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RESUMO
BSo apresentado» os resultados do monitoramento de radioatividade
Ambiental que * CETESB efetua nas areas de influencia doe depósitos de
material radioativo que a Nuclemon Minero-quimi ca S.A. possui no
município de Itu, Estado de São Paulo.
Os dados cobrem o período 1983-1990, com informaç&es sobre níveis de
concentração de rádio 226 em águas superficiais e subterrâneas da
règitò. Em março de 1989 foi detectada a presença de contaminação na
água de um poço vizinho aos depósitos. Os níveis observados, suas
implicações em termos de riscos á saúde e as possíveis causas do evento
sao também discutidos.
Síio apresentadas também as metas que a CETESB pretende alcançar em
termos de monitoramento de radioatividade ambiental no Estado de Sao
Paulo.
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! _ INTRODUÇÃO
A CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, dentro de
suas funções de avaliação da qualidade e de controle da contaminação
ambiental, iniciou em 1979 no Estado de São Paulo, um programa de
medição de níveis de radiação e de contaminação radioativa no meio
amtiente, nas vizinhanças de instalações que armazenam ou operam com
material radioativo, em níveis tais que possam colocar em risco a saúde
publica ou o meio ambiente, em caso de acidente com liberação de
radioatividade.
Estas açbes, esporádicas no início, foram dando base para a implantação
de uma rede de monitoramento da radioatividade ambiental no Estado de
áao Paulo.
Em 1989, com a criação do Setor de Radioatividade Ambiental em seu
organograma, e a adquisição de equipamentos de alta sensibilidade,
específicos para essa função, estas atividades passaram a ser efetuadas
rotineiramente.
Dentro deste programa, destaca-se o monitoramento que esta sendo
desenvolvido na Área de influencia dos depósitos de material radioativo,
subproduto de processo industrial, que a NUCLEMON MINERO-QUIMICA possue
no Sitio São Bento, em Botuxim, Município de Itu.

2 - HISTÓRICO
A NUCLEMON, em sua planta industrial no bairro de Santo Amaro, município
de São Paulo, proces&ã areias monazíticas para a obtenção de compostos
de terras raras e outras substancias químicas.
No ataque ai calino da monazita e gerado um resíduo sólido denominado
"Torta II", que apresenta teores médios de 20% em tório e 1'/. em urânio,
aproximadamente. Fisicamente trata-se de uma massa pastosa, com níveis
variáveis de umidade. Contem hidróxidos de tório e de urânio misturados
com uma fração de monazita não atacada e.outros elementos radioativos
produzidos na desintegração das famílias naturais do urânio e do tório.
Esta. previsto a médio prazo, o beneficiamento posterior da Torta II para
retirar o urânio e o tório nela presentes, de elevado valor estratégico.
Por esse motivo, este material esta sendo armazenado em depósitos para
sua posterior utilização.
Por conter urânio, tório e seus produtos de decaimento, a Torta II é
classificada como material radioativo de bai>:a atividade, e portanto,
seu armazenamento deve cumprir uma série de requisitos, estabelecidos
pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, órgão federal
responsável pela fiscalização do material radioativo.
A NUCLEMON começou a estocar a Torta II no Sitio São Bento, Bairro do
Taquaral, estrada de Botuxim, no município de Itú, em 1975. A
localização do sitio é mostrada na figura 1.
A partir de 19S2, após completar a capacidade de armazenamento dos
silos, a Torta II produzida pela NUCLEMON está sendo .armazenada no
Complexo Minero-Industrial do Planalto de Poços de Caldas, em Minas
Gerais.
A presença dos depósitos contendo material radioativo em Itú, tem gerado
ao longo do tempo temores na população, que tem se mobilizado
Ativamente para sua remoção do local. Nos últimos anos, diversos estudos
tem sido realizados na área, alguns a pedido da Justiça, outros por uma
Comissão Especial, criada pela Portaria Intèrministerial No 02, dos
Ministérios de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e das Minas e
Energia, em 3 de dezembro oe 19S5, "incumbida de elaborar estudos quanto
à procedência, depósito e segurança dos resíduos sólidos industriais
ensilados na Estância Turística de Itú", mas que encerrou suas
atividades sem atingir plenamente seu objetivd.
A CETESB, desde 1979, vem acompanhando o problema, efetuando
periodicamente medições de radioatividade no ambiente da região, com
maior intensidade nas vizinhanças dos depósitos, mas estendendo até a
cidade de Itú os seus levantamentos.
A Comissfco Nacional de Energia Nuclear, CNEN, também efetua
esporadicamente coletas • análises d» amostras de água, ar, solo e
sedimentos.
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3 - DESCRIÇÃO DO LOCAL.
O terreno que a NUCLEMON possui em Itú, tem uma área total de
aproximadamente 300.000 m2. O local é atravessado pelo Ribeirão
rtonjolinho, afluente do Ribeirão Taquaral, que por sua vez serve de
manancial para o abastecimento público da cidade de Itú.
Dentro do terreno, as piscinas ou silos contendo o material radioativo,
ocupam uma pequena area na parte mais alta, próxima a estrada, isolada
do resto da propriedade por uma cerca alta de arame farpado, mouroes de
concreto e portões fechados com cadeado. Essa ÀrBA se encontra bem
•sinalizada, com placas indicando a presença de material radioativo em
seu i nter i or.
Ao todo, são sete silos contendo Torta II, agrupados em dois patamares
diferentes, com quatro silos no superior e três no inferior. Segundo
informações da NUCLEMON, a quantidade de material estocado nos silos e
aproximadamente de 3500 toneladas.
Apôs completar sua capacidade de armazenamento em 1982, todos os silos
foram selados com uma cobertura de lajes de concreto, permanecendo assim
ate 1988, quando foi adicionada uma proteção adicional por cima das
lajes, constituída por um telhado de fibrocimento e um sistema de
drenagem superficial que evita a exposição dos silos a água de chuva.
A NUCLEMON tem afirmado em diversos documentos que as piscinas são de
concreto, impermeabilizadas com material asfaltico.Em 1979, quando os
silos ainda estavam abertos, a CETE3B verificou que as paredes visíveis
naquela oportunidade eram, de fato, de concreto, com espessura media de
27 cm. Restam dúvidas quanto a estanqueidade das piscinas. Na opinião da
CETESB, concreto armado dessa espessura é capaz de conter
satisfatoriamente um produto sólido ou até pastoso, como e o caso da
Torta II. Entretanto, ê comum o concreto apresentar poros e pequenas
fissuras por onde líquidos poderiam percolar. Assim sendo, se por
qualquer motivo existisse água livre dentro dos silos, e não apenas
umidade,- ela poderia percolar, escapando dos silos. 0 material
armazenado nos silos, inspeccionado pela CETESB em 1979, continha apenas
umidade, e de amostras retiradas de seu interior, não escorria água
por gravidade.

4 - MONITORAMENTO AMBIENTAL
0 monitoramento ambiental na área de influencia dos depósitos da
NUCLEMON em Itú, foi iniciado pela CETESB em 1979, e consistiu
inicialmente na medição das taxas de radiação em diversos locais. Estas
medições foram abandonadas em 1987, porque os valores obtidos ao longo
do tempo foram muito baixos, bem próximos aos da radiação natural, não
apresentando sensibilidade suficiente para fins de detecção de eventuais
vazamentos de radioatividade dos depósitos, que é o objetivo do
monitoramento. A partir de 1983, a CNEN implantou uma rede de doslmetros
termoluminiseentes em torno dos depósitos, que apresentam grandes
v*rttflçjsn=> [':- e *< medição das taxas de radiação, quando comparadas com o
método que vinha sendo utilizado pela CETESB, por integrarem os
resultados ao longo do tempo.
Medições de radônio 222,(produto de decaimento do rádio 226) nas águas
superficiais, de nascente e do poço existentes no sítio, foram
realizadas entre 1983 e 1987, sendo abandonadas também a partir dessa
data, por não apresentarem sensibilidade suficiente.
Posteriormente, a CNEN iniciou um programa de mediçúes periódicas dos
níveis de radônio e de seus descendentes na atmosfera, na área dos
depósitos, o que continua sendo realizado até hoje. 0 objetivo dessa
medição è o de assegurar que a concentração de gases e aerossóis
radioativos que podem emanar dos silos através das lajes d» cobertura,
encontram-se' dentro dos vai oras ps-rmit idos pela legislação em vigor»
0 parâmetro que tem se mostrado mais sensível par* o monitoramento de
radioatividade n« Are» d» influência dos depósitos de Tortai II é o rádio
226. Este isótopo radioativo ê um dos produtos do decaimento do urânio
23S. No processamento químico d* areia monazítica, na «tapa de
precipitação ácida dos hidróxidos de tório e urünio <formação d* Torta



ID, o radio 226 que se encc tra presente no Minério, ntà na solução,
sendo posteriormente separe tio das terras raras Junto com outros
elementos radioativos, na •forma de Torta de Mesotóno. NÕ prática,
apesar de que a Torta II, no instante de sua fabricação deveria estar
livre de radio 226, uma parte deste material, assim como de outros
radionuclideos presentes, podem ficar adsorvidos na Torta II.
A partir do instante da separação da Torta II, o urânio nela presente
começa a gerar, por decaimento, novo radio 226, entre outros elementos
radioativos. Assim sendo, o rádio 226 presente na Torta II em Botuxim,
pode ter duas origens:
a- contaminação a partir de solução, no processo de precipitação dos
hidróxidos de tono e urânio;
b-produçílo continua na Torta II, por decaimento do urânio 23S e de seus
descendentes
Este segundo processo faz com que a concentração de rádio 226 na Torta
(I cresça continuamente ao longo do tempo.
Com referencia ao râoio 228, produzido na desintegração do tôrio 232,
ele se encontra em concentração muito mais elevada que o rádio 226, na"
Torta II. Sua concentração atual deve ser da ordem de 15 nCi /g na Torta
II, contra aproximadamente O,4OnCi/g de radio 226.
Tanto o radio 226 como o 223, no pH em que se encontra a Torta II, são
solúveis em água. Assim sendo, qualquer vazamento de liquido dos silos
para o terreno adjacente, conterá esses elementos radioativos. Caso o
vazamento seja pequeno,o rádio ficará retido na terra, HÔS imediações do
local do vazamento, adsorvido na argila do terreno. A água de chuva, ao
infiltrar-se na terra, ira carregando este material ate atingir o lençol
freático, a partir de onde essa contaminação radioativa acompanhará a
movimentação da água subterrânea, mas com velocidade menor, em virtude
da interação que o rádio sofre com os componentes do subsolo.
Aparentemente, como o rádio 223 se encontra na Torta II em concentração
quase 40 vezes superior acf rádio 226, ele seria o melhor parâmetro a ser
estudado na água. Entretanto, a metodologia analítica para este último
e bem mais simples e sensível que a do rádio 223. E por este motivo a
CF.TESB vem efetuando o acompanhamento das concentrações desse nuclideo
no meio ambiente em Itu, desde 1983. Pretende-se no futuro, efetuar
também análises de rádio 22S nas amostras.
Por outro lado, em virtude de possuir uma média vida muito qrande, <1600
anos;, o rádio 226 representa um risco para a saüde pública muito maior
que o do rádio 228, de meia vida muito menor.

5 - RADIOATIVIDADE NA ÁGUA
A primeira rede de monitoramento de radioatividade em amostras de água
estabelecida pela CETESB em 1983 constava apenas de seis pontos de
coleta.
Ponto 1- Córrego Monjolinho, a montante do Sítio da NUCLEMON;
Ponto 2- Córrego Monjolinho no terreno da NUCLEMON;
Ponto 3- Água de um pequeno córrego, afluente do Monjolinho, que nasce

no terreno da NUCLEMON, próximo aos depósitos da Torta II;
Ponto 4-Côrrego Monjolinho, a jusante do Sitio da NUCLEMON;
Ponto 5-Captaçao de água do SAAE, Itu;
Ponto 6-Poço que abastece a casa do vigia da NUCLEMON, no Sitio.
A partir de 1988, a rede de monitoramento foi ampliada, por recomendação
da CNEN, com a perfuração de alguns piezometros em volta dos silos, e a
inclusão de novos pontos de coleta de água superficial.
Os novos pontos de amostragem, incluídos a partir de 1938 são os
seguintes:
Ponto 7-No SAAE, água tratada, distribuída à população de Itu;
Ponto S-Córrego Monjolinho, no caminho do Camping Santa Fé (a jusante do

ponto 4 );
Ponto 9-Agua d» Nascente, fora do Sítio da NUCLEMON;
Ponto 10-Ríbeirão Campininha, em outra vertente;
Pontos 11 a 15-Piezometros em volta do depósito.
Nas figuras 2, 3 e 4, pod» s»r observada a localização relativa destes
pontos de amostragem,
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6 - DESCRIÇÃO DOS PIEZOMETROS
6 perfuração dos poços a sere* utilizados como pierometros, em volta da
area dos depósitos toi feita pela NUCLEMON. A localização e>:ata dos
piezometros consta na Fig.4. 0 objetivo toi alcançar o lençol de água
por baixo dos depósitos, para permitir sua amostragem. Na prática,
entretanto, os piezometros 11 e 12 permaneceram secos a maior parte do
tempo; a perfuração do piezometro Ng 16 parou apôs atingir rocha dura,
se» ter alcançado o nível do lençol -freâtico. Os piezometros número 13,
14 e em particular o 15, -foram perfurados a profundidades maiores do
necessário, atingindo aqüíferos inferiores, possivelmente confinados e
com maior pressão, o que inviabiliza seu uso para o monitoramento
previsto, porque a água que está sendo amostrado neles, não é a que
poderia receber os eventuais vazamentos dos silos. Assim sendo, a rede
de piezometros implantada não atinge plenamente seu objetivo.
A CETE5B efetuou o nivelamento topográfico da boca dos piezometros, a
fim de conhecer o nivel relativo do lençol freâtico nas amostragens.
Em geral, o nivel piezometrico acompanha a declividade do terreno. O
nível de água do piezometro No 15 e sempre mais alto que o que
corresponderia com base nos outros piezómetros, evidenciando a entrada
de ague sob pressão, vinda de maior profundidade.
A variação máxima de nível piezomètrico observada ao longo do
monitoramento, foi de dois metros, aproximadamente. A distância entre o
fundo dos silos e o má>:imo nível piesométrico, e de 17 metros, o que
garante que em momento algum os silos entrem em contato com o lençol
freáti co.

7 - RESULTADOS DO MONITORAMENTO
Ds resultados das análises de radio 226, nos diversos pontos da rede de
monitoramento, desde 1933 , encontram-se na forma de diagrama de barras
nas figuras 5 a 9. Para a discussão dos resultados, os pontos de
amostragem serão agrupados em três categorias: água superficial, água de
nascentes e água subterrânea ípiezòmetros e poço do vigia).
Água Superficial
Todos as amostras de água superficial tem apresentado ao longo do
período de amostragem, concentrações de rádio 22ó que podem ser
considerados normais para este tipo de áqua. As flutuações presentes ao
longo do tempo são conseqüência dos baixos níveis observados, próximos
ao limite de detecção do método analítico utilizado.
As amostras dos pontos de numero 1,2 f? 4, que correspondem ao carrego
Monjol inho, antes do sitio da NUCLEMON, dentro do sitio e- a jusante
dele, respectivamente,sen am as que deveriam acusar alguma diferença,
caso a presença da Torta II estivesse contribuindo com níveis
significativos de contaminação das águas superficiais. Os resultados
obtidos, mostram sem duvida alguma que a concentração de radio 226 nas
águas do córrego, não sofre nenhum acréscimo mensurável ao passar
próximo ao depósito da NUCLEMON.
Água de Nascent*»
Um ponto de importância no monitoramento, é o de número 3, água de um
córrego que nasce dentro do terreno da NUCLEMON, próximo aos depósitos,
em uma das direções possíveis de escoamento do lençol subterrâneo. As
amostras de água deste córrego, apresentaram um ligeiro aumento na
concentração de rádio 226, significativo ao nivel de confiança de 95 "/.,
nos meses de junho de 1786 e junho, julho e agosto de 1989, Os valores
medidos nesses meses, embora ainda muito baixos, indicam a presença de
uma contribuição adicional de rádio 226, provavelmente proveniente da
área dos silos. Ainda assim, estes valores são menores que alguns dos
medidos no Ponto 9, também uma nascente, mas localizada em um sitio
vizinho, bem longe da área dos silos, e que certamente não pode receber
nenhuma contribuição deesa fonte, sendo portanto o rádio 226 deste
ponto, de origem natural.
Piezometros e poço



A analise da água dos piezòmetros na área externa dos depósitos, começou
e* outubro de 1988, para os piezometros 13 a 15, visto que os de numero
H e 12 encontravam-se secos na ocasião, passando a ter água em
quantidade suficiente para sua coleta, apenas em março de 1989, apôs o
período de chuvas. Assim sendo,o número de dados existentes ainda é
pequeno. Entretanto, venfica-se que todos os valores de rádio 2-26
medidos até hoje são baixos, especialmente nos piezometros localizados
.?» direção ao córrego Monjolinho.
us piezometros 11 e 12 mostram sistematicamente concentrações maiores
que as dos outros, fato este que deverá ser melhor estudado.
D ponto que tem mostrado alterações mais significativas em termos de
aumento da concentração de rádio 226, é o No », poço situado junto a
Lâsa do vigia, utilizado como fonte de água potável e para irrigação.
Ate março de 1983, a água do poço apresentava um comportamento normal,
com uma concentração média de 1,0 pCi/L. Em junho desse mesmo ano, foi
medido um valor de 3,22 pCi/L, significativamente superior aos
anteriores. A amostragem seguinte, em outubro de 1983, voltou a
.apresentar um valor dentro da faixa que poderia ser considerado normal,'
dentro do limite de confiança de 95X. Lamentavelmente, não foi possível
eíetuar coleta de amostras em dezembro daquele ano, em virtude dãs
tortes chuvas que começaram a cair na ocasião.
t-m março de 1939 verificou-se um novo aumento, acusando o maior valor
reqistrado até hoje: 8,27 pCi/L. Nova amostragem realizada em maio,
mostrou que, embora o nivel anterior tivesse caido a metade, ainda era
•uperior ao normal. A partir desse momento, a água deste poço começou a
ser monitorada semanalmente pela CETESB. Em julho o valor já tinha
regredido a uma fai>:a mais próxima dos valores históricos anteriores,
tendo-se estabilizado novamente próximo a lpCi/L, a partir de setembro
desse ano. No primeiro trimestre de 199O, verificou-se novamente um
úumento nos níveis de rádio 226 na égua do. poço, mas com valores
inferiores a 1,7 pCi/L, quase cinco vezes menores que os registrados no
,ino anter i or.
(ara explicar o aumento da concentração de rádio 226 observado no Ponto
ò, (Poço da casa do vigiai, podem ser postuladas diversas hipóteses:
a.» contaminação superficial com Torta II, no terreno proximo dos silos.
•Zm 1979, constatou-se a presença deste material, espalhado sobre o
terreno. Esta área foi posteriormente nivelada para jardinagem, sendo
retirado parte do solo com trator de esteira e jogado para fora da area
cercada. Isso explica a presença de algumas áreas contaminadas em volta
da cerca. Essa movimentação de terra foi feita, aparentemente, no inicio
de 19aa. A remoção e movimentação desses restos de Torta II misturados
com a terra, em época de chuvas, poderia ter facilitado a infiltração de
rádio 226 até o lençol freático. Esta hipótese, entretanto, não parece
muito viável, visto que a velocidade de percolação das águas
subterrâneas é em geral, muito pequena e não daria tempo de aparecer
contaminação com essa origem no ponto 6, a 150 ro de distância, poucos
meses apôs o evento, a menos da existência de fraturas no subsolo,na
direção apropriada, que pudessem reduzir o tempo de percurso;
b) contaminação do poço por material partículado vindo de fora, contendo
restos de Torta II. Para testá-la, foi esvaziado o poço várias vezes,
medindo a concentração de rádio 226 na água apôs retornar ao nivel
normal. Os resultados indicaram que não é essa a causa do aumento da
radioatividade na água, visto que as alterações nos níveis de rádio 226
foram pequenas após trocar a água do poço;
O infiltração proveniente do material estocado dentro dos silos. Como
toi discutido anteriormente, as paredes de concreto dos silos, sao
Capazes de reter a Torta II, sem vazamentos para o exterior, desde que o
material se mantenha sem água livre. Entretanto, segundo informaçôes da
NUCLEMON, em 1984 ocorreu uma infiltração de água de chuva em um doe
silos, o de No 7,através da laje de concreto, o que provocou a
extravasSo de água contaminada para o terreno adjacente, chegando a
escorrer em direção á casa do vigia. Aparentemente, o volume dessa
extravasão não foi muito grande, mas poderia ser a responsável pela
contaminação do lençol subterrâneo, visto que essa égua acabou
infiltrando-se no terreno.



d) não pode ser descartado a possibilidade de que tenha ficado também
água - dentro do silo. linviando o material nele existente, e
in-filtrando-se através de poros ou fissuras das paredes e do fundo do
silo, alcançando eventualmente o lençol subterrâneo.
e) arraste de material contaminado do terreno proximo dos silos por
escoamento superficial da água de chuva, e que em virtude da topografia
do terreno, alcançaria rapidamente a area próxima a casa do vigia, onde
poderia ficar retido, infiltrando-se nesse local para o lençol
subterrâneo e contaminando o poço.
Mediçbes de radioatividade na aqua de chuva que escorre pela superficie
rtn tsreno, p. ovpm r-r.> •;, -*rea dos silos, permitiram descartar a última
hipótese. Das restantes, aparentemente a que tem maior .probabilidade de
ser verdadeira, é a terceira, visto que o pico de contaminação observado
em 1989, não se repetiu em 199O, o que evidencia tratar—se de uma
introdução de contaminação no solc>, de curta duração. Se a origem da
contaminação do lençol treâtico tosse a existência de poros ou fissuras
nas paredes ou fundo dos silos, que permitissem o vazamento de material
radioativo, a contaminação da aqua do lençol subterrâneo seria continua
no tempo, e não apresentaria a torma de um "pulso" como foi verificado.

S - IMPLICAÇÕES PARA A SAUDE POBLICA
A legislação brasileira não estabelece ainda concentração máxima
permissivel para radio 226 em ôgua potável. Outros paises, entretanto,
jâ incluem esse parâmetro. Assim sendo, o significado do valor de 8,27
pCí/L de radio 22t> medido em março de 1939, no poço da residência do
vigia, será avaliado a luz da legislação dos Estados Unidos da América fi-
do Canada.
A Environmental Protection Agency - EPA, dos Estados Unidos da America,
em seu documento "National ínterim Primary Drinking Water Regulations",
de 1976, estabelece que a soma das concentrações de radio 226 e 228, não
deve ultrapassar de 5 pCi/L para água potável.
No Canada, os critérios de qualidade para água potável, elaborados em
1987, estabelecem um limite de 27 pCi/L para rádio 226.
Com referência ao padrão americano, certamente ele seria ultrapassado no
ponto 6, porque sabe-se que a concentração de rádio 228 nessa água,
embora náo tenha sido medida, é superior a do radio 226. Assim sendo,
esse padrãi> deve ter sido ultrapassado durante alguns meses nesse local.
Ja em termos do padrão canadense-, verifica-se que essa água, em termos
de concentração de rádio 226, seria considerada apta para consumo
humano.

9 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
1) A análise dos dados do monitoramento de radioatividade ambiental,
mostra que as águas superficiais da região, desde aquelas que poderiam
receber qualquer contribuição de contaminação radioativa ao atravessarem
a área dos depósitos da NUCLEMON, até a captação da água de
abastecimento da cidade de Itú, e inclusive, da própria água tratada,
nSo mostram nenhum sinal de contaminação radioativa. As variaçftes de
concentração de rádio 226 observadas ao longo do tempo, de caráter
aleatório, são conseqüência dos baixos níveis presentes, e não se
caracterizam em aumentos reais. A análise estatística dos resultados
para água superficial, não tem mostrado nenhuma tendência de aumento dos
níveis de rádio 226 ao longo do tempo,
2) Os valores mais elevados de rádic 226 verificados de março a julho de
1989 no ponto 6 (poço da residência do vigia), levantam a possibilidade
da existência de contaminação do lençol subterrâneo com material
radioativo,.proveniente da área dos silos, e que alcança o poço na época
de chuvas.
3) A partir de setembro de 1989, os valores de concentração de rádio 226
no Ponto 6, voltaram ao normal, apresentando apmnms um pequeno
incremento na época de chuvas, no primeiro trimestre de 1990. Os valores
máximos verificados nessa ocasião, entretanto, -foram muito menores que
os do ano precedentej descartando a hipótese de vazamento significativo
dos silos.
4) As concentrações d» radio 226 de até 8,27 pCi/L observadas no poço da



do v ig ia , não representaram risco a saúde das pessoas que
beber a» dessa água. Por UM lado, deve ser levado em cons i der acao qui- te»
«ido um episódio de curta duração, e por outro lado, deve-se lembrar qut-
essa água seria considerada apta para consumo humano ao longo de toda .<
vida no Canada, pais onde a preocupação com a saúde e a sequrança •:••-.
população e exemplar.

10 --CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência obtida pela CETE3P- no monitoramento
ambiental na area de influencia dos depósitos de
urânio e tor io que a NUCLEMON possue em I t ü , õ&ber
implantação de outras redes em areas com potencial de
radioativa, como rtRAMAR, em Ipero, o instituto ue Pesquisas
^ Nucleares, no campus da USP, na cidade de 33o Pauio,
locais que se julgar conveniente.
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FIGURA 3 - LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA PRÓXIMOS AOS SÍUOS,
.. NO SÍTIO BOTUXIM.
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FIGURA 4 - LOCAÇÃO EXPEDITA DOS PIEZÔMETROS
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