento de técnicas analíticas e de contagem, esta en-
carregada da operação de diversos Programas de Monitoração Ambie£
tal de instalações da extinta NUCLEBRÃS. Enquanto o primeiro gru-
po já tem amplo domínio das técnicas que emprega, sedimentado a-
través de nais de 2u anos de trabalho, o grupo de Controle Ambien_
tal ainda esta em fase de desenvolvimento.

0 segundo semestre de 1988 foi caracterizado pela persistência das
dificuldades advindas da crise econômica que o paTs enfrenta e
que já se prolonga por vários anos. Em relação i DIEAM, o quadro
de crise se caracteriza pelos seguintes aspectos:

1. Decréscimo na demanda de serviços por parte de clientes insti-
tucionais, principalmente a PORTOBRÃS, para a qual a Divisão
trabalhou vjase permanentemente por mais de 10 anos.

2. Modificação no perfil etário da Divisão, causada pela não adj^
ção de novos elementos ao grupo. Atualmente, os técnicos çom
menor tempo de serviço trabalham na Divisão ha 10 anos.
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3. Insuficiência critica de pessoal na área de controle ambiental,
já que novas contratações estão interditadas há anos. 0 grupo
não dispõe do mínimo de pessoal para a execução das tarefas que
lhe foram atribuídas. Dentro do novo quadro caracterizado pela
transferência para a CNEN, espera-se uma reversão neste aspecto,
mesmo que seja através de estagiários.

4. Obsolescência acelerada de equipamento básico na área de aplica^
ção das radiações. Há casos críticos; se algum equipamento, ãs
vezes simples, apresentar problemas, o grupo corre o risco de
se tornar não-operacional.

Além disso, os custos do trabalho da Divisão são aumentados subj
tancialmente pela não existência de informatização em trabalhos
de campo; apesar dos esforços que foram feitos, não se conseguiu
praticamente nada neste setor. Como ê conhecido, qualquer camp^
nha de sedimentologia ou dispersão de efluentes gera milhares
de dados, cuja coleta e recuperação ê feita praticamente a mão,
até prepará-los para o tratamento em computador.

5. Na área de controle ambiental, foi autorizada a compra de equi-
pamentos essenciais, grande parte dos quais importado, após um
longo e penoso trabalho de convencimento. Vários pedidos de com
pra já foram colocados e há diversos processos em andamento. Se
eles forem efetivados» o grupo de controle ambiental disporá do
equipamento básico para seu funcionamento.

Dentro do quadro exposto, a;Divisão conseguiu executar um número
considerável de trabalhos no segundo semestre de 1988. Além disso,
na área de aplicação, foram ampliados os contatos com possíveis d j
entes, em busca de um maior rendimento no próximo ano.

2. PROGRESSOS REALIZADOS: AREA DE APLICAÇÃO DE TÉCNICAS NUCLEARES

2.1 Medição de densidade de sedimentos "in situ"- n#>eg1ão portij
ária cia ALUMAR São Luiz, Maranhão

A Alumar é uma grande indústria para produção de alumínio e alumi-
na, de propriedade das empresas ALCOA e BILITON, instalada em São
Luiz, Maranhão. Ela processa a bauxita proveniente de Trombetas e
produz alumínio e alumina em grande parte para exportação. Para re
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ceber os insumos necessários (minério,coque, pixe, soda cáustica,
etc.) e para distribuir a sua produção, a Alumar construiu um por;
to na ilha de São Luiz, cujo acesso a partir da baia de S.Marcos
se faz pelo Estreito dos Coqueiros, situado entre a ilha citada e
a ilha de Taui-Mirim (Figura 2.1).

Devido ã morfologia da região, ã forte carga sedimentar e as pode
rosas correntes de maré capazes de mobilizar grandes quantidades de
sedimento, a região portuária da Alumar é sujeita a intenso asso-
reamentr, A manutenção das profundidades necessárias ao acesso ao
porto é mantida por dragagem; no último ano, a draga auto-trans -
portadora "Minas Gerais" está sendo mantida permanentemente à diŝ
posição da Alumar. Um dos objetivos do trabalho que o CDTN vem e-
xecutando para a Alumar é exatamente orientar os trabalhos de dra_
gagem, fornecendo valores de profundidade até o inicio da camada
de sedimento.

Outro objetivo do trabalho é ligado aos novos conceitos de profun
didade náutica. Admite-se atualmente que a profundidade náutica a
ceitavel para navegação é a distância entre o nível d'agua ea pro
fundidade na qual ocorre sedimento com uma densidade de 1,2 kg/
dm». Até esta densidade, que se constitui em uma lama mole, o
tráfego de navios pode ser feito sem problemas. Isto acarreta, en
tão, um maior espaçamento entre serviços de dragagem consecutivos,
redundando em economia e em maior utilização da região portuária.

Dentro deste escopo, a Alumar solicitou ã Divisão de Engenharia Am
biental do CDTN o desenvolvimento de um aparelho que medisse con-
tinuamente a densidade, relacionando-a com ? profundidade. 0 apa-
relho foi desenvolvido e testado e está sendo utilizado em campa-
nhas mensais ne região portuária da Alumar; em dezembro de 1988 ,
será realizada a 369 campanha de medição.

0 equipamento desenvolvido pelo CDTN é baseado na atenuação da
radiação eletromagnética pela matéria, colocada entre uma fonte e
o detector. A conhecida equação que rege o fenômeno é

I(p) - I(o)e" y' p x, onde
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I(p) e a intensidade de radiação recebida pelo detector após atra-
vessar o meio de densidade p

I(o) é a intensidade recebida pelo detector na ausência de absorve-
dor

vi' = y e o coeficiente de atenuação mãssico
P

x i a distância entre a fonte e o detector.

Em função de taxas de contagem R a expressão fica:

R(p) = R(o) e" y l p x

Na prática, por facilidade de calibração, divide-se a última equa-
ção pela resposti Rp do equipamento a um meio padrão, ou seja, com
a fonte e o detector imersos em água doce.

Dividindo por Rp e isolando-se p, vem

p « _L(Kp - In R(P) ) ,
K Rp

onde K = yx e Kp « -ln_£P_ são constantes.

Os valores de K e Kp são obtidos através de calibração do equipa -
mento. Ela consiste em obter-se uma série de respostas do detector
correspondentes a uma série de amostras com densidade conhecida. A
partir da curva de calibração assim obtida, pode-se calcular uma
densidade desconhecida a partir da taxa de contagem medida, E cla-
ro que esta calibração deve ser feita com o material cuja densida-
de deverá ser medida no trabalho de campo.

0 equipamento desenvolvido pelo CDTN (Figura 2.2) tem como compo-
nentes básicos:

ir

uma fonte radioativa de Am-241
um detector de c.ntilaçao BASC, acoplado a um

scaler-timer
um sensor de profundidade Teledyne
um registrador gráfico bicanai.
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0 sensor de profundidade indica em que profundidade, a partir do
nível d'agua, a taxa de contagem está sendo registrada. 0 equipa-
mento permite assim» a cada imersao, obter-se um perfil contínuo
de densidades em termos de profundidade (Figura 2.2).

0 uso deste equipamento já se prolonga por 3 anos, com freqüência
de medida mensal. Atualmente, em cada campanha, são medidos cerca
de 120 pontos distribuídos no berço de atracação, na bacia de evo
lução e no canal de acesso propriamente dito. Já se tem observado
camadas de sedimento com 10 m de espessura. Para cada ponto,como
resultado de 3 a 5 imersões, é apresentado um gráfico relacionan-
do as densidades determinadas com a profundidade. Alem disso, são
apresentadas curvas de isodensidade baseadas nos valores medidos.

Quando os trabalhos coincidem com dragagens, tem sido usual realj[
zar-se medidas no poço da draga auto-transportadora para avaliar
as quantidades de material retirado em cada operação de enchimen-
to a partir da distribuição de densidades.

Há, porém, um problema que demanda solução urgente. A Alumar tem
necessidade de respostas rápidas quanto aos dados coletados e a
análise atual é baseada em registros analógicos, consumindo muito
tempo e mão-de-obra. E indispensável acoplar o equipamento a um
microcomputador de modo a se obterem respostas imediatas durante
a própria campanha de medição. A Alumar pretende, caso isto não
ocorra, importar equipamento holandês capaz de realizar medidas
contínuas. Deve ser ressaltado que o preço de uma campanha de me-
dida é capaz de cobrir quase inteiramente o custo da automatiza -
ção do equipamento.

2.2 Medição de Densidade de Sedimento "In-situ" no Porto de San-

tos

No segundo semestre de 1988 foi realizada uma campanha de medição
de densidade de sedimentos no canal de acesso ao porto de Santos,
que foi dragado logo após o trabalho. Em Santos, a maior dificul-
dade foi a ação das ondas sobre a embarcação que transportava o e
quipamento, com a ocorrência de vários dias sucessivos de mau tem
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po. Entretanto, o trabalho foi realizado no prazo previsto, não se
constatendo a presença de espessuras importantes de lama. Neste ca_
so, o cliente foi a Cia.Brasileira de Dragagem da PORTOBRAS.

2.3 Amostragem e Análise de Efluentes do Terminal Almirante Barro-
so (TEBAR), São Sebastião, SP.

0 trabalho faz parte de um contrato estabelecido com a PORTOBRAS ,
que opera o Terminal Almirante Barroso em S*v Sebastião, São Paulo.
0 problema global é ligado ao descarte do .'fluentes do TEBAR no
canal de São Sebastião, cujas águas fo*-.* classificadas como de
Classe 5, segundo o CONAMA. Trata-s*», pois, de água própria para
recreação e criação de peixes, de* rido ser lembrado que a região <»
presenta grande fluxo turístico.

A solução do problema foi iniciada pelo ante-projeto de um emissá-
rio submarino para o descarte dos efluentes, trabalho que já foi
anteriormente realizado pela DIEAM, contemplando os cálculos necejs
sãrios para o dimensionamento do emissário e do respectivo difusor.

A etapa seguinte, atualmente em execução, envolve a caracterização
detalhada dos efluentes produzidos pelo Terminal, bem como a uma
avaliação do estado atual do corpo receptor. Para isto, foi estab£
lecida uma rede de amostragem, cujos pontos foram localizados de
comum acordo pela equipe da DIEAM, pela DESEMA-PETROBRAS (órgão que
se ocupa da proteção do meio ambiente na Empresa) e pela CETESB (Ór-
gão normativo - fiscalizador do Estado de São Paulo).

A proposta de monitoração envolve 3 etapas:

a) Situação dos efluentes sem dessalgamento prévio e do corpo rece£
tor, realizada em janeiro de 1988.

b) Idem, após a entrada em funcionamento das dessalgadoras, o que
ocorreu em novembro de 1988, época em que se realizou nova cam-
panha de amostragem com 18 dias de duração.

c) Idem, apÕs a entrada em operação do emissário submarino, o que
deverá ocorrer em 1989.



1S2
RELATÓRIO OE PROGRESSO 0/34

A malha de amostragem no corpo receptor, com 11 pontos, é mostrada
na Figura 2.3.1, que mostra também a localização geográfica do Ter;
minai. A locação dos pontos levou em conta o escoamento bidirecio-
nal que ocorre no canal, a cobertura das condições existentes em
pontos de interesse turístico e a localização do futuro emissário.

Os parâmetros avaliados são: sólidos em suspensão, sólidos sedimeri
táveis, DBO, óleos e graxas, turbidez, sulfeto total e solúvel, fe
nóis, salinidade, metais pesados (Cr, Ni, V, Pb, Cu, Zn, Cd), tem-
peratura, pH, oxigênio dissolvido, transparência e densidade. No
próprio laboratório do TEBAR, a equipe do CDTN analisava pH, tempe
ratura, sulfetos, densidade e sólidos sedimentáveis. Parte das a-
mostras era encaminhada â CETESB para a análise dos outros parâme-
tros, após conservação adequada, exceto as medições relativas a m£
tais pesados, também executadas pelo CDTN.

Como foi dito, a campanha foi realizada após a entrada em operação
dos dessalgadores, cujo objetivo ê retirar a água salgada que sem-
pre acompanha o petróleo após sua extração, com a finalidade de
avaliar sua influência sobre os efluentes na saTda dos separadores
ãgua-Õleo. Esta amostragem era realizada diariamente, coletando amos-
tras compostas representativas de 8h de funcionamento dos separad£
res. Em dias alternados, eram colhidas amostras nas praias e no ca
nal de São Sebastião. 0 trabalho sofreu algum prejuízo pela ocor-
rência de movimento grevista na PETROBRÂS.

Os resultados obtidos estão em fase de análise para a preparação do
relatório correspondente.

2.4 Controle do Desgaste do Revestimento Refratãrio nos Altos
Fornos I e II da Mannesmann S.A., B.Horizonte

Por solicitação da Mannesmann S.A., a DIEAM recuperou e aprimorou,
no decorrer do segundo semestre de 1987, a técnica de preparação
de fontes de cobalto radioativo para inserção em diferentes profun
didades do revestimento refratário de Altos Fornos. A medida que
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a radiação medida en contacto com o revestimento externo do Alto
Forno desaparece, o progresso do desgaste do revestimento refrati-
rio do equipamento pode ser acompanhado.

Cada fonte consiste de uma pastilha de cobalto metálico sinterizado,
duplamente encapsulada em envoltórios cerâmicos, Figura 2.4.1. A
pastilha de cobalto tem 5 mm de diâmetro por 8 mm de altura e é in
serida em uma cápsula de quartzo selada, de diâmetro interno de 6
mm, com 2 mm de parede e comprimento entre 12 e 15 mm. A cápsula
de quartzo i por sua vez inserida em outra cápsula de Alsint, com
alto teor de alumina (99,7%), baixa porosidade (1X) e alta densida
de (3,99 g/cm3), com 30 mm de comprimento, diâmetro interno de 10
mm e diâmetro externo de 15 mm. 0 espaço entre as duas cápsulas é
preenchido com põ de alumina. A cápsula de Alsint é tamponada em
ambas as extremidades com fecho cerâmico (alumina) cimentado ã cã£
sula.

Em dezembro 87/janeiro 88, foram instaladas 48 fontes radioativas
no Alto Forno I da Nannesmann, em campanha de duas semanas, com
trabalho cobrindo vinte e quatro horas por dia. 0 Plano de Prote-
ção Radiolõgica já fora previamente submetido ã CNEN. A partir
da?, foram iniciadas campanhas de monitoração das fontes. A fre-
qüência, de inicio semanal por solicitação da Mannesmann, foi ser̂
do paulatinamente espaçada. No segundo semestre de 1988, a fre-
qüência foi mensal. Nas duas últimas campanhas, o processo de def
gaste já começara a atingir a região coberta pelas fontes. As cam
panhas de medição deverão prosseguir durante todo o ano de 1989.

Ao mesmo tempo, a Mannesmann solicitou a preparação de mais doze
fontes radioativas, a serem implantadas no seu Alto Forno II no
mês de fevereiro próximo. As fontes estão sendo preparadas no
CDTN e o Plano de Proteção Radiolõgica jã foi elaborado, devendo
ser encaminhado proximamente ã CNEN.
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2.5 Outros Serviços

Um engenheiro <U DIEAN foi convidado para atuar como perito na Co-
lombia pela Agincia Internacional de Energia Atômica de Viena. 0
problema básico era a avaliação do transporte sólido em suspensão
no Rio Nagdaiena. Para o atendimento do pedido foi desenvolvido na
DIEAN equipamento para a medida continua de sedimento em suspensão,
utilizando una fonte de Am-241. A primeira parte da missão, com 3
semanas de duração, foi executada com sucesso em novembro-dezembro.
Os restantes 45 dias deverão ser cumpridos em junho-julho de 1989.

Foi realizado um levantamento batimitrico de algumas seções do Rio
São Francisco, nas proximidades de Manaa, por solicitação da
Engesolo, em local previsto para a construção de uma ponte.

Engenheiro da DIEAM esteve em São Luiz para discutir, junto ã
Cia.Vale do Rio Doce, a possibilidade de se estudar o assoreamento
intenso que vem ocorrendo nas instalações portuárias da Ponta da
Madeira.

A DIEAM deverá man.o- reunião técnica nos próximos dias com a área
ambiental da PETR i à\St com o objetivo de se estabelecer um progra^
ma de estudos pa / o ante-projeto do emissário que irá descartar os
efluentes do terrv.1 petroleiro de Macaé, RJ.

3. PROGRESSOS VTALHADOS: ÁREA DE CONTROLE AMBIENTAL

A segunda taref* a cargo da Divisão de Engenharia Ambiental - a or
dem de citação nSo envolve critérios de importância - é o contro-
le ambiental de instalações nucleares. 0 grupo técnico encarregado
da aplicação de ;écnicas de radiação interage com o grupo de con-
trole ambiental ie vice-versa) através de apoio em manutenção de
equipamento, da participação direta em trabalhos e da cooperação
técnica.

0 grupo de controle ambiental é menos numeroso e, por ter implanta
ção mais recente, menos experiente do que o grupo que aplica técn±
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cas nucleares. 0 plano inicial de expansão do grupo previa a cons
trução de laboratórios adequados para o tratamento e contagem de
amostras em nível ambiental» o equipamento deste laboratório e
uma expansão do corpo técnico a partir de um núcleo inicial de
especialistas. Apenas a primeira etapa foi integralmente realiza-
da e os laboratórios existentes são de bom nível técnico, com ar
condicionado central no laboratório de contagem e um sistema de
sobre-pressão que objetiva evitar a entrada de contaminantes ori-
undos do ambiente via ar. 0 término do laboratório coincidiu - ir»
felizmente - com o inicio de um período de restrição intensa ã
contratação de pessoal técnico e ã aquisição de equipamento. Des-
te fato advém os dois grandes problemas que o laboratório enfren-
ta atualmente: escassez em equipamento e falta de pessoal em nume
ro adequado ãs tarefas que deve executar.

Uma tentativa de minorar estes problemas foi baseada no Acordo Nu
clear entre o Brasil e a República Federal da Alemanha, através do
estabelecimento de um programa de cooperação que tinha o objetivo
de implantar técnicas de espectrometria alfa e gama no laboratório.
Este programa envolveu uma série de missões de especialistas ale -
mães ao CDTN (Drs.Jurgen Narrog, Klaus Kirchoff e Stefan Erat) por
um período de cerca de 5 anos. Dele resultou um evidente progresso
técnico na equipe, que teria sido maior se houvesse sido possível
enviar também especialistas brasileiros ã RFA. Isto não ocorreu.

Outro fruto do programa de cooperação técnica foi a doação de e-
quipamento. Apesar de não muito numeroso, todo o equipamento recert
te e moderno existente no laboratório foi doado pela RFA. Isto
mostra claramente o grau de restrição a que o laboratório esteve
sujeito nos últimos seis anos.

Finalmente, alguns especialistas que trabalhavam na DIEAM foram
transferidos para outros órgãos ligados ao controle ambiental, sem
que houvesse reposição do pessoal. A situação resultante deste qua_
dro é grave e séria.



ri**
RELATÓRIO DE PROGRESSO

ID/34

Apesar disto, o grupo apresentou uma evolução marcante nos últimos
anos, tanto no aprimoramento técnico da equipe, quanto no grau de
confiança individual dos seus membros.

Uma demonstração disto foi dada no 'Seminário sobre Proteção Radio
lógica e Ambiental', organizado conjuntamente pelo CDTN e pelo
KFA-Julich e havido no CDTN entre 8 e 12 de agosto de 1988. A coor
denação técnica do Seminário esteve a cargo do eng.Josi Olympio N.
M.Castro e do Dr.Jurgen Narrog. Foram apresentados 32 trabalhos de
excelente nTvel ticnico (lista em anexo), dos quais 5 elaborados
pelo laboratório de controle ambiental. Ao final do Seminário, hoii
ve reuniões técnicas entre especialistas brasileiros e alemães,ten
do sido feita uma avaliação dos programas de colaboração em anda-
mento e a previsão da evolução dos mesmos para os próximos anos.
Entre as atividades executadas no segundo semestre de 1988, pode-
mos citar:

3.1 Operação de Programas de Monitoração Ambiental

0 laboratório opera ou participa da operação de diversos Progra-
mas de Monitoração Ambiental, quase todos elaborados inicialmente,
pelo corpo técnico do próprio laboratório. Eles se referem ãs se-
guintes instalações: CDTN, USAM, ÜPRA, Botuxim, Cutinguta, Figuei-
ra, LAPR e Itataia. Em geral, as amostras são coletadas pelo pró-
prio pessoal da instalação e encaminhadas ao CDTN. Em alguns casos
principalmente em relação ã USAM, a equipe da DIEAM executa direta
mente algumas amostragens, por solicitação do operador. As amos-
tras são recebidas pelo Grupo Técnico de Garantia de Qualidade do
CDTN, que as encaminha aos diversos executores de análises, espec|
almente a Divisão de Engenharia Ambiental, a Divisão de Radioquími.
ca e a Divisão de Radioprotecão. A DIEAM recebe amostras de aeros-
sóis, água, solo, sedimentos, produtos agrícolas e produtos de pe-
cuária para análise. No segundo semestre, foram realizadas 137 de-
terminações da concentração a total nestas amostras, 137 determina^
ções de concentração B total, 92 determinações de K-40 em amostras
de água e determinações de K-40 em produtos agrícolas e de pecuã -
ria. Foram também realizadas algumas determinações de Ra-226 em
amostras de água.
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Foi desenvolvida a técnica - e o procedimento - para a determinação
de Po-210 em amostras de água.

Os fatores limitantes ã ampliação do trabalho jã foram citados an-
teriormente: falta de equipamento e de pessoal. Para resolver o
problema de equipamento, o DERL apresentou ã Direção um plano de a-
quisição destinado a complementar o equipamento jã existente nas
ãreas de radioproteção e controle ambiental. No caso da DIEAM, os
dispêndios previstos eram da ordem de US$200.000,00. O plano foi a-
provado e foi iniciada a aquisição de equipamento, alguns processos
estando em andamento. Com a passagem do CDTN para a CNEN, a emissão
de novas ordens de compra foi suspensa.

Em relação a pessoal, é intenção da DIEAM utilizar em 1989 o progra
ma de bolsas de estagio e de bolsas PREP; ê fundamental que o corpo
técnico receba acréscimo no próximo ano.

Ainda como parte do trabalho de gerência de PMAS, a área de conta -
gem desenvolveu "software" especifico, para aplicação em microcomp£
tador Apple 2e 1988:

- Programas BASIC para

. cálculo de concentração a total e B total em amostras ambientais
(água, aerossóis, solos, biomateriais)

. cálculo de concentração de K-40 em águas e sedimentos

. cálculo da concentração de Ra-226 em água, pelo método de emana
ção de Rn.

- Sistema de controle de qualidade:

. Programa para cálculo do teste de x2, eficiência, elaboração de
gráficos de controle dos detectores

. arquivo de dados e relatórios de performance para detectores pro
porcionais.
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- Sistema de arquivoseemissão de resultados

. Arquivos de resultados a total e B total

. Programa para emissão de laudos

. Relatório de acompanhamento temporal dos resultados emitidos.

3.2 Programa de Monitoração Ambiental da SAMITRI

Foi elaborado o "Programa Pré-operacional de Monitoração Ambiental
(PPMA) para as Instalações do Projeto Minerais Pesados-Rio Sapucai"
da SAMITRI-S.A. Mineração da Trindade. 0 programa consta de cole-
tas de amostras ambientais nos caminhos críticos da possTvel conta
minação pela operação da usina de beneficiamento dos minerais do
ouro, ilmenita, zirconita e monazita.

Aprovado o programa por parte do CDTN e da SAMITRI, foi feita sua
implantação pelo "staff do CDTN.

Com vistas a caracterizar as direções preferenciais dos ventos e
suas velocidades na região da Planta de beneficiamento de minérios
da SAMITRI em São Gonçaio do SapucaT, foi instalada uma pequena
torre com um anemõgrafo. Estes dados serão utilizados para melhorar
a qualidade do PMA da SAMITRI.

3.3 Revisão do PMA do Laboratório de Processos (LAPR) em Poços de

Caldas

0 CDTN, com a orientação do perito alemão Dr.Jurgen Narrog, havia
elaborado um Programa de Monitoração Ambiental para a usina piloto
de beneficiamento de minérios no Km 13 da rodovia Poços-Andradas.

Foi feita uma revisão deste Programa, participando o CDTN e o LAPR,
e posteriormente a sua implantação.

Treinou-se o pessoal do LAPR para a execução rotineira da monitora,
ção ambiental, ficando o CDTN com a consultoria e com parte das a-
náilses radioquTmicas da área de mineração.
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0 programa consta de coletas de amostras de aerossóis, água, solo»
sedimentos e bio-materiais. A parte analítica das amostras será
feita no CDTN.

3.4 Avaliação dos Resultados Analíticos do PNA do Complexo Indus
trial de Resende

0 CDTN elaborou o PMA pré-operacional original do Complexo Indus-
trial de Resende, prevendo a implantação das Usinas de Conversão,
Enriquecimento e Fabrica do Elemento Combustível. Este PMA foi e-
xecutado durante vários anos e, neste ano, o pessoal do CDTN foi
solicitado pela NUCLEI para fornecer apoio na elaboração de rela-
tórios de avaliação da situação ambiental do CIR.

3.5 Levantamento Radiométricô na Acos Villares S.A.

Foi solicitada pela Usina da Aços Villares S.A. em São Caetano do
Sul um levantamento dos níveis de radiação gama dentro da usina,
decorrentes da utilização de fontes radioativas e Raios X para ra-
diografia de peças. Foi feito o levantamento em duas áreas onde
são realizadas as radiografias de peças pequenas e médias e de pe-
ças grandes, com a utilização de monitores e de dosTmetros termo-
luminescentes. Foi elaborado um relatório de avaliação dos resulta^
dos e das condições de trabalho dos operadores de gamagrafia e dos
indivíduos do público, que estão nas vizinhanças das fontes, mas
não trabalham efetivamente com radiação, com as correspondentes re
comendações em favor da segurança.

3.6 Programa de Monitoração Ambiental de Cutinguta

Próximo da Usina de Praia da NUCLEMON será lavrada monazHa numa
região chamada de Cutinguta. Foi feito um programa pré-operacional
de monitoração ambiental nas vizinhanças. 0 Programa constitui um
anexo do PMA original da Usina de Praia.(Fig. 3.6; Tabela 3.6).
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3.7 Levantamento de Níveis de Poeira na NUCLEMON/USAM

Foi feito um levantamento de níveis de poeira respirâvel nas áreas

do tratamento físico da Nonazita na planta da USAM em São Paulo.

Acompanhou o levantamento o pessoal do Sindicato dos Químicos de

São Paulo. Será feito um relatório das condições de trabalho, em

termos de poeira respirâvel e não respirâvel contendo quartzo, uri_

nio e tõrio.

Em paralelo foram calibrados na USAN, três amostradores de ar de

grandes volumes e treinados os ticnicos para a sua operação em cam

po. Participou do treinamento pessoal da USAN e da UPRA.

4. TRABALHOS PUBLICADOS

4.1 Nota Técnica

FERREIRA, E.G.; DAMASCENO, M.A.

Cálculo de Dose Equivalente Efetiva Anual por Ingestão de Alj.

mentos Cultivados com Fertilizantes Fosfatados, Contendo Con ^

taminação Radioativa. DERL.CN-003/88 - Agosto/88.

4.2 Outros Documentos

FERREIRA, E.G.

Monitoração da Qualidade do Ar nas Instalações da Usina Santo >7

Amaro - NUCLEMON. - DERL.CN-019/88 - Junho/88.

MINARDI, P.S.P.

Medições de Densidade "in situ" em Fundo Vasoso do Canal de

Acesso ao Porto de Santos/SP. DERL.CN-020/88 - Setembro/88. J

MINARDI, P.S.P.

Relatório da 319 Monitoração de Fundo da Bacia de Evolução e

Canal de Acesso ao Porto da ALUMAR - São LuTs, Maranhão. *

DERL.CN-021/88 - Setembro/88.
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SALIN, L.H.
Relatório da 329 Monitoração de Fundo da Bacia de Evolução e Ca_
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FERREIRA, E.6.
Monitoração Radiológica nas Instalações da Aços Villares S/A -
São Caetano do Sul, SP. - DERL.CN-022/88 - Novenbro/88. J

MINARDI, P.S.P.
Relatório da 33? Monitoração de Fundo da Bacia de Evolução e
Canal de Acesso ao Porto da AL UM AR - São Luís, Maranhão. -J
DERL.CN-024/88 - Novenbro/88.

MINARDI, P.S.P.; COSTA, V.L.M.D.
Relatório da 34? Monitoração de Fundo da Bacia de Evolução e Câ
nal de Acesso ao Porto da ALUMAR - São Luís, Maranhão.
DERL.CN-025/88 - Dezembro/88.

SALIM, L.H.; BOMTEMPO, V.L.
Medições Ecobatimitricas em Trecho do Rio São Francisco - Januã J
ria, MG. - DERL.CN-027/88 - Dezembro/88.

FERREIRA, E.G.
Criteria for Requesting Specific Radionuclides Analysis through ,
Gross a and Gross 8 Concentration Measurements in Environmental
Samples.
Trabalho apresentado no Seminário de Proteção Radiológica e Coft
trole Ambiental - CDTN/NUCLEBRAS - Agõsto/88.

CARVALHO, M.A.G.
Control, Evaluation, Filing and Reporting of Gross a and B
Results at Environmental Engineering Division - DIEAM.CN of
Nuclebrás Research Center - CDTN. ^
Trabalho apresentado no Seminário de Proteção Radiológica e
Controle Ambiental - CDTN/NUCLEBRAS - Agosto/88.
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CARVALHO, N.A.G.
Quality Control in the Low Activity Radionalytical Laboratory of
the Environmental Engineering Division, DIEAM.CN, of Nuclebris
Research Center - CDTN. j
Trabalho apresentado no Seminário de Proteção Radiológica e Con
trole Ambiental - CDTN/NUCLEBRXS - Agosto/88.

FERREIRA, E.6.
Determination of the Activity Median Aerodynamic Diameter (AMAD)
and the Mass Median Aerodynamic Diameter (MNAD) at the USM/
NUCLEBRftS Facilities. '
Trabalho apresentado no Seminário de Proteção Radiológica e Con
trole Ambiental - CDTN/NUCLEBRXS - Agosto/88.

ERAT, S.; AULER, L.M.L.A.
Determination of Polonium in Environmental Samples. j
Trabalho apresentado no Seminário de Proteção Radiológica e Cori
trole Ambiental - CDTN/NUCLEBRÍS - Agosto/88.
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TIPO DE
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SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA E CONTROLE AMBIENTAL

08 a 12 de Agosto de 19.8

Dia 08/8/88 - Segunda Feira - Tarde

14:00hs - Abertura

15:00hs - Recent Developments of the Environmental Surveillance
in the Federal Republic of Germany.

Autor: Jtirgen Narrog
Ministerium ftir Umwelt Baden-Württemberg

15:30hs - Criteria for Requesting Specific Radionuclides Analjr
sis through Gross a and Gross 3 Concentration Measu
rements in Environmental Samples.

Autor: Eduardo Gomes Ferreira
CDTN/NUCLEBRAS

16:00hs - Control, Evaluation, Filing and Reporting of Gross a
and f$ Results at Environmental Engineering Division -
DIEAM.CN of Nuclebrás Research Center - CDTN.

Autor: Maria Angélica G. Carvalho
CDTN/NUCLEBRAS

16:30hs - Controle Ambiental e Proteção Radiológica nas Jazidas

de Urânio de Itataia e Lagoa Real.

Autor: Nelio Coura Cenachi
SUPPM/NUCLEBRAS

000*01
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Dia 09/8/88 - Terça Feira - Manhã

09:00hs - Strategy of Environmental Measurements in Case of
Nuclear Incidents and Accidents.

Autores: - Manfred Winter
Kfk

- Jürgen Narrog
Ministérium für Umwelt Baden-WOrttemberg

09:30hs - Environmental Control at the Nuclebrás Fuel Cycle
Facilities at Resende.

Autor: John G. Hunt
NUCLEI

10:00hs - Field Dose Rate Measurement by Mobile Equipment.

Autor: Klaus Xirchhoff
Lower Saxony State Office for Iranission
Protection Hannover

10:30hs - Intervalo para café.

11:00hs - Monitoração Ambiental na CNEN/São Paulo.

Autor: Barbara P. Mazzilli
IPEN/CNEN

11:30hs - Results of Strontium-90 Measurements in Various Me
dia in the Federal Republic of Germany after the
Chernobyl Accident.

Autor: Manfred Winter
KfK

12:00hs - Comportamento do R-226 no Planalto de Poços de Cal̂
das.

Autor: Valéria Teixeira
UFRJ
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Dia 09/8/88 - Terça Feira - Tarde

14:00hs - Gerência de Rejeitos Radioativos do Acidente de Goiâ
nia Participação da Divisão de Tratamento de Rejeitos
Radioativos.

Autor: Márcia F. R. Guzella et alli
CDTN/NUCLEBRAS

14:30hs - Gerência dos Rejeitos Radioativos do HNMD e do IRD de
vido ao Acidente de Goiânia.

Autores: - S.S. Pires

- J.J.G. Silva
IEN/CNEN

15:00hs - Radiation Protection Measures Involving the Goiânia
Accident Patients.

Autor: John G. Hunt et alli
NUCLEI

15:30hs - Proteção Radiológica no Atendimento ã Emergência no
Setor Norte Ferroviário da Cidade de Goiânia.

Autor: Jesse J.G. da Silva
IEN/CNEN

16:00hs - Medical Consequences of the Goiânia Accident.

Autor: Alexandre R. de Oliveira

NÚCLEOS

16:30hs - Impacto Ambiental do Acidente Radiológico de Goiânia.

Autor: José Marcos Godoy
IRD/CNEN

OCIt.0
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Dial0/8/88 - Quarta Feira - Manhã

09:00hs - Concepts for Individual Dosimetry.

Autor: Josef David
Gesellschaft for Strahlen - und Umweltforschung

09:30hs - Proposal for a Simple Form for the Determination of
the Effective Dose Equivalent.

Autores: - Elton G. Pereira
- Mareio Tadeu Pereira

CDTN/NUCLEBRAS

09:55hs - Individual Dosimetry Technics.

Autor: Josef David

Gesellschaft für Strahlen - und Umweltforschung

10:20hs - Intervalo para café.

10:50hs - Calibration and Dosimetry at CNEN/São Paulo.

Autor: Linda V.E. Caldas
IPEN/CNEN

11:15hs - Operational Radiation Protection at the IPEN Instai
lations.

Autor: Alberto S. Todo
IPEN/CNEN

11:40hs - A Project for a Simple Calibration Laboratory.

Autor: Nádia M. de Moraes et alli
CDTN/NUCLEBRAS

12tO5hs - Organização da Monitoração Individual no Pais.

Autor: Paulo Cunha
IRD/CNEN

009*0.1
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Dia 10/8/88 - Quarta Feira - Tarde

14:00hs - Proteção Radiolõçica nos Laboratórios do Cicloton e
de Produção de Radioisótopos do IEN.

Autor: - P.W.Fajardo
- J.J.G. Silva

IEN/CNEN

14:30hs - Visão Geral da Radioproteção numa Planta de Monazita
NUCLEMON.

Autor: Heley M.N. V. Ricco
NUCLEMON

15:00hs - Activity Flow in Angra 2 -> Type PWR Nuclear Power
Plant.

Autor: Wilson Dias
NUCLEN

15:30hs - Regional Radiation Protection Centers in the Federal
Republic of Germany - Tasks and Organization.

Autor: Winfried Koelzer
KfK

16:00hs - Emergency and Preparedness for Nuclear Facilities
in the Federal Republic of Germany.

Autor: Winfried Koelzer

16:30hs - Concept of Waste Storage in a Former Iron Mine.

Autor: Klaus Kirchhoff
Lower Saxony State Office for Immission
Protection Hannover



NUCLEBRAS

Dia 11/8/88 - Quinta Feira - Manhã

09:00hs - New Guidelines for Dose Calculations in the Federal
Republic of Germany.

Autor: Jttrgen Narrog
Ministerium für Umwelt Baden-Württemberg

09:30hs - Dose Assessment under Incidental and Accidental
Conditions.

Autor: W.G. Hflbschmann
KfK

10:00hs - Atmospheric Dispersion Experiments and Extended
Meteorological Measurements Around an Isolated Hill.

Autores: - K. Heineroann
- M. Môllmann-Coers
- G. Zeuner

KfX

10:30hs - Intervalo para café.

11:00hs - Meteorological Information System for Nuclear Instai

lations.

Autor: W.G. Hübschamann
KfK

11:30hs - Meteorological Information System to be Installed
at CDTN - NUCLEBRAS for the Study of the Air Pollution
Transport Process in the Atmosphere.

Autores: - Arivaldo M. Sacramento
- Celso O. Loureiro

CDTN/NUCLEBRAS
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NUCLEBRAS

Dia 11/8/88- Quinta Feira - Manhã

12:00hs - Assessment of Environmental Dose Equivalents due
to the Release of Radioactivity into the Atmosphere.

Autores: - W.G. Hübschmann
KfK

- Arivaldo M. Sacramento
CDTN/NUCLEBRAS
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Dia 11/8/88 - Quinta Feira - Tarde

14:00hs - Application of the Liquid Scintillation Counting
Method in Environmental Monitoring.

Autor: Klaus Kirchhoff
Lower Saxony State Office for Inunission
Protection Hannover

14:30hs - Quality Control in the Low Activity Radionalytical
Laboratory of the Environmental Engineering Division,
DIEAM.CN, of Nuclebrâs Research Center - CDTN.

Autor: Maria Angelica G. Carvalho
CDTN/NUCLEBRAS

15:00hs - Determination of the Activity Median Aerodynamic

Diameter (AMAD) and the Mass Median Aerodynamic Dia
meter (MMAD) at the USAM/NUCLEBRAS Facilities.

Autor: Eduardo G. Ferreira
CDTN/NUCLEBRAS

15:30hs - Sampling and Sample Preparation of Natural Radionu
elides.

Autor: Stephan Erat
Landratsamt Karlsruhe

16:00hs - Determination of Polonium in Environmental Samples.

Autores: - Stephan Erat
Landratsamt Karlsruhe

- Lucia M. L. A. Auler
CDTN/NUCLEBRAS

16:30hs - Encerramento das Seções Técnicas.
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Dia 12/8/88 - Sexta Feira - Manhã

09:00hs - Reunião de Avaliação entre os técnicos do CDTN e os
participantes alemães.

AGENDA:

- Avaliação da cooperação RFA/CDTN até a presente da
ta.

- Reformulação do planejamento para o 29 semestre de
1988 e planejamento das atividades para 1989.

- Avaliação dos resultados do Seminário.

12:00hs - Encerramento dos trabalhos.


