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“Do ponto de vista de uma formação

sócio econômica superior (i.e, o socialismo), a

propriedade privada individual da terra parecerá

de tão mau gosto quanto a propriedade de um

ser humano pelo outro. Nem mesmo toda uma

sociedade, ou toda uma nação, ou todas as

sociedades contemporâneas tomadas em

conjunto, são donas absolutas da Terra. São

apenas seus ocupantes, seus beneficiários, e

como um bom pai de família, têm de deixá-la

em melhores condições para as gerações

futuras.”

Karl Marx, 1898
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Resumo

O mercado mundial de urânio enfrentou, nas últimas décadas, uma depreciação
desta “commodity”. Com a redução dos estoques secundários (representado pelos estoques
de urânio enriquecido da antiga União Soviética) começa-se a projetar um aumento no
preço deste bem e o mercado voltará a depender da produção primária. Para fazer frente a
esta nova demanda, novas plantas terão que entrar em operação ou então aumentar-se a
produção daquelas já existentes. Questões ambientais têm sido, e certamente continuarão
sendo, determinantes na viabilidade operacional deste tipo de instalação. No caso da
mineração de urânio, os riscos radiológicos somam-se aos não-radiológicos, e os  grandes
volumes de rejeitos gerados estão entre os principais aspectos ambientais. Por  isso mesmo
devem ser  gerenciados adequadamente de forma a minimizar os impactos associados. No
Brasil, toda produção de urânio provém da Unidade de Concentrado de Urânio (URA),
situada no município de Caetité, no estado da Bahia, sendo  operada pelas Indústrias
Nucleares do Brasil (INB). A unidade é constituída por uma mina com lavra a céu aberto e
uma instalação de processamento de minério. O método da lixiviação ácida – com H2SO4 -
em pilha (Heap Leach) é empregado para a extração do urânio. A capacidade de produção
da unidade está em torno de 400 t/ano de U3O8. Este trabalho teve por objetivo apresentar
uma avaliação do sistema de gerenciamento de rejeitos desta unidade, analisando sua
eficácia em relação à mitigação dos impactos potenciais, tanto na fase operacional quanto
na fase pós-operacional. Os rejeitos foram divididos em rejeitos de mineração e rejeitos de
processo. No primeiro grupo foram incluídas as águas de drenagem e os estéreis das
atividades de lavra. No segundo, constam o minério exaurido (do processo de lixiação), que
são depositados em pilhas de forma consorciada com os estéreis, e os rejeitos de processo,
que são armazenados em tanques (ponds), dotados de drenos sub-aéreos. Foi observado que
impactos na atmosfera não são relevantes. Simulações matemáticas não apontaram um
potencial relevante de contaminação das águas subterrâneas a partir dos tanques de
deposição dos rejeitos de processo. Todavia, simulações feitas com o minério exaurido
indicam que tais fontes não podem ser descartadas como importantes fontes  de
contaminação a longo prazo. Não foi possível se caracterizar de forma quantitativa a
contribuição das águas armazenadas na cava da mina no teor de urânio das águas
subterrâneas na sua área de influência, e, portanto tal aspecto precisa ser mais bem
investigado. Finalmente, o gerenciamento das águas de drenagem não é satisfatório,
destaca-se a necessidade de se avaliar outras estratégias de gerenciamento destas águas,
inclusive o seu tratamento para posterior liberação controlada para o meio ambiente.
Recomenda-se também a adoção de um Sistema de Gestão Ambiental com vistas a se
atingir um desempenho ambiental mais satisfatório do empreendimento.
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Abstract

The uranium world market faced a depreciation of this commodity during the last

decades. Recently, decreases in the secondary supply (represented by highly enriched

uranium – HEU – stocks detained by the former Soviet Union) turned out the market

dependent upon primary supply again. In order to cope with this changing demands and

market conditions, new uranium mining/milling projects must start operation, or at least,

former uranium production plants must be improved. Environmental questions have been

and certainly will continue to be a determinant factor concerning the operational feasibility

of these facilities. Mining/milling activities have the potential to cause risks to the human

health and to the environment. In case of uranium projects, radiological impacts shall also

be taken into consideration. Amongst the most relevant environmental aspects associated

with the operation of a uranium project, generated wastes are usually of major concern and

deserve appropriate management strategies. As a result the objective of the present work

was to examine the waste management system of the Brazilian uranium production unity

located at the municipality of Caetité, northeast region of the country. An open pit mine and

a milling facility compose this unit. The extraction method employed is acid heap leach

(using H2SO4). It could be assessed that the overall conceptual management strategy is in

agreement with the practices adopted worldwide. Atmospheric impacts, caused by the

emissions of radon and aerosols must be investigated in more details. Mathematical

simulation revealed that no significant impact in groundwater is expected due to

mobilization and transport of radionuclides from the milling wastes. However, the impacts

of drainage water, accumulated in the open pit, into groundwater cannot be discarded yet.

Screening techniques were applied to assess the potential contribution of the leached ore

piles as a 226Ra source of pollution. Our results did not allow to exclude these sources from

further investigations. Optimization in the drainage water management strategy shall also

be put in place and chemical treatment of these waters, prior to their release into the

environment, shall be considered. Finally, it is advisable to introduce an Environmental

Management System (EMS) for the whole facility in order to reach a better environmental

performance.
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Recentemente, o Brasil atravessou uma crise gerada pela escassez na oferta de energia

elétrica, causada pela diminuição nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas. O aumento

da demanda por energia, a falta de investimentos no setor e a opção de geração de energia

elétrica prioritariamente de origem hidráulica, não resistiu a um período de menor

precipitação pluviométrica, culminando na crise de energia de 2001. O quadro que se viu

foi o de constantes “apagões”, a tarifação excessiva, indicando para a sociedade que o setor

energético precisava considerar uma revisão no modelo energético adotado. Evidentemente,

a economia de energia era uma atitude que se impunha, mas a ampliação da geração

também devia ser considerada.

Neste contexto, a opção pela geração de energia elétrica através de reatores nucleares é

uma das opções a ser considerada. Entretanto, a energia nuclear ainda é encarada com certo

receio por parte da sociedade, não sendo este um fenômeno exclusivo da sociedade

brasileira. A percepção do risco pela sociedade é desproporcional ao risco real, sendo que

em parte isto é devido à falta de informação relativa às rigorosas medidas de segurança que

são tomadas e também à associação da energia nuclear com programas bélicos e, ainda,

acidentes com reatores nucleares que têm concepção tecnológica totalmente diferente dos

reatores operados no Brasil.

O acidente de Chernobyl, em 1986, fez reacender o temor em relação à energia

proveniente de reatores. Mas também muito se aprendeu com isto: aumentou-se o rigor com

procedimentos e equipamentos de segurança, culminando na criação de uma associação

mundial de operadores do setor nuclear (“World Association of Nuclear Operators” -

WANO), e conseqüentemente impulsionando a Agência Internacional de Energia Atômica

(AIEA) na busca do aprimoramento da segurança em instalações nucleares. Ambas

organizações estabeleceram um processo permanente de revisão de práticas de segurança,

discussão e troca de informações, sendo que esta troca de informações se refletiu

diretamente na melhoria das práticas industriais, propiciando também uma melhoria na

produtividade.
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A construção de reatores de potência no Brasil sempre despertou receio e críticas, mas

quando comparamos a situação brasileira com o cenário mundial percebemos que

produzimos muito pouco. Aproximadamente 4% de nossa energia provém de reatores

nucleares, enquanto que nos países desenvolvidos este percentual é bem maior, destacando-

se a França com 78%, Bélgica com 55%, Alemanha com 28%, Japão com 25%, Estados

Unidos com 20% e Rússia com 17%. Na Índia e China os percentuais são modestos, 3,3% e

2,2% respectivamente (Elbaradei, 2004).

Atualmente existem 439 reatores em operação, sendo que deste total, menos de 10%

estão localizados em países em desenvolvimento. O crescimento do setor nuclear nos

próximos anos estará centrado na Ásia: das 31 unidades em construção, 20 estão

localizadas na Índia, Japão, Coréia e China (IAEA, 2004).

Um ponto favorável à adoção da energia nuclear é a possibilidade da diminuição das

emissões de CO2, pela substituição de centrais a carvão por centrais nucleares. A

preocupação mundial com o efeito estufa causado por tais emissões fez com que em 1997,

fosse redigido o chamado Protocolo de Kyoto, segundo o qual os países industrializados

reduziriam suas emissões combinadas de gases de efeito estufa em, pelo menos, 5% em

relação aos níveis de 1990 até o período entre 2008 e 2012.

Segundo dados da AIEA, se as usinas nucleares existentes parassem de funcionar, e a

mesma quantidade de energia que é gerada por elas fosse produzida por fontes não

nucleares o resultado seria um aumento de 600 milhões de toneladas de CO2 por ano

(Elbaradei, 2004). Este número corresponde, aproximadamente, ao dobro do que se

pretende evitar em 2010, com a adesão dos países ao Protocolo de Kyoto.

Em termos globais, o setor nuclear responde por 16% da energia elétrica consumida

globalmente. Este percentual vem se mantendo constante desde 1986, pois apesar do

crescimento do setor nuclear, os demais setores de geração de energia também se

desenvolveram fazendo com que esta proporção se mantivesse constante (WNA, 2003).
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Em 2001, a AIEA publicou um relatório contendo projeções sobre o suprimento de

urânio até 2050 (IAEA, 2001). Este relatório teve por objetivo avaliar a adequação dos

recursos mundiais de urânio para atender à projeção de demanda dos reatores de potência.

É necessário entender que tais projeções irão depender da decisão individual de cada país

de investir mais ou menos no setor nuclear, por isso nas projeções foram utilizados três

cenários; de baixa, média e alta demanda considerando-se um baixo, médio e alto

crescimento na demanda por energia elétrica.

Ainda segundo a AIEA (2001), o suprimento de urânio foi dividido em 2 categorias:

suprimento primário e suprimento secundário. O suprimento primário refere-se ao urânio

recém minerado e beneficiado, enquanto que o suprimento secundário são todas as outras

formas: urânio altamente enriquecido (HEU - Highly Enriched Uranium), os inventários de

urânio natural e baixamente enriquecido (LEU - Low Enriched Uranium), combustíveis de

óxidos mistos (MOX - Mixed Oxide Fuels), urânio reprocessado (RepU - Reprocessed

Uranium) e reenriquecimento de urânio empobrecido (a partir dos rejeitos de

beneficiamento de urânio).

No caso do suprimento primário, como os dados provinham desde relatórios técnicos de

companhias de mineração até avaliações especulativas baseadas em estudos geológicos

superficiais, a AIEA optou por dividir os dados em diferentes categorias de confiabilidade:

1- Recursos Razoavelmente Garantidos (5HDVRQDEO\� $VVXUHG� 5HVRXUFHV�
5$5). Referem-se ao urânio que ocorre em depósitos conhecidos,  de

tamanho delineado, teor  e características tais que  as quantidades que

podem ser mineradas com determinado custo, baseando-se para isso  nas

tecnologias empregadas usualmente, podem  ser estimadas;

2- Recursos Adicionais Estimados - Categoria I ((VWLPDWHG� $GGLWLRQDO
5HVRXUFHV�($5� ,). Refere-se ao urânio, em adição ao RAR, que é

inferido como ocorrendo, principalmente baseado em direta evidência

geológica, em extensões de depósitos bem explorados, ou em depósitos
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nos quais a continuidade geológica tenha sido bem estabelecida, mas

onde dados específicos sejam insuficientes para classifica-lo como RAR.

3- Recursos Adicionais Estimados - Categoria II ((VWLPDWHG� $GGLWLRQDO
5HVRXUFHV�($5� ,,) Refere-se ao urânio que é esperado que ocorra em

depósitos onde a evidência é principalmente indireta, ocorrendo em áreas

com características geológicas bem definidas ou em áreas de

mineralização de depósitos conhecidos. Estimativas de tonelagem, teor e

custos de recuperação são baseados primeiramente no conhecimento das

características do depósito, ou de acordo com amostragem geológica,

geofísica ou evidências geoquímicas disponíveis que não sejam

suficientes para enquadrá-lo como EAR-I.

4- Recursos Especulativos (SSHFXODWLYH�5HVRXUFHV�65). Refere-se ao urânio,

que se supõe existir baseado em evidência indireta e extrapolações

geológicas, em depósitos descobertos utilizando as técnicas existentes de

exploração. Como o nome indica, nesta categoria a existência e o

tamanho do recurso são especulativos.

Ainda de acordo com a IAEA (2001), do ponto de vista econômico, o suprimento

primário é dividido em duas amplas categorias: a categoria que não é restrita ou controlada

pelas condições do mercado, como a produção da Comunidade dos Estados Independentes

(CEI), China e pequenos programas nacionais (como o caso brasileiro) e a categoria que

possui produção na qual o mercado é baseado.

A produção baseada no mercado consiste no urânio produzido ao preço praticado por

este mercado, ou abaixo, para satisfazer a demanda de reatores não coberta pelo suprimento

secundário e primário fornecido pelos países da antiga União Soviética, posteriormente

chamada de Comunidade dos Estados Independentes, programas nacionais e China. Em

outras palavras, refere-se à lacuna entre a demanda e as outras fontes de suprimento. Em

2025 a produção baseada no mercado necessitará cobrir 86 e 92% da demanda, e até 2050,
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a demanda cumulativa corresponderá a 77 e 85% nos cenários de média e alta demanda,

respectivamente.

Em 2000, o suprimento secundário respondeu por um valor em torno de 40% da

demanda. Em 2025 é projetada uma queda nesta contribuição para valores entre 6 e 4% da

demanda para os cenários de média e alta demanda, e este percentual continuará caindo até

2050. De acordo com as projeções, o suprimento secundário responderá por

aproximadamente 11 e 8% da demanda cumulativa até 2050 nos cenários de alta e média

demanda respectivamente. O papel do suprimento primário crescerá nos próximos anos, à

medida que a contribuição do suprimento secundário diminua.

Segundo a AIEA, os recursos da categoria RAR são adequados para atender ao cenário

da baixa demanda, porém à medida que avançamos para o cenário de média demanda,

surge um déficit de 146.000 toneladas de urânio por ano, registrados no período de 2041 a

2050, sendo ainda mais dramático no cenário de alta demanda. É previsto um déficit de

2.950.350 toneladas de urânio, levando-se em conta as reservas conhecidas, no atendimento

ao mercado baseado em produção, que será registrado a partir de 2026 e 2035 nos cenários

de alta e média demanda, respectivamente.

Em relação aos custos de produção, a AIEA (2001) destaca que no cenário de média

demanda e considerando-se disponíveis apenas as reservas conhecidas (RAR e EAR-I), os

centros de produção nos quais os custos excedam US$52, US$78 e  US$130/kg não serão

viáveis antes de 2021, 2027 e 2034, respectivamente. Para o cenário de alta demanda,

considerando-se a mesma categoria de custos, as datas passam a ser 2015, 2022 e 2026.

O suprimento secundário e a produção da CEI provocaram uma queda no preço de

mercado, inibindo desta forma a exploração e o desenvolvimento de novos projetos.

Contudo, para garantir um suprimento com custos relativamente baixos no futuro é

essencial o investimento no setor. É preciso considerar que o tempo gasto para que uma

planta de produção de urânio entre em operação é de, aproximadamente, 15 anos,

considerando o tempo decorrido desde a descoberta do recurso, sua caracterização e

estudos ambientais, construção da instalação até a obtenção de licenças de operação. Isso

significa dizer que, não antes de 2020, estará sendo beneficiado o urânio proveniente de um

recurso descoberto nos dias de hoje. Por isso é fundamental que sejam intensificados os
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levantamentos dos recursos (prospecção e caracterização) para que seja possível diminuir o

déficit entre produção e demanda em médio prazo.

Tomando por base o relatório da AIEA (2001), que prevê um déficit na oferta de

urânio, e analisando as alternativas energéticas não nucleares sob o ponto de vista

ambiental, a opção pelo investimento no setor nuclear mostra-se interessante, porém a

decisão de continuidade ou não de programas nucleares é particular de cada país. Fatores

como disponibilidade econômica, disponibilidade de fontes alternativas de energia e

aceitação pública devem ser considerados.

O que se pode afirmar é que a aceitação da energia nuclear pela sociedade depende

dela tornar-se totalmente transparente; imparcialmente regulada e controlada; demonstrar

ser segura e economicamente viável, sendo que a deposição dos rejeitos deve ser resolvida

adequadamente para garantir maior aceitabilidade. Já na perspectiva específica dos projetos

de produção de urânio, aspectos como desenvolvimento de bons planos conceituais, adoção

das melhores tecnologias e práticas para reduzir os riscos ambientais e obtenção de dados

de bases confiáveis são de suma importância. Além disso, é importante reconhecer que

cada projeto mineiro é um caso à parte e suas relações com o meio ambiente devem ser

analisadas com cuidado e avaliadas de forma a considerar as particularidades de cada

projeto.

��� $SUHVHQWDomR�GR�3UREOHPD�H�2EMHWLYRV�GR�7UDEDOKR

Ao contrário de uma usina nuclear, que não oferece em situação de operação

normal, impactos radiológicos ambientais detectáveis, a lavra e o beneficiamento de urânio

são atividades cujas emissões para o meio ambiente são mais perceptíveis, ainda que, se

bem licenciadas e controladas, não ofereçam riscos significativos ao indivíduo do público.

Todavia o desenvolvimento de uma lavra, com todo o processo de movimentação de terra,

alteração de drenagens, dentre outras operações, torna esta atividade bastante impactante,

propiciando uma alteração sensível no meio ambiente.

Há registros de projetos de mineração de urânio (bem como de outros bens

minerais) que se converteram em verdadeiros desastres ambientais e que demandaram
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volumosos recursos destinados à remediação de áreas degradadas, porque não foram objeto

de um licenciamento adequado. O caso de Wismut na antiga Alemanha Oriental é um dos

mais emblemáticos neste sentido, onde as péssimas condições de trabalho, a falta de

tecnologia adequada e a intensa pressão de trabalho, conduziram a inúmeros acidentes e

casos comprovados de câncer em trabalhadores (Ettenhuber, 1996). O próprio

desenvolvimento do Complexo Minero Industrial de Poços de Caldas (CIPC), hoje Unidade

de Tratamento de Minérios (UTM), é um exemplo de um licenciamento que não observou

que a presença de minério piritoso nas rochas poderia criar sérios problemas ambientais

decorrentes da geração de drenagens ácidas a partir das pilhas de estéreis, bacia de rejeitos

e cava da mina (Fernandes, 1997).

Por isso, é imprescindível que tais empreendimentos funcionem dentro rigoroso

critério de segurança e eficiência tendo na melhoria contínua do desempenho ambiental um

compromisso bem definido com o qual todos os funcionários da empresa estejam

comprometidos.

Em países como Canadá, Austrália e Estados Unidos, que iniciaram as atividades de

exploração de urânio em uma época em que havia pouco conhecimento em relação aos

impactos causados pela mineração de urânio, além de não existir uma legislação voltada

para a questão ambiental, os danos ao meio ambiente, devido ao mal gerenciamento das

operações, foram imensos. O Brasil, por ter começado o desenvolvimento de sua indústria

nuclear mais tarde, teria a vantagem estratégica de se beneficiar com a experiência de

outros países, conhecendo os erros cometidos a fim de evitá-los. Entretanto, mesmo assim,

cometeu erros e está tendo que enfrentar diversos problemas em sua primeira mina de

urânio como já mencionado.

No Brasil, atualmente toda produção de urânio está centralizada na Unidade de

Concentrado de Urânio (URA) localizada no município  de Caetité, estado da Bahia,

operado pelas Indústrias Nucleares do Brasil (INB). No Ceará, estão sendo conduzidos

estudos para viabilização da implantação de outro centro de produção, em Itataia, para

exploração de Urânio como co-produto de fosfato.

Assim, o objetivo deste trabalho é fazer uma análise crítica do gerenciamento de

rejeitos da URA, avaliando os procedimentos que vem sendo adotados, tendo como foco

principal o desempenho ambiental do empreendimento. Espera-se, assim, contribuir para a
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consolidação da produção de urânio no Brasil e para a garantia da integridade do meio

ambiente fornecendo também subsídios a serem apreciados pelo setor mineral do país nos

pontos de interface com os projetos de produção de outros bens minerais.

2EMHWLYR�*HUDO�

Analisar criticamente o gerenciamento de rejeitos da URA tendo como alvo principal o

processo de gerenciamento de efluentes.

2EMHWLYRV�(VSHFtILFRV�

• Fazer uma análise crítica do processo operacional e do processo de gerenciamento

de resíduos adotado pela URA/INB;

• Identificar alterações no processo e no gerenciamento de resíduos que propiciem um

melhor desempenho ambiental da instalação, e

• Contribuir para o aprimoramento da tomada de decisão em processos de

licenciamento junto a CNEN
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&DStWXOR �
3URGXomR�GH�8UkQLR

��� %UHYH�+LVWyULFR�GD�3HVTXLVD�H�3URVSHFomR�GH�8UkQLR�QR�%UDVLO

Antes do término da II Guerra Mundial, o governo brasileiro já vinha demonstrando

interesse em pesquisar urânio e tório no país, visando ao desenvolvimento de pesquisas

relativas à energia nuclear. Porém, o passo decisivo para a formulação de uma política de

aproveitamento de tais recursos somente foi dado em 1947, com a criação da Comissão de

Fiscalização dos Minerais Estratégicos, vinculada à Secretaria Geral do Conselho de

Segurança Nacional (Cipriani, 2002).

Em seu trabalho, Cipriani (2002) destaca alguns dos principais eventos relativos ao

desenvolvimento da pesquisa nuclear no Brasil:

Em 15 de janeiro de 1951 foi criado o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) que,

entre outras atribuições, devia “incentivar a pesquisa e prospecção das reservas existentes

no país de materiais apropriados ao aproveitamento da energia atômica”

Em 1952 o CNPq iniciou uma fase de prospecção sistemática em busca de minerais

contendo elementos radioativos. Tais esforços levaram à descoberta da primeira ocorrência

de urânio em Poços de Caldas (Minas Gerais) e Jacobina (Bahia).

Em 1955, foi assinado um acordo de cooperação técnica com os EUA para

avaliação do potencial uranífero brasileiro. No ano seguinte, 1956, foi criada a Comissão

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), sendo que um departamento de exploração mineral

foi organizado com o apoio da  francesa CEA (Comissariat à l’Energie Atomique) em

1962.

Em 1974, foi criada a NUCLEBRÁS, uma organização com propósito exclusivo de

produção e exploração de urânio.

Em 1975, Brasil e Alemanha assinaram um acordo de cooperação para uso pacífico

da energia nuclear. Este acordo marcou o início de um ambicioso programa de

desenvolvimento nuclear que resultou em um aumento nas atividades de prospecção da

NUCLEBRÁS, o que conduziu à descoberta das oito principais ocorrências de urânio, o

planalto de Poços de Caldas, Figueira, o Quadrilátero Ferrífero, Amorinópolis, Rio
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Preto/Campos Belos, Itataia, Lagoa Real e Espinharas , que foram descobertas e avaliadas

pela NUCLAM, uma joint venture (Brasil/Alemanha).

Em 1982, iniciou-se a produção industrial de urânio no Brasil, no Complexo Mínero

Industrial do Planalto de Poços de Caldas (CIPC).

Em 1988 ocorreu uma reorganização no programa de desenvolvimento nuclear

brasileiro. A Nuclebrás foi extinta pelo Decreto-Lei de 31 de agosto sendo substituída pelas

Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB), passando esta nova empresa a se ocupar

exclusivamente das atividades do ciclo do combustível nuclear.

Em 1995, foram encerradas as atividades  de lavra no CIPC, porém em 1997 ainda

operou um processo de tratamento conjunto de minério com um resíduo do tratamento da

monazita rico em urânio e tório chamado de torta II.

Em 1999 iniciaram-se as operações de lavra de urânio no Complexo Industrial de

Caetité-CIC, (atualmente denominado Unidade de Concentrado de Urânio-URA), sendo

esta a única mina atualmente explorada comercialmente, responsável pelo abastecimento de

Angra I e II.

��� 7LSRV�GH�'HSyVLWRV�GH�8UkQLR

Tem sido reconhecido que o conteúdo de urânio em rochas ígneas tende a aumentar

com o aumento na concentração de sílica e de uma maneira similar com o aumento do

índice de diferenciação. Tendências diversas a esta são observadas em algumas suítes

cogenéticas de algumas rochas ígneas. Em rochas sedimentares, o urânio tende a ser

concentrado no folhelho (shale), particularmente de tipos betuminoso, carbonáceo e

fosfático. Em arenitos e outras rochas psamíticas, um aumento do conteúdo de urânio é

perceptível com o aumento de minerais como a biotita, monazita, alanita e zircão. O

conteúdo de urânio em rochas metamórficas é geralmente da mesma ordem de magnitude

dos seus equivalentes não metamorfisados.

Na maioria das rochas a maior parte do urânio (cerca de 90%) está presente como

um constituinte dos minerais acessórios formadores da rocha tais como alanita, zircão,

monazita, xenotima, fluorita, apatita, anatásio, rutilo, hematita e pirocloro. Cerca de 10%

estão presentes em sítios de substituição de vários minerais formadores, particularmente
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feldspatos, clorita, biotita, anfibólio, piroxênio e epidoto, substituindo principalmente o

cálcio nestes minerais. Adicionalmente, existe algum conteúdo de urânio (de até 10%)

associado a várias substâncias coloidais e carbonáceas em rochas sedimentares e adsorvido

ou ainda presente  em grãos minerais minúsculos como a uraninita nas faces de cristais e

contatos e interstícios, pequenas fissuras, fraturas e outras descontinuidades das rochas. O

urânio presente em minerais acessórios e na maioria dos minerais formadores de rochas só

é liberado satisfatoriamente por métodos de extração rigorosos; o urânio associado em

substâncias coloidais e que está adsorvido é fonte de urânio prontamente lixiviável nas

rochas. (IAEA,1988).

O Brasil registra a sexta maior reserva geológica de urânio do mundo. Com cerca de

309.000t de U3O8 nos Estados da Bahia, Ceará, Paraná e Minas Gerais, entre outras

ocorrências.

A Tabela 2.1 apresenta os principais depósitos de urânio no Brasil

Tabela 2.1 Principais Depósitos de Urânio no Brasil

Tipo Depósito ou Ocorrência Reservas (tU3O8) Localização

Campo de Cercado 21.800Brecha Vulcânica
Campo do Agostinho 5.000

Minas Gerais

Figueira 8.000 ParanáArenito/Carvão
Amorinópolis 5.000 Goiás

Metassomático Itataia 142.500 Ceará
Lagoa Real 94.000a Bahia
Espinharas 8.480 Paraíba

Metassomático Albitito

Campo Belo 500 Goiás
Meta conglomerato

Quartzoso
Quadrilátero Ferrífero 12.720 Minas Gerais

a Este valor corresponde a categoria RAR, sendo que deste total 24.200 t situam-se na faixa

de até US$ 40/kg e 69.800 t de US$ 40-80/kg  (Fonte:www.inb.gov.br).

Fonte: INB (2005)

��� 0LQHUDORJLD�GR�8UkQLR
Na natureza, o urânio existe no estado de oxidação U+4 (tetravalente) e U+6

(hexavalente). A mineralogia e geoquímica dos estados de valência são diferentes. O U+4 é
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facilmente oxidado, e é estável somente em meio redutor. O U+6 forma um íon complexo

uranila (UO2)
2+ que se combina com outros elementos formando óxidos silicatos, sulfatos,

vanadatos, arsenatos, carbonatos, fosfatos e molibdatos ( DNPM, 1973).

Os minerais mais comuns de urânio são apresentados na Tabela 2.2.

Tabela 2.2 Principais Minerais de Urânio

Tipo Nome Composição

Uraninita (U1-x
4+ Ux

6+ )O2+x

Óxidos Pechblenda Variação da uraninita

Becquerelita 7UO2.11H2OÓxidos hidratados

Gumita Produto de alteração da uraninitaa

Nb-Ta-Ti Branerita (U, Ca, Fe, Th, Y)(Ti, Fe)2O6

Óxidos complexos Davidita FeTiO7

Cofinita U(SiO4)1-x(OH)4x

Uranofano Ca(UO2)2(SiO3)2(OH)2.5H2OSilicatos

Sklodowskita (H3O)2Mg(UO2)2(SiO4)2 .2H2O

Autunita Ca(UO2)2(PO4)2.10-12H2O

Torbenita Cu(UO2)2(PO4)2.12H2OFosfatos

Saleeita Mg(UO2)2(PO4)2.10H2O

Carnotita K2(UO2)2(VO4)2.1-3H2OVanadatos

Tyuyamunita Ca(UO2)2(VO4)2.5-8H2O

Arsenatos Zeunerita Cu(UO2)2(AsO4)2.10-12H2O

Carbonatos Schroeckingerita NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F.10H2O

Thucholita Complexo de uraninita com

hidrocarbonetos

Hidrocarbonetos

Asfaltitab Variedades contendo U-complexos

orgânicos
a Gumita é um nome genérico dado produto de alteração da uraninita e pode incluir silicatos,
fosfatos e óxidos
b Na realidade uma variação da Thucholita mas este termo pode ser usado em sentido amplo para
descrever hidrocarbonetos uraníferos betuminosos.
Fonte: IAEA, 1993a.
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Os mais importantes minerais primários são a uraninita e a cofinita. A Pechblenda,

também um mineral primário, é uma variedade da uraninita. Através de oxidação

progressiva, os minerais secundários podem ser formados por elementos e íons do mineral

primário, por meio da migração em águas subterrâneas, sob condições de pH variáveis

(DNPM, 1973).

A uraninita tem a composição química ideal UO2, mas o material não existe na

natureza com esta composição, está sempre parcialmente oxidado passando de U4+ a U6+,

com o grau de oxidação variando de 17 a 60%. Os óxidos hidratados de urânio não são

abundantes devido a sulfatos, carbonatos e outro ânions usualmente presentes que se

combinam com o íon UO2
2+ ( IAEA, 1993a).

A cofinita é bastante comum em jazidas sedimentares e também já foi encontrada

em veios hidrotermais. No grupo dos silicatos , a cofinita é o mineral que apresenta o maior

valor econômico (DNPM, 1973)

��� 0LQHUDomR�H�%HQHILFLDPHQWR�GH�8UkQLR

O objetivo da indústria de mineração e beneficiamento de urânio é produzir o

material (matéria-prima) que possa ser utilizado na fabricação de combustível nuclear após

as seguintes etapas (IAEA, 1993a):

1. Extração do minério da jazida,

2. Produção do concentrado,

3. Conversão em produto de alto grau de pureza (“yellow cake”).

A atividade de mineração pode ser realizada de diferentes maneiras, sendo que as

principais são: processo de escavação subterrânea (underground), cava a céu aberto (open

pit) ou lixiviação no local (³,Q�6LWX�Leach” - ISL). A mineração em céu aberto é apropriada

para depósitos de minério localizados próximos a superfície e analogicamente, a mineração

subterrânea é apropriada para depósitos localizados a grandes profundidades. A escolha

entre mineração a céu aberto e mineração subterrânea é determinada pelo número de metros



14

cúbicos de rocha estéril que precisaria ser removida para se atingir o depósito (Diehl,

2004).

A técnica ISL requer menor investimento e custos operacionais, porém o local deve

apresentar algumas características específicas; o corpo mineralizado deve estar localizado

entre camadas pouco permeáveis e é necessário conhecer detalhadamente a hidrogeologia

do local e adjacências. A solução lixiviante é injetada diretamente através de tubulações no

corpo mineralizado e é retirada posteriormente por bombeamento (UIC, 2003). Esta técnica

tem a vantagem de evitar a descarga de radionuclídeos para a atmosfera, porém apresenta o

risco das soluções migrarem para fora da área controlada e atingir aqüíferos próximos.

����� /L[LYLDomR�GR�PLQpULR

Dentre as operações realizadas durante o beneficiamento do minério, a lixiviação é uma

das etapas mais importantes, pois está diretamente ligada aos seguintes processos ( IAEA,

1993a):

• a proporção de urânio removido do minério;

• a quantidade de reagentes requerida para manter condições adequadas de lixiviação;

• a concentração de impurezas em solução;

• ao tipo de rejeito que será gerado.

O urânio pode ser lixiviado em meio ácido ou alcalino (carbonato), desde que o meio

seja oxidante. Na lixiviação ácida utiliza-se o ácido sulfúrico (H2SO4) ou nítrico (HNO3);

na alcalina, bicarbonato de amônia (NH4HCO3), bicarbonato de sódio (NaHCO3), ou

dióxido de carbono (CO2). Um agente oxidante como peróxido de hidrogênio (H2O2),

oxigênio(O2) ou clorato de sódio (NaClO3) deve ser introduzido para assegurar o potencial

redox do meio. Em geral, a lixiviação alcalina é mais seletiva que a ácida e é adequada para

minérios com altos teores de carbonato, evitando assim um consumo elevado de ácido.

Uma regra geral é que se o minério contém 7-9% de carbonatos a lixiviação alcalina é mais

econômica, porém outros fatores devem ser considerados (IAEA, 1993).
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Podemos descrever como principais fatores que determinam a escolha do tipo de lixiviante

(IAEA,1993a):

• A cinética de reação do lixiviante com o urânio;

• O custo dos reagentes;

• As reações químicas entre a solução lixiviante e a ganga; e

• A capacidade de restauração da qualidade da água subterrânea aos níveis pré-

operacionais (no caso do ISL), após encerramento das atividades

A Tabela 2.3 apresenta uma comparação entre a lixiviação alcalina e a lixiviação ácida

Tabela 2.3 Comparação entre a Lixiviação Alcalina e a Lixiviação Ácida

Lixiviação alcalina Lixiviação ácida

Vantagens Solubilização seletiva do urânio

deixando a maioria da ganga inatacada;

Utiliza solução relativamente não

corrosiva, diminuindo a probabilidade de

danos mecânicos ao sistema e

subseqüentes vazamentos(no caso do

ISL), além desta solução poder ser

facilmente regenerada.

O urânio pode ser precipitado

diretamente do licor.

Solubiliza melhor os minerais

refratários;

Maior eficiência de lixiviação.

Desvantagens Os minerais de urânio mais refratários

não são dissolvidos sob condições

alcalinas.

Solubiliza a maior parte do

minério produzindo soluções

com maior teor de impurezas;

Alto consumo de ácido no caso

de minérios com elevado teor de

carbonatos.

Fonte: IAEA (1993a), adaptado pelo autor.
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Após a seleção do reagente, o próximo passo é a escolha do sistema de lixiviação.

Os sistemas mais usados são:

1 Lixiviação em tanques

2 Lixiviação no local (“,Q 6LWX Leach”)

3 Lixiviação em pilhas (“Heap Leach”)

Os sistemas de lixiviação estática (“Heap Leach”) e de “,Q 6LWX Leach” (ISL) são

mais adequados a situações onde dispõe-se de corpos mineralizados de baixo teor (Diehl,

2004). Nestas condições, o investimento a ser feito numa unidade de lixiviação não

compensaria os ganhos a serem obtidos com um aumento na recuperação do urânio. Este

quadro se altera para os casos em que se trata de depósitos com níveis de concentração mais

elevados, onde uma diminuição na eficiência da lixívia poderia implicar em perdas

econômicas significativas.

����� /L[LYLDomR�HP�7DQTXHV

Nesta técnica, a lixiviação é conduzida em tanques conectados em série, onde o

minério finamente triturado entra em contato com a solução lixiviante, que pode ser ácida

ou alcalina, formando uma “lama”, cuja densidade é a máxima possível (tipicamente

55úmido%) para minimizar o consumo de reagentes e volume no circuito. A densidade deve

ser tal que seja possível alcançar um nível onde a adequada mistura de reagentes e controle

das condições de lixiviação possam ser obtidos(IAEA,1993a).

O sistema de agitação nos tanques pode ser tanto mecânico, quanto agitação usando

ar. A escolha do método de agitação é dependente de um número de variáveis tais como:

densidade do minério, tamanho de partícula, natureza abrasiva (determinado pela forma e

mineralogia). Para “lamas” mais grosseiras, o consumo de ar (no caso de agitação por ar)

pode ser inaceitavelmente elevado.O circuito de lixiviação pode conter até 12 tanques em

série, porém 4 ou 5 tanques podem ser considerados suficientes para garantir que todo

material entre no circuito com um tempo de residência adequado. Os tanques são
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conectados de tal forma que o circuito possa ser desviado, quando da necessidade de

manutenção em qualquer um deles(IAEA,1993a).

Este sistema de lixiviação apresenta um fluxograma complexo, em alguns casos é

necessário um circuito em dois estágios. Uma larga variedade de esquemas de adição de

reagentes tem sido adotada; em alguns casos os reagentes são adicionados no início do

circuito, em outros, tanto a solução lixiviante quanto o oxidante são distribuídos em quase

todos os tanques do circuito. Diversos parâmetros precisam ser controlados para uma

melhor eficiência do processo. No caso de circuitos cuja lixiviação é em meio ácido, o pH

não deve ser superior a 2, para evitar a precipitação do íon férrico e outros íons. A acidez

do licor final deve ser suficientemente alta para prevenir a precipitação do urânio. A

temperatura e a concentração dos componentes da solução irão determinar o valor de pH no

qual a precipitação irá ocorrer. Se U+4 permanecer em solução devido à presença de

minerais redutores, quando todo o oxidante tiver sido consumido, o fosfato e o arsenato irão

precipitar em um pH abaixo de 2. Arsenato de urânio precipita em pH na faixa de 1,3-1,7 e

fosfato entre 1,9 e 2,5 (IAEA, 1993a).

A grande desvantagem da técnica de lixiviação em tanques (além do alto consumo de

energia) é o tipo de rejeito que é gerado: após a lixiviação, o licor obtido rico em urânio é

separado e segue as demais etapas para obtenção do produto final, e o material sólido (os

chamados “tailings”), segue para a área de deposição de rejeitos. O gerenciamento deste

tipo de rejeito constitui um desafio, principalmente em termos de gerenciamento a longo

prazo, por causa dos grandes volumes produzidos e por serem constituídos de

radionuclídeos de vida longa e metais pesados. Além dos grandes volumes gerados, devido

à fina granulometria do material (em torno de 70 µm), o acesso e a dispersão no ambiente

dos constituintes danosos do “tailing” através do arraste eólico, deve ser restringido.

����� ³,Q 6LWX�/HDFK´

O processo de “,Q 6LWX Leach” (ISL) combina a mineração e o beneficiamento de

um determinado mineral ou elemento em uma única etapa. Esta técnica pode ser utilizada

na recuperação de urânio, cobre, níquel, ouro, ferro, fosfato, embora urânio e cobre sejam

os elementos mais correntemente explorados (Mudd,1998).
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Enquanto que o processo tradicional de mineração envolve as etapas de escavação e

remoção do minério, (seja em cava aberta ou escavação subterrânea) e o processamento do

minério por beneficiamento físico e químico para lixiviar o elemento de interesse do

minério, a técnica de ISL envolve a circulação direta da solução lixiviante, através do corpo

mineralizado e posterior recuperação desta solução contendo o metal de interesse nela

dissolvido. Neste método, não é efetuada a escavação do minério, diminuindo, assim, a

geração de rejeitos sólidos e a formação de aerossóis(IAEA,1993a).

Entretanto, nem todos os depósitos de minério são adequados para a aplicação da

técnica de ISL. O corpo mineralizado deve possuir as seguintes características(Mudd,1998):

• Ocorrer em rochas porosas ou permeáveis (como arenitos);

• Estar confinado (isolado) por camadas de material impermeável, como por

exemplo, argilas;

• Estar localizado abaixo do lençol freático e portanto saturado com água

subterrânea de ocorrência natural;

• O tipo de mineralização do urânio deve ser facilmente lixiviável, (como a

cofinita ou uraninita),

• Possuir um teor mínimo para que a recuperação seja economicamente

viável;

• Permitir um contato efetivo entre a solução lixiviante e o minério .

Os minérios que tipicamente atendem a este critério são usualmente encontrados em

arenitos ou em areias de leitos de rios antigos. No processo de formação do corpo

mineralizado, o urânio inicialmente foi dissolvido em uma área de mineralização primária

(ou seja, da rocha que originalmente continha o urânio) e transportado através do fluxo de

água subterrânea. Esta dissolução ocorre quando o meio favorece a oxidação do urânio, e

sendo esta a sua forma mais solúvel, é carreado através do aqüífero até encontrar uma

região mais redutora, onde irá precipitar na forma de minerais insolúveis como a cofinita

(USiO4) ou uraninita (UO2). A deposição do urânio ocorre na superfície dos grãos de areia

e através do fluxo contínuo de água subterrânea, carreando o urânio até este ponto,

progressivamente vai se formando um depósito. Tais depósitos são conhecidos como “roll

front” ou células geoquímicas, são tipicamente longas no comprimento e estreitas na
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largura. Outros minerais e elementos se encontram associados ao urânio nesta

mineralização incluindo pirita (FeS2), e carbonatos. Os elementos traços podem incluir

arsênio, vanádio, zinco, selênio, molibdênio e, geralmente, estão presentes na forma de

sulfetos. Os teores de pirita, carbonatos e outras impurezas irão determinar a escolha do

agente lixiviante mais adequado(Mudd,1998).

Mais especificamente o processo de ISL envolve a perfuração de uma série furos até o

aqüífero onde está contido o depósito. Uma solução lixiviante é injetada no aqüífero para

oxidar e dissolver o urânio, sendo então bombeada para a superfície para extração em uma

planta de processo. A solução antes de entrar em contato com o minério é chamada de

solução estéril, por não conter o elemento que se deseja extrair, sendo que quando retorna à

superfície, a solução se encontra “carregada” com o elemento de interesse, no caso o

urânio. Os furos são divididos em furos de extração e de injeção. Locais fora da área do

depósito também são perfurados para que se faça o monitoramento, a fim de identificar um

possível escape das soluções. Devido à complexidade e variedade inerente à formação deste

tipo de depósito, uma variedade de soluções lixiviantes e de configurações do sistema de

bombeamento e monitoramento podem ser utilizadas. A eficiência desta técnica está na

faixa de 60-80% de recuperação (Mudd,1998). A Figura 2.1 apresenta um esquema típico

do processo de ISL

Figura 2.1 - Esquema Típico da Técnica de ISL (Diehl, 1998).
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A técnica de “Heap Leach” é muito utilizada na mineração de ouro, prata, cobre e

urânio quando o minério apresenta baixos teores. Neste método, o minério é extraído,

britado e disposto em pilhas sobre uma superfície impermeável, com sistema de coleta de

soluções para que seja adicionada a solução lixiviante, que tal como na ³,Q�6LWX�Leach´,

pode ser ácida ou alcalina.

A uniformidade na distribuição da solução de lixiviação é um fator essencial para o

bom desempenho da técnica, além disso, alguns fatores devem ser considerados, tais como

(IAEA,1993a):

- 0LQHUDORJLD�GR�PLQpULR – O “Heap Leach” é mais dependente da mineralogia

do que a lixiviação agitada convencional. As pilhas de minério com alto teor de

argila apresentam baixa permeabilidade e, até a década de 80, o “Heap Leach”

não era considerado adequado para estes minérios. Em países como a China,

onde o solo é rico em argila, o minério era processado por técnicas

convencionais de lixiviação agitada que apresentam como desvantagens um

fluxograma mais complexo, alto consumo de energia e de reagentes,

aumentando assim, o custo da produção. A fim de minimizar este tipo de

problema, têm sido estudados métodos de aglomeração do minério, deixando-o

na forma de pelotas (pellets). Yijun HW� DO.(2004) estudaram a eficiência da

lixiviação de urânio em diferentes tipos de minérios argilosos utilizando a

técnica de aglomeração e obtiveram 96% de recuperação, enquanto que na

“Heap Leach” sem a utilização desta técnica, o resultado foi de 40 %. O período

de lixiviação também diminuiu, de 200 para 60 dias com esta técnica.

- 2[LGDomR - O urânio é pouco solúvel em meio redutor, por isso, dependendo do

tipo de minério, é necessário a adição de um agente oxidante para melhorar a

eficiência da lixiviação. Além dos oxidantes químicos, estudos utilizando

bactérias atualmente têm sido desenvolvidos em minerais contendo pirita (FeS2).

O mecanismo ocorre de forma indireta; a bactéria (7KLREDFLOOXV� IHUUR�R[LGDQV)
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oxida a pirita, e o íon férrico resultante oxida o urânio tetravalente para sua

forma solúvel hexavalente. Bao-tuan HW DO (2004) estudaram o uso de bactérias

em escala industrial para melhorar o processo de “Heap Leach”, nas Minas de

Cao Tao Bei e GanZhou, na China. O teor de urânio no minério situa-se na faixa

de 0,14-0,31%. Comparando com o “Heap Leach” convencional, observou-se

uma diminuição no consumo de ácido de 0,35%, aumento de 2% na cinética de

lixiviação, e obtenção de uma eficiência de lixiviação de 92%,

conseqüentemente proporcionando um menor custo operacional.

- 5HDJHQWHV� – As soluções lixiviantes utilizadas possuem as mesmas

características das utilizadas nos processos convencionais de lixiviação agitada,

porém os volumes utilizados geralmente são menores.

Dentre as vantagens da técnica de “Heap Leach” podemos destacar:

• a técnica oferece um custo relativamente baixo para recuperação de urânio em minérios

de baixo teor; e

• o tamanho das partículas do minério nas pilhas, mais grosseiro, facilita a disposição do

minério exaurido, minimizando erosão e espalhamento pelo vento.
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A regulamentação ambiental brasileira deu seu grande passo com a Lei no 6.938, de

31 de agosto de 1981, que define a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) seus fins

e mecanismos de formulação e aplicação. Antes desta lei, várias condições e restrições

surgiram para obtenção de licenças ambientais, como o estabelecimento de área estrita e

predominantemente industrial (ZEI e ZUPI). De acordo com este conceito, se a empresa

operasse de acordo com as exigências da licença concedida pelo órgão ambiental, não

respondia por nada na esfera civil, pois sua conduta estava correta, não sendo prevista uma

reparação pelo dano causado. Toda unidade produtiva era considerada potencialmente

poluidora mas se produzisse poluição dentro de padrões estabelecidos , não responderia por

nada. No caso do uso do solo, foi criado um zoneamento específico para o segmento

industrial, no sentido de que a carga poluente lançada conseguisse ser absorvida pelo meio,

sem maiores comprometimentos. Foram estabelecidos padrões para as emissões poluentes,

como forma de assegurar que os meios receptores não esgotariam rapidamente a capacidade

de absorver e metabolizar as emissões poluentes (Martini Junior e Gusmão, 2003).

O estabelecimento da Lei no 6938/81 alterou profundamente o sistema original, o

setor industrial passou a ser responsável por algo que não era antes. A principal mudança

foi no alcance da responsabilidade: depois dela, deixou de existir o “Dano Residual”, o

“Dano Permissível”, que a legislação anterior admitia; tudo poderia gerar um ressarcimento

específico (Martini Junior e Gusmão, 2003). Criou-se desta forma o conceito de “Poluidor

Pagador.”

Esta lei definiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), integrado pela

União, Estados e Municípios, criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e

instituiu o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental

(D’Avignon, 2001).

O CONAMA é o órgão consultivo e deliberativo, e na prática, órgão maior do

SISNAMA mas cabe ressaltar que o SISNAMA não é uma instituição situada no tempo e
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no espaço, é um sistema que funciona na medida que os órgãos e entidades que o integram

são criados e funcionam. O CONAMA legisla por meio de resoluções, quando se trata de

deliberações vinculadas a competência legal e através de moções, quando for o caso, em

matérias de qualquer natureza referente a temática ambiental (D’Avignon, 2001).

Em 1989, pela Lei no 7.735 de 22 de fevereiro, foi criado o Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), entidade autárquica

vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA). O IBAMA é o principal responsável

pelo cumprimento das deliberações do CONAMA, sendo o órgão executor e tendo por

finalidade implementar, como órgão federal, a PNMA (D’Avignon, 2001).

A Resolução no. 001 de 23 de janeiro de 1986, define Impacto Ambiental,

estabelece responsabilidades, critérios e diretrizes gerais para o uso e implantação da

Avaliação de Impacto Ambiental.

Nesta Resolução, considera-se Impacto Ambiental qualquer alteração das

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma

de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente

afetem:

1) A saúde, a segurança e o bem estar da população;

2) As atividades sociais e econômicas;

3) As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

4) A qualidade dos recursos ambientais.

O CONAMA lista uma série de atividades modificadoras do meio ambiente (neste

contexto incluiu-se a atividade de mineração) que necessitam de licenciamento,

dependendo para tanto da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios

de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA).

O licenciamento das instalações de produção ou utilização de material nuclear

compete à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), mediante parecer do IBAMA,

ouvidos os órgãos de controle ambiental estaduais ou municipais.

Ainda segundo a resolução CONAMA 001/86, em seu Artigo 10, Parágrafo 2°, esta

disposto que ao determinar a execução do Estudo de Impacto Ambiental e a apresentação

do RIMA, o órgão estadual competente, o IBAMA, ou quando couber o Município, sempre
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que julgar necessário, promoverá a realização de audiência pública para disseminar

informações sobre o projeto, seus impactos ambientais, bem como para discutir o RIMA.

No caso de instalações nucleares, o IBAMA tem por norma sempre exigir a realização de

audiência. A audiência pública referente ao Complexo Industrial de Caetité, foi realizada no

dia 4 de julho de 1997, tendo contado com a presença de cerca de 1200 participantes. A

coordenação da Audiência coube ao Superintendente do IBAMA, na Bahia, contando com

o assessoramento do Centro de Recursos Ambientais (CRA), órgão ambiental do estado, e

de representantes do IBAMA/Brasília e da CNEN. Adicionalmente, participaram prefeitos,

deputados e líderes religiosos e comunitários, bem como representantes de Organizações

Não-Governamentais (ONG’s).

��� /LFHQFLDPHQWR�1XFOHDU

As atividades nucleares são submetidas a um amplo e detalhado processo de

licenciamento tanto do ponto de vista ambiental, junto ao IBAMA, quanto do ponto de

vista nuclear, junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

Com relação a mineração de minérios nucleares, segundo a Constituição Federal, a

União detém o monopólio da mineração de elementos radioativos, da produção e comércio

de materiais nucleares. É através da CNEN que este monopólio é exercido.

A CNEN é uma autarquia federal criada em 10 de outubro de 1956 e vinculada ao

Ministério de Ciência e Tecnologia. Como órgão superior de planejamento, orientação,

supervisão e fiscalização, estabelece normas e regulamentos em radioproteção, licencia,

fiscaliza e controla a atividade nuclear no Brasil.

O processo estabelecido na Norma CNEN-NE-!.04 - Licenciamento de Instalações

Nucleares, de julho de 1991, define que as atividades relacionadas à localização, construção

e operação de instalações nucleares, abrangem as seguintes etapas:

1) Aprovação do Local;

2) Licença de Construção (total ou parcial);

3) Autorização para Utilização de Materiais Nucleares (AUMAN);

4) Autorização para Operação Inicial (AOI) e para Operação Permanente (AOP).
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1) Aprovação do Local – É o ato pelo qual a CNEN aprova o local proposto para a

localização de determinada instalação nuclear. Para a obtenção desta aprovação, o operador

deve submeter à CNEN um relatório do local, contendo as seguintes informações:

a) características gerais do projeto e de operação da instalação;

b) distribuição da população, vias de acesso existentes e propostas, características de

utilização das cercanias e distâncias aos centros de população;

c) características físicas do local, incluindo sismologia, meteorologia, geologia e

hidrologia;

d) análise preliminar do potencial e influência no meio ambiente em decorrência da

construção da instalação e da sua operação normal e em casos de acidentes;

e) programa preliminar de monitoração ambiental pré-operacional.

2) Licença de Construção (LC) – A construção de uma instalação no local aprovado só

poderá ser iniciada após a concessão de uma licença de construção ou de uma licença

parcial de construção.

As informações necessárias para a obtenção da licença de construção devem incluir

dados sobre o cronograma preliminar da obra e os prazos, máximo e mínimo, estimados

para término da construção pretendida e ser acompanhado dos seguintes documentos:

- Relatório Preliminar de Análise de Segurança (RPAS)

- Plano Preliminar de Proteção Física.

3) Autorização para Utilização de Material Nuclear (AUMAN) – A AUMAN deve ser

solicitada à CNEN, mediante requerimento, e será concedida caso sejam satisfeitos os

seguintes requisitos;

- que o requerente seja tecnicamente qualificado para utilizar o material nuclear

na atividade proposta;

- que procedimentos de controle de material nuclear propostos pelo requerente no

plano de controle, sejam adequados de acordo com a Norma CNEN-NE-2.02 –

Controle de Material Nuclear, Equipamento Especificado e Material

Especificado;
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- que sejam atendidas condições adicionais qua a CNEN, a seu critério exija, a

fim de promover melhor controle do material nuclear.

4) Autorização para operação – deve ser requerida em duas etapas: a primeira relativa á

operação inicial e a segunda á entrada em operação em caráter permanente.

Os documentos necessários para a obtenção de Autorização para Operação Inicial

(AOI) são os seguintes:

- Relatório Final de Análise de Segurança (RFAS);

- Plano Final de Proteção Física.

As informações e dados necessários para a obtenção da Autorização para Operação

Permanente (AOP) são os seguintes:

- prazo de operação desejado;

- dados complementares relativos ao requerente, eu não tenham sido incluídos no

RFAS, apresentado quando da solicitação da AOI;

- relatório circunstanciado, descrevendo o desenvolvimento das atividades na fase

de AOI;

- relatório detalhado, apresentando os resultados dos testes realizados durante a

operação inicial;

- programa de garantia da qualidade do requerente para a fase de operação em

caráter permanente;

- demonstração de que a construção da instalação está completamente terminada,

de acordo comas condições das Licenças de Construção, Autorização para

Operação Inicial e seus aditamentos.

No caso da Unidade de Concentrado de Urânio de Caetité, o projeto apresentado

para fins de licenciamento pela INB à CNEN prevê o retorno total dos efluentes líquidos ao

processo, garantindo a ausência de liberação destes para o meio ambiente.

As principais normas aplicadas no licenciamento de minas e usinas de minérios de

Urânio e Tório são:

o CNEN-NE-1.04 Licenciamento de Instalações Nucleares

o CNEN-NE-1.10 Segurança de Sistemas de Barragem de Rejeitos Contendo

Radionuclídeos
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o CNEN-NE-1.13 Licenciamento de Minas e Usinas de Beneficiamento de Minérios

de Urânio e/ou Tório

o CNEN-NE-3.01 Diretrizes Básicas de Radioproteção

��� 2�$PELHQWH�,QWHUQDFLRQDO

Conforme descrito anteriormente, as atividades de produção de urânio são

primariamente controladas por legislações ambientais nos países. Entretanto, um número

crescente de convenções internacionais que impõem obrigações ambientais aos governos

signatárias estão surgindo. A AIEA facilita o estabelecimento de convenções internacionais

que incorporam questões ambientais que podem se relacionar com instalações de produção

de urânio, tais como (NEA, 2002):

- Convenção sobre Avaliação de Impactos Ambientais em Contextos

Transfronteiriços

o Esta convenção se aplica tanto a instalações nucleares quanto a instalações

de gerenciamento de rejeitos radioativos. Prevê direitos aos seus signatários

bem como deveres quando o impacto ambiental de uma atividade tem

efeitos transfronteiriços bem como estabelece procedimentos a serem

seguidos quando se considera o impacto ambiental de um dado projeto. Foi

assinada em 1991 por 55 países e ratificada por 21, todos membros da

AIEA. Entrou em vigor em outubro de 1997.

- Convenção sobre Acesso à Informação , Participação do Público em Tomadas

de Decisão e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais

o Igualmente a anterior se aplica a instalações nucleares e de gerenciamento

de rejeitos radioativos. Seus objetivos são os “de contribuir para o direito de

cada pessoa das gerações presentes e futuras de viver num ambiente

adequado a sua saúde e bem estar”e de “garantir acesso a informação,

participação do público em processo de tomada de decisão e de ter acesso à

justiça em questões ambientais”. Foi assinada em 1998 por 35 países. Ainda

não se encontra em vigor.

- Convenção sobre a Proteção do Meio Ambiente Através de Leis Criminais
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o Esta convenção torna as descargas não autorizadas uma ofensa a ser punida

e tratada como tal por leis nacionais. Foi assinada em 1999 por 9 países.

Além de convenções existem padrões (“standards”) internacionais que os países afiliados a

AIEA, através de acordos multi-laterais, se comprometem a adotar. Estes padrões são

publicados pela AIEA, e podemos destacar como mais importantes para a segurança

radiológica em projetos de produção de urânio, os padrões discutidos a seguir:

o O primeiro é o “International Basic Safety Standard for the Protection against

Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources” (IAEA, 1996).

o Este documento foi patrocinado e acordado mutuamente por diversas

organizações internacionais como: FAO (Food and Agricultural

Organization), AIEA, ILO (International Labour Organization), OECD

(Organisation for the Economic Co-Operation and Development),

NEA(Nuclear Energy Agency), PAHO (Pan American Health Organization)

e WHO (World Health Organization). Foi publicado em 1996 e está baseado

nas recomendações da ICRP (International Commission for Radition

Protection). Estabelece requerimentos básicos para a proteção contra os

riscos associados à exposição à radiação ionizante e para a segurança das

fontes de radiação. Nestes padrões o limite de dose para trabalhadores, como

por exemplo aqueles de uma instalação de produção de urânio, é de 20

mSv/a, o que é mais restritivo do que vinha sendo adotado até então. Para

indivíduos do público este valor diminui para 1 mSv/a, em substitução ao

valor anteriormente adotado de 5 mSv/a. Os países europeus adotaram a sua

própria versão do Basic Safety Standard (BSS) em 1996 e a estimativa era

de que até o ano de 2000 todos os países estivessem implementando as

recomendações.

o A segunda é a Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the

Safety of Radioactive Waste Management

o É aplicável a projetos de produção de urânio e as atividades de

descomissionamento decorrentes. Há elementos que cobrem aspectos

relacionados a arcabouço regulatório e legal, autoridade regulatória, garantia
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de qualidade, proteção radiológica, preparo para atendimento a emergências,

questões financeiras e movimento transfronteiriço de rejeitos.

Finalmente, vale citar os seguintes guias e documento técnicos que se aplicam aos

projetos de produção de urânio:

o Safety Series No 26. Radiation Protection of Workers in the Mining and Milling of

Radioactive Ores patrocinado pela AIEA, ILO e WHO (IAEA, 1983);

o Safety Series No 82: Application of the Dose Limitation System to the Mining and

Milling of Radioactive Ores(IAEA, 1987a);

o Safety Series No 85: Safe Management of Wastes from the Mining and Milling of

Uranium and Thorium Ores (IAEA, 1987b);

o Safety Series No 111-F: The Principles of Radioactive Waste Management: A

Safety Fundamental (IAEA, 1995a);

o Safety Series No 111-S-1: Establishing a National System for Radioactive Waste

Management: A Safety Standard(IAEA, 1995b);

o Safety Series No 90: The Application of the Principles for Limiting Releases of

Radioactive Effluents in the Case of the Mining and Milling of Radioactive Ores

(IAEA, 1989a);

o Safety Series No 95: Radiation Monitoring in the Mining and Milling of Radioactive

Ores (IAEA, 1989b).

��� 1RUPDV�,62������

A proteção ao meio ambiente obteve um papel de destaque na elaboração das

normas internacionais na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o

Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro em 1992 (conhecida como Rio

92), cujo documento conclusivo gerou a Agenda 21, que constitui um plano de ação sobre a

temática ambiental, e dividi-se em 4 seções: “Dimensões Sociais e Políticas”,

“Conservação e Gerenciamento dos Recursos para o Desenvolvimento”, “Fortalecimento
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do Papel dos Grupos Principais, e “Meios de Implementação”. Em cada capítulo, as áreas

de programas são apresentadas com suas base para a ação, objetivos, atividades e meios de

implementação.

Ainda em 1992, entraram em vigor as normas britânicas BS7750 – Specification for

Environmental Management Systems (Especificação para Sistemas de Gestão Ambiental),

que serviram de base para a elaboração de um sistema de normas ambientais a nível

mundial, a série ISO 14000 (Valle, 1995).

Em 1993, a International Organization for Standardization (ISO) estabeleceu o

Comitê Técnico 207 - Gestão Ambiental (TC207) para desenvolver a série de normas

internacionais de gestão ambiental, a exemplo do que já vinha sendo feito pela ISO 9000 na

Gestão de Qualidade.

O Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental, CB-38, foi criado em abril de 1999, na

estrutura da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O Brasil é membro

fundador da ISO, e nela se faz representar pela Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT) que corresponde ao Fórum Nacional de Normalização e promove a elaboração de

normas técnicas em diversos domínios de atividades. A ABNT é considerada como

membro "P", ou seja, com direito a voto no Fórum Internacional de Normalização. A

função do CB-38 é organizar as sugestões das instituições brasileiras na formulação das

normas da série ISO 14000, referente aos Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), auditorias

ambientais, rotulagem ambiental, avaliação do desempenho ambiental, avaliação do ciclo

de vida e terminologias utilizadas. Segundo a ABNT, o desafio do CB-38 é viabilizar, por

meio da normalização, a melhoria do desempenho ambiental das empresas brasileiras,

fortalecendo sua competitividade no mercado internacional, bem como consolidando a

gestão ambiental na sociedade brasileira.

No modelo apresentado pelas normas da série ISO 14000, há dois grandes grupos de

avaliações: i) as avaliações da organização, composta pela implementação do sistema de

gestão ambiental (ISO 14001 e 14004), pela auditoria ambiental (ISO 14010, 14011 e

14012) e pela avaliação de desempenho ambiental (ISO 14031 e 14032); e ii) as avaliações

do produto, compostas pela análise do ciclo de vida (ISO 14040 a 14043), a rotulagem

ambiental e os aspectos ambientais nas normas de produtos (ISO Guide 64). Pode-se notar

que a avaliação de desempenho ambiental é uma ferramenta essencial para garantir o
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processo de melhoria contínua do SGA. A garantia deste processo deve ser feita através do

uso de indicadores ambientais, que apresentam de forma qualitativa ou quantitativa, a

eficácia do SGA, desde que os indicadores, a seleção e as medições dos indicadores sejam

feitas de forma adequada.

A despeito de ser voluntária e não acarretar sanções legais (usualmente os

resultados são sigilosos e confidenciais), a certificação através dessas normas é importante

para a empresa manter sua parcela de mercado, pois protege o produtor responsável contra

concorrentes predadores que, por não respeitarem os princípios ambientais, produzem mais

barato , deixando de internalizar custos que acabam sendo arcados pela sociedade. |Além

disso,  a certificação aumenta a confiança por parte de investidores e acionistas. Nesse caso

é o mercado que dita as regras, enquanto que as leis e regulamentos técnicos ambientais são

compulsórios e seu cumprimento é passível de penalidades.

Mais recentemente, a certificação ambiental começou a ocupar um espaço crescente

nas organizações, tornando-se um fator de referência da qualidade do produto para o

mercado. Atualmente, há no mundo cerca de 100 mil certificações ambientais pela norma

ISO 14001 (que é a única norma da série 14000 utilizada para fins de certificação) sendo

que no país são mais de 1.500 empresas certificadas (ABNT, 2005).
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A Unidade de Concentrado de Urânio (URA) é operada pelas Indústrias Nucleares

do Brasil (INB), e tem como atividades a pesquisa, a lavra e o beneficiamento físico e

químico de minério, para a produção do concentrado de urânio, sob a forma de diuranato de

amônio (DUA), ou “yellow cake”. Atualmente toda produção nacional de urânio provém

desta unidade.

A Unidade é constituída de uma mina a céu aberto, áreas para tratamento físico do

minério, usina de tratamento químico, instalações administrativas, áreas de depósito de

estéreis e bacias de decantação de despejos do processo (“ponds”), como pode ser visto na

Figura 4.1.

Figura 4.1: Arranjo geral da URA

(1- Tanques de efluentes; 2 – Área de Britagem; 3 – Pátio de Lixiviação; 4- Tanques de

Licor, 5 – Planta Química; 6 – Área Administrativa)
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O empreendimento está localizado no município de Caetité, região sudoeste da

Bahia As jazidas distribuem-se ao longo de uma estrutura em arco, de cerca de 40 km de

comprimento, e sua parte central é definida pelas coordenadas 13o56’36” S e 42o 15’32” W.

A Figura 4.2 apresenta a localização do empreendimento.

Figura 4.2 – Mapa de Localização do Empreendimento

��� +LVWyULFR

De acordo com DNPM (1985), em 1971, motivada pela existência de

mineralizações uraníferas associadas aos metaconglomerados do Quadrilátero Ferrífero, a

CNEN executou um levantamento autoportado na região do Espinhaço Setentrional para

investigar o potencial uranífero das formações conglomeráticas. Foram realizados 5773 km

de perfis radiogeológicos. Destes foram identificadas quatro anomalias de relativa

significância: Duas em metaconglomeratos da Formação Tombador (Espinhaço

Setentrional - Chapada Diamantina) e duas relacionadas ao Complexo Cristalino.

Estas descobertas levaram a NUCLEBRÁS a contratar a execução do Levantamento

Aerogeofísico Espinhaço Setentrional, no período de 1974-1976, cobrindo uma área de

60.000 km2, situado ao norte do paralelo 14o00’, totalizando 18.354 km de perfis lineares.
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Entre 1976-1977 foi realizado o Levantamento Aerogeofísico Diamantina, cobrindo

uma área de 145.000 km2, situada ao sul do paralelo 14o00’, totalizando 78.000 km de

perfis lineares. Somente em 1977 a NUCLEBRÁS obteve resultados conclusivos de ambos

levantamentosrealizados.

Em 1976, o Centro de Geofísica Aplicada (CGA), do Departamento Nacional da

Produção Mineral (DNPM), iniciou um projeto com enfoque para prospecção de metais não

ferrosos, denominado Projeto Urandi, realizando um levantamento aerogeofísico também

ao sul do paralelo 14o00’, abrangendo o centro-sul da Bahia e uma pequena extensão ao

norte de Minas Gerais. Em junho de 1977, o órgão executor deste projeto detectou uma

anomalia com forte contribuição no canal de urânio, de aproximadamente 50 vezes o valor

do “background”, nas proximidades de Lagoa Real, no município de Caetité. Estes

resultados foram repassados à NUCLEBRÁS que, após investigação, comprovou a

existência de uma anomalia fortemente uranífera com mineralização secundária visível de

uranofano (Ca(UO2)2Si2O7.6H2O), exibindo radioatividade superior a 15.000 contagens por

segundo (cps).

Podemos resumir a cronologia do desenvolvimento do empreendimento da seguinte

maneira:

����B Em junho, técnicos do DNPM comunicam à NUCLEBRÁS a existência de

anomalia radiológica nas proximidades de Lagoa Real, município de Caetité.

����_ Em setembro é comunicada à NUCLEBRÁS a existência de outra anomalia,

situada a sudoeste da primeira

����B Nos meses de outubro e novembro a NUCLEBRÁS avaliou estas anomalias

que foram denominadas AN-01 e AN-02, e identificou mais seis anomalias na

região de Laranjeiras, Modesto e Quebradas, no município de Caetité.

����_ Em março, foi implantado o Projeto Lagoa Real com sede em Caetité-BA,

para avaliação das anomalias descobertas.

����_ Foram descobertos mais 5 corpos mineralizados, identificadas como AN-09 a

AN-13, em terrenos da Fazenda do Engenho, Fazenda Santa Maria, Fazenda das

Quebradas e Monsenhor Bastos, também localizadas no município de Caetité.

����_ Foi executado pela Geofoto o Levantamento Aerogeofísico São Timóteo

(Gamaespectrometria e Magnetometria) entre os paralelos 13o30’ e 14o15’ de
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latitude sul que confirmou as anomalias supracitadas e mostrou a existência de uma

série de outras.

����B Foi efetuada a verificação das anomalias oriundas deste levantamento e do

Levantamento Aerogeofísico Urandi, com a execução do Projeto São

Timóteo/Urandi. Foram catalogadas 33 anomalias ao final.

���������B� Estudos de viabilidade para o Projeto de mineração de Lagoa Real

começaram em 1995, e foram concluídos em 1996.

���������B�As atividades operacionais iniciaram-se em dezembro de 1999, com a

lavra do minério aflorante, britagem e formação da primeira pilha de minério, a qual

foi submetida a ataque ácido e lavagem em fevereiro de 2000

����B�Em julho, foram formadas a segunda e a terceira pilhas

���������B� Em outubro, as atividades de processamento químico foram

interrompidas, seguindo-se a interrupção das atividades de lavra de minério e estéril

em janeiro de 2001.

����B�As atividades da URA foram retomadas com a montagem da quarta pilha a

partir de novembro, e a continuação da lixiviação e lavagem da metade inferior da

terceira pilha a partir de dezembro.

��� $VSHFWRV�)LVLRJUiILFRV
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O clima é tropical, quente e úmido, com precipitação em torno de  800 mm anuais e

com duas estações bem definidas: seca - de maio a setembro; e úmida - de outubro a abril,

quando ocorre 80% da precipitação anual.

A temperatura média é de 22oC e a direção predominante dos ventos, de sudeste.
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A vegetação dominante é do tipo caatinga, sendo que nos pontos mais elevados

ocorre cerrado denso, de natureza semi-agreste e de porte médio. As drenagens perenes são

balizadas por matas-galeria e os chapadões, cobertos pelos “campos gerais”.

����� 6RORV

Em grande parte da área o manto de alteração rochosa é muito espesso e fornece

solos lateríticos, argilosos e areno-argilosos, grumosos, de coloração ocre.

������ +LGURJUDILD

A área é drenada a norte, pelo Riacho Fundo e seus afluentes; ao sul, pelo Rio São

João e seus tributários, e na parte central, principalmente pelos córregos do Espigão e Pé do

Morro, todos eles pertencentes à bacia hidrográfica do Rio de Contas. A maior parte dos

riachos caracteriza-se por ser de regime temporário, secos no inverno e torrenciais  na

estação chuvosa.

����� 5HOHYR

A região está relacionada ao conjunto de planaltos que constituem o divisor de

águas da bacia hidrográfica da São Francisco, situada a uma dezena de quilômetros a oeste

das jazidas, e os rios pertencentes à bacia do Rio de Contas, que flui para leste em direção

ao Oceano Atlântico. O maciço de Caetité, onde se situam as jazidas, é limitado

geomorfologicamente, ao norte e ao sul, respectivamente, pelas superfícies aplainadas de

Paramirim e Caculé. As altitudes variam de 750 a 1100 m, sendo o relevo colinoso,

modelado pela ação erosiva dos rios São João e Paramirim, que progressivamente avançam

sobre o platô de Maniaçu.
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Para a obtenção dos parâmetros básicos para se interpretar as condições

hidrogeológicas da área em questão o operador perfurou 104 poços tubulares perfazendo

um total de 5.848,5 metros, com profundidades variando de 30 a 90 metros, e diâmetro

inicial de 10” e final de 6”. Os critérios adotados na orientação da escolha dos locais dos

furos de sondagem foram baseados em observações de campo, apoiadas em fotogeologia

em busca de possíveis estruturas intersectantes (sistema de fraturamento/fissuramento), e na

análise das feições geomorfológicas.

As rochas aflorantes e aquelas encontradas em sub-superfície, são de natureza

cristalina e constituídas basicamente por granitos e gnaisses. Estes tipos de rocha, devido à

sua composição mineralógica e texturas, que exercem grande influência na  distribuição e

armazenamento de água, dificilmente apresentam água subterrânea na forma de “lençóis”.

Nestas condições as rochas da região apresentam comumente, vazões em torno de 200 a

300 l/h, possuindo características aqüíferas insignificantes. Em rochas cristalinas, o

controle é exercido pelo sistema de fissuramento, levando a formação dos denominados

aqüíferos fissurados que constituem, geralmente, pequenos a médios reservatórios,

apresentando, em média, cerca de 10 metros de espessura, embora alguns poços detectaram

espessura de até 20 metros (RFAS, 1999).

Verificou-se que na região a profundidade em que as rochas graníticas apresentam

fraturas abertas, encontra-se entre cerca de 30 e 60 metros.

Os poços que apresentaram maior valor de vazão alcançaram um rico manancial,

que se encontra associado á presença de um dique de diabásio (rocha impermeável), que

está condicionando a região granítica sobrejacente, a qual apresenta permeabilidade

influenciada pela textura grossa/porfiroblástica, além de se mostrar fissurada, e, desta

forma, condições de propiciar a instalação de um processo de formação preferencial de

vazios, que acumulam a água subterrânea migrante. Foram observados dois diques

diabásicos, paralelos , que a princípio, constituem camadas impermeáveis ou estratos

confinantes do sistema de água subterrânea, definindo ao longo de sua estruturação (direção

NW) e perpendicularmente segundo a direção de fraturamento (NE), aqüíferos fissurais, em

meio confinado. Tal recurso, localiza-se ao longo da margem esquerda do Riacho das
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Vacas (principal curso de água do sistema superficial da área)configurando uma faixa em

torno de 100 metros de largura, com encaixamento no sistema de fraturamento

perpendicular à direção geral do riacho (RFAS, 1999).

A água infiltrada no solo pode ser dividida em três partes. A primeira permanece na

zona saturada ou zona de fluxo não saturada, ou seja, zona onde os vazios do solo estão

parcialmente preenchidos por água e ar, acima do nível freático. A segunda parte,

denominada interfluxo (escoamento sub-superficial), pode continuar a fluir lateralmente, na

zona não saturada, a pequenas profundidades, quando existem níveis pouco permeáveis

imediatamente abaixo da superfície do solo e, nestas condições, alcançar os leitos dos

cursos d’água. A terceira parte pode percolar até o nível freático, constituindo a recarga ou

recursos renováveis dos aqüíferos. Cabe ressaltar, que a posição do nível freático,

estabelecido entre a zona saturada e a insaturada, no subsolo não é estável, mas bastante

variável. Em determinada região a profundidade do lençol freático varia segundo as

estações do ano. Esta variação depende do clima e, desta maneira , nos períodos de

estiagem a posição do lençol freático sofre normalmente um abaixamento, ao contrário do

período das chuvas quando esta posição se eleva (RFAS, 1999).

���± &DUDFWHUL]DomR�GR�3URFHVVR

O processo operacional adotado pela URA baseia-se no ataque ácido do minério usando a

técnica de lixiviação em pilhas (+HDS /HDFK). Podemos descrever o processo nas seguintes

etapas:

• Britagem;

• Lixiviação em pilhas;

• Clarificação do licor;

• Extração e reextração de urânio; e

• Precipitação, filtração e secagem do diuranato de amônio (DUA).
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O fluxograma operacional simplificado do processo pode ser visto na Figura 4.3.

Figura 4.3 Fluxograma Operacional Simplificado do Processo
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O minério, transportado da mina através de caminhões basculantes, alimenta o

britador primário de mandíbulas, o qual descarrega em um transportador de correia,

formando uma pilha “pulmão” de cerca de 2.000 toneladas, com granulometria de 5

polegadas. Esse minério é retomado através de dois sistemas vibratórios, situados sob a

pilha “pulmão”, os quais alimentam um transportador de correia que descarrega no britador

secundário (de mandíbulas), que reduz a granulometria para 2 polegadas, posteriormente

descarregando em outro transportador de correia, sendo que este último alimenta uma

peneira classificatória com malha de 19 mm. O "oversize" dessa peneira alimenta um

britador tipo hidrocone, que reduz a granulometria a 19 mm. O "undersize" da peneira e o

produto do hidrocone alimentam uma correia transportadora que transfere o produto para

uma moega intermediária. Essa moega possui, uma correia transportadora, sobre a qual é

adicionada constantemente cerca de 4 % de água durante a transferência do produto para

um misturador (tambor rotativo com 6 m de comprimento e 1,2 m de diâmetro). Nesse

tambor adiciona-se ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) na relação de 15 kg/t de minério,

com o objetivo de aglomerar os finos e iniciar o processo de lixiviação através de uma cura

ácida inicial. A descarga do tambor rotativo alimenta um conjunto de correias

transportadoras móveis, que alimentam um "stacker" com altura de 6 metros, o qual

descarrega o minério aglomerado formando a pilha, em pátio impermeabilizado com uma

manta de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e com 1% de inclinação. O pátio de

lixiviação comporta duas pilhas, as quais, depois de lixiviadas, são removidas com

carregadeira hidráulica e caminhões, para dar lugar a uma nova pilha.

A pilha formada neste processo apresenta as seguintes dimensões: Base de 50 X 100

m, altura variando de 3,5-5,6 m e ângulo de repouso de 350, sendo que cada pilha tem de

25.000 a 35.000 toneladas.

A Figura 4.4 apresenta a formação de uma pilha no pátio de lixiviação.
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Figura 4.4 Formação da pilha no pátio de lixiviação.

������/L[LYLDomR�GD�3LOKD�GH�0LQpULR

A pilha de minério é submetida a três lavagens sucessivas:

���ODYDJHP�RX�OL[LYLDomR: com solução de H2SO4 a 25 g/L, na relação de 0,6 m3/t de

minério, irrigada através de tubos gotejadores, a uma taxa de 30 L/h.m2.

���ODYDJHP: com solução de H2SO4 5 g/L, na relação de 0,3 m3/t de minério, com a

mesma taxa de percolação .

���ODYDJHP: com água bruta, na relação de 0,3 m3/t de minério, mantendo a taxa de

percolação.

Os licores gerados são recolhidos na bacia TQ-1401 (10.000 m3), sendo

posteriormente transferidos para as bacias TQ-1402 (30.000 m3) ou TQ-1405 (5.000 m3),

onde são adequadamente misturados. Essas três bacias são revestidas por duas mantas

sobrepostas de PEAD.
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����� &ODULILFDomR�GR�/LFRU�GH�8UkQLR
Aos licores correspondentes à 1º e 2º lavagem da pilha adiciona-se, ainda na

canaleta de drenagem do pátio de lixiviação para a bacia TQ-1401, solução aquosa (0,2%)

de floculante sintético GEBetz F11, na relação de 4 g de floculante/m3 de licor, com o

objetivo de aglomerar o precipitado extremamente fino de fosfato de cálcio e titânio, bem

como outros particulados, que se formam durante a etapa de lixiviação. Essa fase sólida

sedimenta na bacia TQ-1401, a qual é lavada uma vez por ano, com transferência da água

de lavagem e precipitados para a área de tratamento de efluentes e bacias de sedimentação

de efluente tratado. O� licor clarificado (transferido para as bacias TQ-1402 ou TQ-1405),

quando transferido para a etapa de separação e purificação do urânio, passa por uma etapa

de filtração em leito de carvão antracitoso antes de ser armazenado temporariamente no

tanque TQ-1501.

����� 6HSDUDomR�&RQFHQWUDomR�GR�8UkQLR
É realizada através de extração por solvente – contendo 7% de uma amina terciária

de cadeia longa (nome comercial Alamina 336), 3% de tridecanol e 90% de um querosene

especial, com baixo teor de aromáticos e enxofre. É então seguida da re-extração com

solução de cloreto de sódio, de onde o urânio é precipitado (nos tanques TQ-1701/02/03)

por adição de solução de�hidróxido de amônio e posteriormente espessado. Após esta etapa,

a polpa de DUA, com cerca de 50% de sólidos, é transferida para um tanque de repolpagem

onde é diluída (até cerca de 10% de sólidos) com solução 130 g/L de sulfato de amônio e

água tratada, na relação 1/1, de onde é transferida para a centrífuga contínua. A fase sólida,

que deixa a centrífuga com cerca de 70% de sólidos, é seca em secador, este também

operando em regime contínuo. A fase líquida da centrífuga é recolhida e transferida para o

tanque TQ-1703. O produto final seco (conhecido como Diuranato de Amônio-DUA,

concentrado de urânio ou “yellow-cake”) é embalado em tambores de 200 L, os quais são

transportados em contêineres de aço.
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����� 1HXWUDOL]DomR��RX�7UDWDPHQWR��GRV�(IOXHQWHV�/tTXLGRV
A lixiviação de cada pilha de 25.000 t de minério gera cerca de 30.000 m3 de licor

que, após a extração do urânio, dá origem a cerca de 30.000 m3 de rafinado aquoso, ou seja,

1,2 m3/t de minério. Denomina-se rafinado aquoso o licor de urânio após a extração desse

elemento. O rafinado aquoso mantém as características físico-químicas do licor de urânio,

com exceção da concentração desse elemento, que é reduzida a um valor menor que

0,003 g/L.

O rafinado aquoso é gerado continuamente a uma vazão aproximada de 30 m3/h dos

quais 50% são reciclados ao processo através da bacia de águas de processo e os outros

50% são submetidos a tratamento.

Metade do volume do rafinado aquoso gerado, ou seja, 15.000 m3 por pilha de

25.000 t de minério, a um fluxo de 15 m3/h são tratados através da adição de suspensão

aquosa de cal para elevar o pH até 8. Com isso, todos os metais presentes são precipitados,

gerando uma polpa que apresenta, como macroconstituintes solúveis, apenas o cálcio e o

sulfato. A polpa resultante do tratamento do rafinado aquoso é estocada em diques

impermeabilizados com manta de polietileno de alta densidade (PEAD), com sistemas de

drenagem de fundo denominados de drenos sub-aéreos, onde a fase sólida fica retida e a

fase líquida retorna ao processo, a montante da área do depósito de estéreis. Estes sistemas

passarão a ser tratados doravante neste trabalho de “ponds” de drenos sub-aéreos.

����� ��3ULQFLSDLV5HDo}HV�4XtPLFDV�(QYROYLGDV�QR�3URFHVVR�GH�3URGXomR�GR�'LXUDQDWR
GH $P{QLR�QD�85$

D� Solubilização do urânio presente no minério:

Urânio na forma hexavalente no minério:

UO3 + 2  H+ UO2
2+ +  H2O

Urânio na forma tetravalente no minério:

UO2 + 2  Fe3+ UO2
2+ +  2 Fe2+
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Oxidação do íon ferroso:

2 Fe2+ +  MnO2 + 4 H+ 2 Fe3+ +  Mn2+ +  2 H2O
2 Fe2+ +  1/3 ClO3

- + 2 H+ 2 Fe3+ +  1/3 Cl- + H2O
2 Fe2+ +  H3PO5 + 2 H+ 2 Fe3+ +  H2SO4 + H2O

Em meio ácido sulfúrico (licor da lixiviação do minério com ácido sulfúrico):

UO2
2+ +  3 SO4

2- UO2(SO4)3
4-

E) Extração do urânio de licor aquoso em meio ácido sulfúrico:

2 R3N +  H2SO4 (R3NH)2SO4

2 (R3NH)2SO4 + UO2(SO4)3
4- (R3NH)4UO2(SO4)3 + 2 SO4

2-

R3N = Representação da ALAMINA 336

F� Re-extração do urânio com solução aquosa de cloreto de sódio:

(R3NH)4UO2(SO4)3 + 4 NaCl                      4 R3NHCl  +  Na4UO2(SO4)3

G��Precipitação do diuranato de amônio com hidróxido de amônio:

2 Na4UO2(SO4)3 + 2 NH4OH                       (NH4)2U2O7 + 4 Na2SO4 + 2 H2O

H� Neutralização dos efluentes aquosos ácidos:

H2SO4 (no elfuente)     +        Ca(OH)2 CaSO4 + 2  H2O

MSO4 (no efluente) +       Ca(OH)2 CaSO4 + M(OH)2

Onde:  M = representação genérica de outro elemento químico

CaSO4 e M(OH)2 são insolúveis, ou seja, formam precipitados sólidos.

��� 'HPDQGD�+tGULFD

A demanda hídrica requerida no início da operação foi de 70 m3/h. Com a planta em

funcionamento 30 m3/h são reciclados. Devido a perdas por evaporação, retenções no gesso

(cal de neutralização) e no rejeito das pilhas exauridas, é necessário a reposição de 8 m3/h

de água nova (água de “make up”) para a lixiviação das pilhas e 37 m3/h para
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abastecimento das demais localidades. Desta forma, o suprimento hídrico necessário para

esta área é de 45 m3/h. Dos 30 m3/h de efluentes líquidos reciclados, 15 m3/h são

recirculados diretamente e os 15 m3/h restantes após tratamento na unidade de tratamento

de efluentes e bacias de disposição de efluentes com drenos sub-aéreos. Os efluentes

líquidos dessa bacia são conduzidos para um sistema de descontaminação, onde ocorre a

precipitação do rádio após adição de cloreto de bário (BaCl2).

O grande desafio do gerenciamento de águas nesta região é o caráter intermitente

dos cursos de água, o que inviabiliza o uso destas águas em condições naturais, por não

produzirem uma vazão segura durante períodos de estiagens. Estes cursos de água estão

localizados em trechos da bacia do Riacho Fundo que se subdivide em 4 segmentos:

1. Sub-bacia do Riacho das Vacas

2. Sub-bacia do Córrego do Engenho

3. Sub-bacia do Riacho Fundo nas proximidades de Juazeiro

4. Sub-bacia do Riacho Fundo próximo a São Timóteo

O Riacho das Vacas é o principal afluente do Riacho Fundo. Esta área se caracteriza

pela presença de um relevo acidentado, principalmente junto às margens dos corpos de

água, fazendo com que as águas escoem rapidamente na direção dos riachos. Como a taxa

de infiltração das águas de chuva é baixa, conseqüentemente pouco se pode contar com

lençóis subterrâneos que alimentem os riachos nos períodos secos. Desta forma, optou-se

pela construção de uma barragem de captação de águas no canal do Riacho da Vacas.

Como o relevo não propicia a infiltração, além de favorecer o escoamento das chuvas, o

regime dos riachos tem a característica de apresentar cheias razoáveis, porém de curta

duração. Daí a importância da utilização de barragens que contenham o fluxo das águas e

permitam sua exploração quando as chuvas não mais estiverem presentes.

Nas sub-bacias do Córrego do Engenho e do Riacho Fundo próximo a Juazeiro, o

relevo é mais suave, permitindo um maior armazenamento de água em lençol. Nestes

trechos a presença de água ocorre por um período mais longo durante a estiagem, porém,

não há reservas hídricas suficientes que possam garantir o escoamento das drenagens

durante o ano todo.
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A sub-bacia do Riacho Fundo próximo a São Timóteo corresponde ao setor do Riacho

Fundo, depois do entroncamento com seu principal afluente, o Riacho das Vacas. Os dois

riachos, após se juntarem, passam por uma região de relevo  bem acidentado, imprimindo

grande velocidade às suas águas até chegar às proximidades de São Timóteo, quando o

relevo passa a ficar plano. Este trecho tem como característica a ocorrência de cheias de

porte bastante razoável, porém com dificuldade de manter o fluxo nas estiagens.

��� &DUDFWHUL]DomR�GR�PLQpULR

O teor médio do minério em nível geológico é de 3.055 ppm (partes por milhão), em

equivalente a U3O8. A espessura do corpo de minério varia de 1 a 29 metros, sendo a média

de aproximadamente 7 metros. A rocha mineralizada ocorre sob a forma de numerosos

corpos intermitentes tabulares, do tipo lenticular e sigmoidal. O teor de corte, ou seja, o teor

abaixo do qual o operador define não ser economicamente viável a exploração do urânio,

foi definido inicialmente em 0,1% em U3O8 (INB, 1999).

A mineralização uranífera se encontra associada aos albititos, que são portanto as

rochas hospedeiras do urânio. Os albititos ocorrem sob a forma de corpos tabulares

descontínuos, encaixados concordantemente e com contatos bruscos nos gnaisses. Os

albititos são rochas metassomáticas constituídas por albita (NaAlSi8O8) (variedade de

plagioclásio) em percentagem igual ou superior a 70% e com segregação ou faixas ricas em

minerais máficos (piroxênio, anfibólio, biotita etc.)(DNPM,1985).

Foram identificadas 35 anomalias de urânio, distribuídas em uma área de 1.200 km2,

em forma de semi-arco, com aproximadamente 30 km de extensão. Doze dessas anomalias,

exibindo importantes teores em urânio, já foram pesquisadas a diferentes níveis de detalhe;

sete das quais, com suas pesquisas parcialmente concluídas, evoluíram para a categoria de

jazida, sendo a Jazida Cachoeira a primeira ocorrência de urânio da região a ser explorada

comercialmente ( Gomiero et al, 2004).

As principais características do minério são apresentadas nas Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3.
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Tabela 4.1 Características Físico-Químicas do Minério

Densidade real 2,76 t/m3

Densidade aparente 1,8 t/m3

Umidade 4 %

Ângulo de repouso 35o

Índice de trabalho 7,75 kwh/st

Granulometria do minério na mina P 100-25 pol.

Fonte: INB, 1999.

Tabela 4.2 Características Químicas do Minério

Elemento Teor

(%)

Elemento Teor

(%)

SiO2 43,1± 1,3 BaO 0,16 ± 0,05

CaO 6,8 ± 1,1 ZrO2 0,04 ± 0,01

Al2O3 13,8 ± 0,8 ZnO 0,011 ± 0,002

Fe2O3 5,4 ± 0,8 SnO2 0,0056 ± 0,06

TiO2 2,4 ± 0,4 Cr2O3 0,0056 ± 0,0005

8�28 0,35 ± 0,009 MnO 0,094 ± 0,001

MgO 2,4 ± 0,4 Nb2O5 0,1 ± 0,02

V2O5 0,1 ± 0,02

Fonte:INB, 1999.

Tabela 4.3 Características Mineralógicas

Albitita 65-70 % Epidoto 2-5 %

Piroxênio 10-20 % Magnetita 1-3 %

Granada 2-5 % carbonatos

Fonte:INB, 1999.
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��� 3URGXomR

Até o presente, já foram produzidas cerca de 1.000 t de U3O8 de acordo com a

evolução apresentada na Tabela 4.4. A meta de projeto, i.e., 400 t/ano ainda não foi

atingida, mas pode-se notar que nos anos de 2002 e 2004 este valor esteve mais perto de ser

atingido. Diferentes fatores contribuíram para este resultado, desde paralisações verificadas

em outubro de 2001 até questões relacionadas com o planejamento das operações (e.g.,

inundação da cava da mina após as fortes chuvas do primeiro trimestre de 2004).

Para a produção desta quantidade de U3O8 foram montadas 24 pilhas. O operador,

para fins de controle de qualidade, mantém registro de diferentes parâmetros operacionais

em cada uma destas pilhas, produzindo planilhas de controle. O exame destas planilhas

permitiu a construção da Tabela 4.4 são apresentados a média aritmética e o desvio padrão

associad, dos principais parâmetros de controle.

Tabela 4.4 Histórico de Produção da URA

ANO Produção de U3O8 (Kg)

2000 13.389

2001 65.641

2002 328.937

2003 270.684

2004 305.236

727$/ �������
Dados fornecidos pelo operador
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Tabela 4.5 Média Aritmética e Desvio Padrão dos Valores dos Principais Parâmetros de

Controle de Qualidade Operacional das Pilhas Lixiviadas (n=19 pilhas)

Variável Média Desvio

Padrão

Massa de minério (t) 25.088 4.445

Teor de urânio no minério da pilha (% em U3O8) 0,24 0,05

Massa de urânio no minério (kg de  U3O8) 61.007 17.487

Teor de urânio no minério lixiviado (% em U3O8) 0,06 0,02

Volume recuperado de licor (m3) 14.061 4.206

Teor de urânio no licor recuperado (g/l em U3O8) 2,77 0,81

Massa de urânio recuperada no licor ( kg) 38.316 17.956

Volume recuperado na 1ª água de lavagem (m3) 8.129 1.678

Teor de urânio na 1ª água de lavagem (g/l em U3O8) 0,60 0,16

Massa total de urânio recuperada (kg de U3O8) 42.854 18.113

Rendimento de recuperação do urânio da pilha de minério (%) 75 6,31

Massa de urânio solubilizada da pilha de minério (kg de U3O8) 43.123 15.000

Rendimento de solubilização do urânio da pilha de minério (%) 76 5,43

Obs: as cinco primeiras pilhas não foram consideradas por se relacionarem com a fase de otimização do

processo.

Dados fornecidos pelo operador.

O teor médio de urânio no minério (0,24 ±0,05 %) ainda se encontra abaixo do teor

médio previsto no projeto, de 0,3%. O rendimento do processo, de aproximadamente 75%,

é compatível com o previsto no planejamento do processo (INB 1999). Já o teor médio de

urânio no minério lixiviado, (também chamado de minério exaurido), é da ordem de 0,06%

(ou 600 ppm). Este minério, que será depositado, consorciadamente, com o estéril da lavra

da mina, poderá representar uma das fontes potenciais de poluição para o meio ambiente no

longo prazo (incluído o cenário pós-operacional). O conhecimento da mobilidade do

urânio, e dos radionuclídeos de meia-vida longa neste material representa uma importante

ferramenta para a avaliação deste termo-fonte como será visto adiante neste trabalho.
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&DStWXOR �
6LVWHPD�GH�*HUHQFLDPHQWR�GH�5HMHLWRV�GD�85$

Segundo NEA (1999), há três tipos de rejeitos decorrentes da lavra e beneficiamento

de urânio: os rejeitos da mineração, os rejeitos dos processos industriais (“milling”) e as

águas residuárias, sendo que cada tipo de rejeito é sujeito a uma estratégia de

gerenciamento apropriada.

No processo de produção do diuranato de amônio na URA, o operador procurou

adotar esta mesma subdivisão, incluindo-se as águas de drenagem da área de mineração nos

rejeitos de mineração, obtendo-se desta forma, o seguinte quadro:

• Rejeitos de Mineração:

� Sólidos – estéreis da mina.

� Líquidos – águas de drenagem da mina .

� Gases – exalação de radônio, gases e vapores da queima de combustíveis e

explosivos.

� Poeiras – de estéreis e minério.

• Rejeitos da Usina:

� Sólidos – minério lixiviado.

� Líquidos – rafinado da extração de urânio; polpa da descarga do decantador

da clarificação do licor de urânio; polpa da retrolavagem dos filtros de licor

de urânio; solução sobrenadante do decantador de polpa de DUA; filtrado da

filtração de DUA; água de lavagem dos efluentes gasosos dos sistemas de

secagem e embalagem de DUA

� Gases – exalação de radônio das pilhas de minério, produtos da queima de

combustíveis na caldeira e veículos; gases e ar de exaustão dos sistemas de

secagem e embalagem de DUA

� Poeiras – de minério na britagem e na formação das pilhas; de cal no sistema

de estocagem, transferência e preparação de leite de cal; de DUA na

secagem e embalagem do produto final
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Todos estes rejeitos gerados constituem-se em aspectos ambientais cujos impactos

nas fases operacional e pós-operacional serão abordados no próximo capitulo. Devido à

abrangência do tema, no presente trabalho será dada ênfase aos aspectos radiológicos dos

rejeitos.

��� 5HMHLWRV�6yOLGRV�GD�0LQHUDomR

Os primeiros rejeitos gerados no desenvolvimento de um sítio de mineração são

usualmente os “top soils” ricos em matéria orgânica (NEA, 2002). Se o uso deste material

for planejado para as etapas de remediação, o solo removido deve ser usado tão cedo

quanto possível ou gerenciado de forma ativa, de forma que a fauna e a flora associadas que

contribuirão no restabelecimento da vegetação, possam manter suas viabilidades e

características naturais.

Os materiais seguintes, em cavas a céu aberto, são as rochas intemperizadas,

seguidas de outras rochas estéreis, freqüentemente descritas como materiais de cobertura

que se constituem nos maiores volumes de material a requerer armazenamento e deposição.

O procedimento adotado pela INB, para a disposição destes rejeitos segue as boas

práticas adotadas internacionalmente. O depósito de estéril foi concebido tendo em vista

(INB,1999):

• não ter sido observado na área qualquer indício de feições geológico-

geotécnicas desfavoráveis que pudessem promover a instabilidade desses

depósitos;

• propiciar a retirada da camada superior do solo, rico em matéria orgânica (“top

soil”), existente na referida área e acondicionamento em leiras, para posterior

reaproveitamento (revegetação das superfícies expostas desse depósito);

• preservar a vegetação ciliar existente ao longo do Córrego Cachoeira;

• a distância da cava acima do limite definido como zona de risco de subsidência

em função de escavações subterrâneas futuras;
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• a adequada conformação topográfica local, com encostas de declividade ≤ 18o,

que permite uma eficiente execução de drenos de fundação para a drenagem de

uma eventual infiltração de água pluvial no corpo do depósito;

• a ausência de minerais sulfetados, tanto na rocha hospedeira como na

encaixante, com conseqüente ausência de drenagem ácida;

• a construção de dique de enrocamento no pé do talude do primeiro banco, para a

proteção do pé da pilha contra efeitos da erosão regressiva pela infiltração de

água pluvial;

• as características das rochas encaixante e hospedeira, constituídas por rochas sãs

a pouco alteradas, conferindo ao depósito de estéril características de um aterro

de enrocamento, com boas condições de estabilidade.

Segundo o plano de gerenciamento da URA (INB,1999), a deposição do estéril está

ocorrendo consorciada com o minério exaurido em vales inclinados e secos, à jusante da

cava da mina, , na margem direita, e sem qualquer interferência com o Córrego Cachoeira,

pelo método de pilhas executadas de forma ascendente, sendo o minério exaurido

encapsulado com o estéril da mina. O depósito é providos de drenos, que dirigem as águas

pluviais infiltradas para uma bacia de captação de finos e para uma bacia de águas de

processo. Toda uma rede de drenos para coleta de água de precipitação, de forma a desviar

da área de disposição dos estéreis/minério exaurido foi construída, de modo a diminuir o

volume de água que passa pelo depósito, carreando material radioativo. Por fim a pilha  de

estéril/minério exaurido, recebe uma cobertura impermeabilizante composta por solo

argiloso, recobrimento com solo fértil (“top soil”) e cobertura vegetal, com espécies de

raízes não profundas (para evitar o favorecimento da infiltração de águas pluviais), nas

faces expostas do depósito, de maneira a minimizar a infiltração, lixiviação e o carreamento

de elementos estáveis e radionuclídeos para o subsolo ou para o sistema de escoamento de

águas pluviais.

A Figura 5.1 apresenta em detalhe, um módulo completo (pilhas de estéril/minério

exaurido) do depósito de estéril da URA
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Figura 5.1 Detalhe de uma das pilhas de estéreis/minério exaurido da URA

Os estéreis de mineração podem ser descritos como “rejeito limpo”, possuindo

concentrações inferiores a um nível especificado de urânio (no presente caso), que algumas

das vezes pode ser definido por mecanismos regulatórios. Segundo NEA (2002) no

Território do Norte na Austrália, material não-uranífero deve conter menos que 0,02% de

U3O8 (0,017% de U) enquanto que nos EUA o valor correspondente é de 0,05% (0,042%).

Na França considera-se que se o material contiver teores de urânio superiores a 0,03%, este

deverá ser gerenciado de forma apropriada.

Enquanto que o conteúdo de urânio nestes materiais pode não ser significativo do

ponto de vista econômico, o conteúdo de radionuclídeos (principalmente urânio, rádio e

seus filhos) pode ser suficientemente alto para poluir águas superficiais ou subterrâneas, ou

representar risco de exposição direta à radiação gama assim como emissão de radônio e

poeiras para comunidades adjacentes. Podem conter ainda, minerais importantes do ponto

de vista ambiental, como os sulfetos, que podem dar origem a drenagens ácidas ou mesmo

conter elementos tóxicos não radioativos, como metais pesados e arsênio. Casos

documentados nos EUA mostram que tais materiais foram utilizados em construções de

casas nas comunidades vizinhas da reserva dos índios Navajo colocando seus ocupantes em

risco devido ao aumento do nível de exposição à radiação (Sowder et al. 2001).

Na URA, à medida que a frente de lavra avançar, a geração de estéreis da mina

aumentará, chegando ao montante previsto de ,aproximadamente, 12 x 106 t ao final dos 16
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anos de exploração da mina. A quantidade média anual terá sido, então, de 763.000 t,

equivalendo a 425.000 m3.

A Tabela 5.1 apresenta a caracterização química do estéril da mina.

Tabela 5.1 Caracterização do Estéril da Mina

Elemento Concentração (%)

SiO 69,1

CaO 1,59

Al2O3 10,4

Fe2O3 4,33

TiO2 0,50

MgO 0,30

Na2O 3,42

K2O 3,88

BaO 0,08

ZnO 0,009

Cr2O3 0,0002

MnO 0,04

V2O5 < 0,002

U3O8 0,0070

Fonte: INB, 1999.

Até outubro de 2004, haviam sido formadas 24 pilhas de minério, correspondendo a

aproximadamente, 600.000 t de minério lixiviado/exaurido. Este material foi removido para

os módulos de deposição juntando-se com 3,10 x 106 toneladas de estéreis retirados da

mina até o presente.

A Tabela 5.2 apresenta a evolução anual de estéreis gerados pela URA.
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Tabela 5.2 Produção Anual de Estéril e Quantidades Previstas em Projeto

Ano Estéril Gerado**(t) Estéril Previsto*(t) Vol. Gerado**(m3) Vol. Previsto*(m3)

1999 2.544 65.760 1.414 36.620

2000 297.304 53.430 165.169 29.760

2001 160.704 156.180 89.280 86.970

2002 646.935 332.910 359.408 185.390

2003 1.114.428 283.590 619.127 157.930

2004 881.268 242.490 489.593 135.040

Total 3.103.183 1.134.360 1.723.991 631.710

*Fonte: (INB, 1999)

**Situação até outubro de 2004 (dados fornecidos pelo operador).

Pode-se observar que a quantidade gerada de estéril é quase três vezes (2,7) superior

àquela prevista no desenvolvimento do projeto para o período em análise, representando

aproximadamente, 1/3 do total das cerca de 12x 106 t previstas para toda a vida útil desta

fase do empreendimento, i.e., 16 anos. A causa desta diferença pode estar associada à

existência de problemas no plano de lavra, com a definição/localização inapropriada dos

corpos mineralizados, ou então uma estimativa imprecisa na fase de planejamento do

projeto. A se manter este ritmo, tornar-se-á necessário, a discussão e/ou revisão do processo

de deposição de rejeito (estéreis).

��� 5HVtGXRV�/tTXLGRV�GD�0LQHUDomR

Os resíduos líquidos da área de lavra consistem das águas esgotadas das cavas,

oriundas de precipitações pluviométricas e de surgências do lençol freático na área de

influência da cava.

Os seguintes sistemas foram implantados:

i) sistema de desvio das águas pluviais e de proteção das áreas de

trabalho englobando:

a. desvio do Córrego Cachoeira
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b. drenagem nos entornos das cavas e do depósito de estéril

ii) sistema de drenagem das águas da cava e daquelas que percolam

pelo depósito de estéril para a bacia de decantação e contenção de

finos, composto por:

a. drenagem dos líquidos do depósito de estéril

b. drenagem das águas de surgência e de precipitação pluviométrica

na cava da mina.

Assim, no arranjo inicial da instalação foi previsto que as águas das cavas e aquelas

que percolam pelo depósito de estéril seriam drenadas para a bacia de decantação e

contenção de finos, para que pudesse ocorrer a sedimentação dos sólidos em suspensão. Daí

as águas seriam bombeadas para os “ponds” de drenos-sub-aéreos compondo então as

águas de processo, no ajuste do licor uranífero às condições operacionais de projeto.

Cada um destes reservatórios, i.e., bacia de finos, foi projetado com as dimensões de

20 m x 30 m x 3 m, , e tendo uma capacidade de 1.500 m3. O desassoreamento destes

reservatórios foi previsto, e seria executado com pá carregadeira e caminhão ou então com

retro-escavadeira. Na cava da mina, as águas deveriam ser concentradas em pontos mais

baixos, para serem posteriormente conduzidas para a canaleta de interceptação da drenagem

das pilhas de estéril, sendo posteriormente conduzidas a uma caixa de concentração das

águas contaminadas, para posterior transferência para o tratamento. Eventualmente poderia,

ser incorporadas ao circuito de lixiviação do minério. Neste sentido a previsão acurada dos

volumes de água a serem gerenciados seria de vital importância a fim de se evitar o super-

dimensionamento de bombas e tubulações evitando-se também o acúmulo das águas em

quantidade acima de níveis operacionais aceitáveis.

Para o dimensionamento das obras de drenagem da cava foi adotado um período de

retorno de 50 anos e a área de drenagem da bacia hidrográfica, a montante da cava, foi

considerada igual a 0,44 km2. A precipitação de projeto foi determinada a partir das

precipitações máximas de um dia observadas no período entre 1912 e 1974. A máxima

vazão de cheia afluente à cava foi estimada em 3,55 m3/s e a máxima vazão que contribui

diretamente nas áreas das cavas finais (ano 13) em 0,59 m3/s.
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No fundo da cava, considerou-se a possibilidade de manter-se à disposição uma

bacia em cada cava com capacidades mínimas de 500 a 1000 m3 respectivamente, nas cavas

1 e 3 para conter temporariamente as contribuições pluvial e subterrânea. Nas cheias de

projeto, o nível de água nessas bacias subiria durante 3 dias e em seguida abaixaria até o

esgotamento total. Nesse período, seria interrompida a atividade de lavra com a remoção de

todos os equipamentos, mantendo-se continuamente a operação de bombeamento. A

potência das bombas submersíveis foi padronizada em 30 cv com capacidade da ordem de

334 m3/h e pressão de descarga de 16 mca. Foi prevista a instalação de 1 bomba

submersível na cava 1 e duas bombas na cava 3 entre o segundo e o terceiro ano de

operação.

A primeira alteração deste projeto foi a introdução de uma pré-bacia antes da bacia

de finos. Posteriormente, com a ocorrência de fortes precipitações, como aquelas

verificadas no início de 2004, tanto a pré-bacia quanto as bacias de fino não suportaram a

quantidade de água a elas direcionadas e transbordaram. O curso natural deste

transbordamento é a Barragem de Águas Claras, que também teve sua capacidade de

armazenamento excedida, transbordando para o meio ambiente. Ainda que este transbordo

não tenha representado maiores problemas de caráter ambiental, houve uma violação dos

termos do licenciamento nuclear, pois segundo o projeto apresentado pelo operador, não

ocorreria a liberação de efluentes líquidos para o meio ambiente,.

Desta forma, com os meios de armazenamento de água esgotados e com a cava da

mina também inundada, o operador não teve condições operacionais de prosseguir com a

lavra do minério.

Introduziu-se assim uma nova alteração, a construção de uma bacia de expansão

com um volume operacional da ordem de 18.000 m3. Esta bacia receberia as águas

bombeadas da pré-barragem, permitindo então, a continuidade do trabalho de lavra. No

entanto, se tais sistemas de armazenamento apresentarem suas capacidades de

armazenamento comprometidas ter-se-á o risco de se ter que paralisar mais uma vez as

atividades de lavra na mina, em decorrência de outra inundação, ou então se verificará a

liberação de efluentes para o meio ambiente, o que, mesmo sem acarretar implicações

relevantes do ponto de vista radiológico, teria uma péssima repercussão na comunidade

local.
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O que se verifica, então, é que o projeto de gerenciamento destas drenagens passou

a depender menos da capacidade de bombeamento das águas a partir das cavas e mais da

capacidade de estocagem destas águas no interior da instalação, voltando-se a frisar que

projeto aprovado no licenciamento da CNEN, não prevê a liberação de efluentes para o

meio ambiente.

Pelo que foi exposto, o sistema atual de gerenciamento das águas armazenadas na

cava da mina é esquematicamente apresentado na Figura 5.2.

Figura 5.2: Sistema Atual de Gerenciamento das Águas

Com a construção da segunda célula dos “ponds”de drenos sub-aéreos, adjacente à

primeira, ora em curso, estarão sendo adicionados ao empreendimento mais 77.204 m3 de

capacidade de armazenamento. Parte deste volume será ocupada pelos resíduos do processo

de beneficiamento do minério com o decorrer do tempo. Mas de qualquer maneira, no curto
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prazo o empreendimento estará dispondo deste volume adicional para armazenamento das

drenagens. A vida útil de cada uma destas células é de quatro anos sendo previsto um total

de quatro destes conjuntos, correspondendo a vida útil (inicial) do empreendimento que é

de dezesseis anos.

Todos estes reservatórios somados totalizam cerca de 110.000 m3 de volume  de

armazenamento de águas pluviais, lembrando que a pré-bacia, e a bacia de expansão, não

foram concebidos no projeto original, i.e., foi necessário se adicionar  cerca de 30.000m3

para permitir o funcionamento continuado das operações sem transbordo para o meio

ambiente.

Pode-se inferir aqui que o planejamento do sistema de gerenciamento das drenagens

da área da mina e do depósito de estéril necessita de uma otimização. Prova disto são as

alterações que o projeto vem sofrendo desde sua concepção. Contribuiu para esta situação,

ainda, o funcionamento insatisfatório  dos drenos sub-áereos que não permitiram o

adensamento adequado dos sólidos estocados nos “ponds” comprometendo assim, o

volume útil dos mesmos. Assim, como resposta às necessidades de armazenamento das

águas pluviais o operador tem apresentado soluções paliativas, voltadas para a criação de

novos sistemas de armazenamento, e.g, pré-bacias e bacias de expansão.

Todos os cálculos de projeto, para o planejamento dos sistemas de drenagem,

adotaram um valor anual médio de precipitação de aproximadamente 800mm relativo a um

período de recorrência de 64 anos. Como podemos ver na Tabela 5.3, nos quatro anos aqui

considerados (2000 a 2003), do período de funcionamento da URA, o valor médio foi de

863 mm, ou seja, muito próximo às estimativas adotadas.
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Tabela 5.3 Precipitação Pluviométrica entre os Anos de 2000 e 2003

Precipitação pluviométrica (mm)
Meses

2000 2001 2002 2003 Média

-DQHLUR 86,85 108,20 156,90 163,06 128,75

)HYHUHLUR 158 16,76 137,88 4,57 79,30

0DUoR 94,46 175,27 16,76 16,76 75,81

Abril 79,22 38,10 13,71 73,15 51,05

Maio 86,56 67,06 16,74 12,19 45,64

Junho 94,48 35,52 22,82 3,05 38,97

Julho 16,75 22,85 0,00 13,72 13,33

Agosto 65,53 13,71 10,65 19,81 27,43

Setembro 63,99 38,09 117,30 9,14 57,13

Outubro 77,71 105,10 3,05 7,62 48,37

1RYHPEUR 185,88 65,49 39,61 120,38 102,84

'H]HPEUR 362,60 73,07 248,40 96,00 195,02

Total 1372,11 759,22 783,82 539,47 863

Fonte: INB, 2004b

De todo o volume precipitado, cerca de 70% são observados nos meses

compreendidos entre novembro e março, o que é um padrão bem caracterizado para regiões

tropicais, e também estão em franca convergência com a base de dados adotada para o

planejamento das operações da URA.

O valor da área de drenagem da bacia hidrográfica a montante da cava é reportado

como sendo igual a 0,44 km2. Assim, o aporte de água à cava, considerando-se apenas os

meses de novembro a março varia de, aproximadamente, 50.000 a 100.000 m3, levando-se

ainda em conta valores de coeficientes de escoamento superficial entre 0,2 e 0,4.

Na medida em que os “ponds” estão com sua capacidade de armazenamento de água

esgotada, são disponíveis, hoje, 32.000 m3 para o armazenamento destas águas, volume este

representado pela pré-bacia, bacia de expansão e bacia de finos.

Deve-se ressaltar, conforme já mencionado, que existem outras áreas de drenagem

contribuindo para estes sistemas, como por exemplo, a área dos depósitos de minério
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exaurido/estéreis. Os dados de projeto indicam que esta área é da ordem de 235.773 m2.

Usando-se as mesmas aproximações feitas acima, estaríamos observando aportes entre

27.000 e 54.000 m3.

Considerando as altas taxas de evaporação registradas para a região, da ordem de

1872 mm/a, o que se conclui é que a URA não dispõe de um sistema satisfatório

gerenciamento das águas pluviais, sendo que as estratégias de construção de

tanques/piscinas para contenção, ainda que temporária, destas águas não surtirão efeito

mesmo considerando a entrada em funcionamento dos novos “ponds”. Ainda neste caso, o

operador estará trabalhando num limite muito próximo entre o aporte de água pluvial e sua

capacidade de contenção. A Figura 5.3 apresenta a cava da mina inundada.

Figura 5.3 Detalhe da Cava da Mina Inundada (abril/2004).

A liberação das águas de drenagens da área da mineração para o meio ambiente é

restringida pela composição das mesmas. O operador mantém uma monitoração mensal das

águas na cava da mina, realizando as medidas nas frações solúvel e particulada. É

considerada fração solúvel aquele conteúdo que atravessa, os poros de 0,45 µm de um filtro

de acetato de celulose. Por conseguinte, a fração particulada é aquela que fica retida no

filtro. Os metais e radionuclídeos adsorvidos aos sólidos em suspensão, em princípio,
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devem sedimentar na pré-barragem e nas bacias de finos. Já aqueles na fração solúvel não.

A Tabela 5.4 apresenta os valores médios e os desvios padrão dos radionuclídeos de

interesse nas amostras relativas à cava da mina, coletadas na área conhecida como Corpo

01 e na outra conhecida como Corpo 03.

Tabela 5.4 Valores médios de concentração dos radionuclídeos (em Bq/L) das séries do
238U e 232Th na fração solúvel das águas da cava da mina

Ponto 238U 226Ra 210Pb 232Th 228Ra pH

Corpo 01

(n=16)

4,95 ± 5,5 0,15 ± 0,16 0,05 ± 0,03 0,04 ± 0,08 0,05 ± 0,10 8,27 ± 0,66

Corpo 03

(n=22)

57 ± 6,4

(4,60 mg/L)

2,03 ± 1,29 0,22 ± 0,16 0,21 ± 0,25 0,23 ± 0,25 7,84 ± 0,40

Obs: Dados fornecidos pelo operador de coletas mensais ao longo do ano de 2003

Pode-se observar que o 238U é o radionuclídeo mais enriquecido nas amostras de

água provenientes das duas áreas, sendo seu teor médio uma ordem de grandeza superior ao

valor médio do 226Ra, o que aponta para uma dissolução seletiva deste radionuclídeo. Da

mesma forma, os teores médios de todos os radionuclídeos relativos ao Corpo 03 são uma

ordem de grandeza superior àqueles relativos ao Corpo 01.

Apesar das concentrações do 226Ra não serem absolutamente desprezíveis, pode-se

postular que o 238U seria, potencialmente, o radionuclídeo crítico em caso de liberação para

o meio ambiente. Aliás, por liberação para o meio ambiente, entenda-se também as

contaminações potenciais das águas subterrâneas na área de influência da cava da mina.

De acordo com Langmuir (1997) as concentrações de U em águas de rios da Rússia

e EUA se encontram na faixa entre 0,1 e 7 µg/L, podendo exceder o valor de 20 µg/L.

Águas subterrâneas de aqüíferos formados por granitos apresentam valores mais elevados

do que aqueles observados para águas superficiais mas raramente excedem o valor de 20

µg/L. Em regiões adjacentes à minas de urânio, o conteúdo de U em águas subterrâneas é

tipicamente 15 a 400 µg/L. As concentrações mais elevadas são encontradas em soluções
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de lixívia de rejeitos do processamento do urânio (“tailings”) que freqüentemente contém

algo entre 10 a 20 mg/L.

Em águas superficiais oxidantes, e águas subterrâneas, o urânio é transportado na

forma do íon uranila altamente solúvel (UO2
2+) e seus complexos, sendo que dentre estes,

os mais importantes são os complexos carbonatados, pois substituem largamente os

complexos U(VI)-hydroxila acima de valores de pH 6 e 7, que é o caso das águas em

questão. Os complexos de carbonatos são extremamente importantes pois aumentam

largamente a solubilidade dos minerais de urânio, facilitam a oxidação da forma U(IV) e

também limitam a extensão da adsorção do urânio em águas oxidantes, aumentando assim a

mobilidade do metal. Outros complexos importantes de U(VI) são formados com fluoretos,

fosfatos e sulfatos.

A título de simples comparação, são apresentados na Tabela 5.5, alguns valores de

concentração de poluentes em efluentes adotados internacionalmente.

Tabela 5.5 Valores adotados no controle de poluentes em efluentes em diferentes países

Contaminantes Controlados

Unat 226Ra Pb Zn Cu Ni As SO4 ClPaís

mg/L Bq/L mg/L

pH

República

Tcheca

0,1 0,3 0,1 0,15 0,1 0,15 0,1 300 350 6 -9

França 1,8 0,37 na na na na 0,1 2.000 6,5- 9

Alemanha 0,2 -

0,5

0,2 –

0,4

na na na na 0,1 –

0,3

2500 -

7500

1000 -

1500

6.5-8.5

Espanha na na 0,2 3 0,2 2 0,5 2000 2000 5,5 – 9,5

EUA na 0,18 0,0015 5 1,0 na 0,05 250 250 6,5 – 8,5

Fonte: NEA (2002)

na –valor não disponível

Vários são os aspectos que são levados em conta na definição destes valores, dentre

os quais podemos destacar:

• Natureza do efluente a ser tratado
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¾ Drenagens ácidas

¾ Escoamento de pilhas de minérios, áreas de processo e drenagens de

pilhas de estéreis

• Concentração dos contaminantes no efluente final

¾ Radionuclídeos (e.g., Unat,
226Ra e 230Th)

¾ Atividade liberada anualmente

• Vazão dos efluentes e fator de diluição

¾ Concentrações máximas permissíveis dos poluentes de interesse nos

corpos receptores

¾ Concentração de background nos corpos receptores

¾ Mudanças sazonais

• Padrões de Qualidade de Água

¾ Referente a recomendações internacionais, guidelines nacionais e

regulamentações específicas.

• Doses à população

¾ Baseando-se em limites para a população ou grupos críticos tal como

estipulado em regulamentações nacionais e internacionais, um valor

de dose deverá ser estabelecido para efeitos de planejamento das

liberações.

A estratégia de construção de tanques para armazenamento das águas acumuladas

na cava da mina e drenadas para as bacias de finos apresenta um problema, além dos

transbordos verificados. Como os tanques não são impermeabilizados há a possibilidade de

infiltração destas águas para os aqüíferos da área de influência. Há também que se

examinar a possível conexão das águas acumuladas na cava da mina com o aqüífero abaixo

dela, o que será examinado no capítulo seguinte.

Assim, do que foi exposto, no lugar das estratégias que o operador vem utilizando

no gerenciamento das águas, deveria ser avaliada a possibilidade da adoção um sistema de

tratamento destas águas, com um maior uso das mesmas no processo operacional e o

descarte dos efluentes para o meio ambiente precedido, evidentemente, de uma avaliação

do impacto ambiental e a conseqüente definição de limites operacionais de liberação.
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As tecnologias de tratamento de água fazem uso de diferentes processos químicos,

físicos e biológicos para a remoção de contaminantes. O método a ser utilizado depende da

composição química da água, do volume e da concentração prescrita para a liberação, dos

requisitos para gerenciamento dos resíduos gerados e do custo total do processo. Os

métodos mais utilizados de acordo com NEA (2002) são:

o Tratamento com cal – Aqui o urânio é precipitado como diuranato de cálcio,

sendo utilizadas a injeção de ar e agitação para promover a oxidação do ferro

ferroso, manganês divalente e arsênio.

o Tratamento com Cloreto Férrico – É utilizado para remoção do arsênio

residual após a neutralização com leite de cal.

o Tratamento com Cloreto de Bário – É utilizado para garantir a redução das

concentrações de 226Ra nos efluentes. Valores utilizados em vários países, da

ordem de 0,3 Bq/L são assim facilmente alcançáveis.

o Troca Iônica – É uma tecnologia baseada no emprego de resinas trocadoras

catiônicas ou aniônicas. Trata-se, contudo, de uma tecnologia relativamente

cara, utilizada em casos especiais. Uma aplicação desta tecnologia pode ser

vista em Märten HW DO. (2002), aplicada a mina de Königstein na

Saxônia/Alemanha, cujos teores de urânio são de até 60 mg/L.

o Adsorção Iônica – É semelhante à troca iônica mas não prevê a regeneração

do material adsorvedor, oferecendo custos operacionais mais baixos do que

as resinas utilizadas na tecnologia da troca iônica.

Jianguo et al. 2004, reportaram o tratamento de drenagens de uma planta de

produção de urânio na China que também se utiliza do método do “Heap Leach” na etapa

de extração. No caso, a separação do urânio do licor uranífero é feita pelo uso de resina de

troca iônica, tecnologia também empregada na remoção do urânio das drenagens oriundas

das cavas. As concentrações de urânio variam entre 2,1 e 7,0 mg/L e a eficiência do

tratamento é de cerca de 97%, suficiente para atender os critérios de padrão de qualidade de

água impostos pelos requisitos regulatórios. São tratados cerca de 3.500 m3.dia-1 embora a

capacidade instalada seja de 5.000 m3/dia.

Um projeto que combina a utilização de estratégias de armazenamento das

drenagens com seu tratamento pode ser encontrada no trabalho de Ring HW� DO (1982).
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Refere-se à planta de Nabarlek localizada na área de Alligator Rivers, região tropical do

norte da Austrália. Nesta planta não ocorre a liberação de efluentes para o meio ambiente,

sendo todo o minério economicamente recuperável lavrado de uma só vez, e armazenado

em pilhas, deixando-se  a cava da mina como uma opção de armazenamento de águas

pluviais. Assim, o efluente (rafinado) ao sair da planta de beneficiamento era neutralizado

com cal (a pH 8,5) e tratado com solução de BaCl2 antes de ser lançado na cava da mina. A

água decantada da cava era então recirculada para a planta através de um tanque de

armazenamento. Uma parte da água da mina (não utilizada ou em excesso) era então tratada

com BaCl2, passada através de um clarificador para remover o Ra em suspensão e

posteriormente bombeada para um tanque de evaporação, garantindo desta forma, que não

seriam emitidos efluentes para o meio ambiente.

Tais esquemas podem servir de exemplos a serem apreciados pela URA na

implantação de um sistema de gerenciamento de drenagens que evite, tanto a paralisação

das operações pela inundação da cava da mina, quanto o lançamento não autorizado de

efluentes para o meio ambiente. Deve-se destacar que o lançamento de efluentes líquidos

para o meio ambiente, desde que autorizado pelo organismo regulatório e de acordo com as

normas da CNEN citadas no capítulo 3 deste trabalho é algo perfeitamente exeqüível e

aceitável.

��� 5HMHLWRV�GD�8VLQD
Nas plantas convencionais, os rejeitos de processo (tratados na literatura

internacional como “tailings”) são o resultado do processo de britagem e moagem do

minério destinados a produzir um material de textura uniforme, se aproximando de uma

areia fina (granulometria entre 0,2 e 0,5 mm),e subseqüentemente lixiviação (por ataque

ácido ou alcalino). São os materiais mais importantes desta etapa da produção de urânio.

São raramente inertes, sendo que suas estruturas muito finas os tornam mais reativos. Como

o urânio foi removido, os radionuclídeos a partir do 230Th (dos quais o 226Ra costuma ser o

mais relevante), passarão a ser as principais fontes de riscos ambientais. A contenção destes

materiais é geralmente uma das questões mais relevantes a ser tratada no processo de

remediação de uma planta de produção de urânio.
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Dadas às características de uma planta de “Heap Leach” (minério apresentando uma

granulometria mais grosseira), os “tailings” não se fazem presentes. Existem então as pilhas

de minério lixiviado e os resíduos gerados no processo de extração do urânio, a partir do

licor uranífero proveniente da lixiviação das pilhas.

����� 5HMHLWRV�6yOLGRV�GD�8VLQD

Os rejeitos sólidos da usina são constituídos prioritariamente pela pilha de minério

lixiviado e lavado. Foi previsto o processamento de 6 pilhas de 25.000 a 36.000 t de

minério, base seca, anualmente gerando de 150.000 a 220.000 t de minério lixiviado. Como

já apresentado, nos seis anos de funcionamento da URA (1999-2004) foram produzidas 24

pilhas de minério, perfazendo um total médio de quatro pilhas por ano, ou seja, abaixo

daquilo que foi projetado inicialmente.

A Figura 5.4 apresenta o detalhe de uma das pilhas de lixiviação da URA.

Figura 5.4  Detalhe de uma das Pilhas de Lixiviação da URA
 Obs: A pilha estava sendo desmontada para encaminhamento ao depósito de
 estéril.
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As práticas internacionais de remediação para estas pilhas incluem o retaludamento

para integração à paisagem, para atendimento de critérios de estabilidade geotécnica e

ainda para evitar a formação de processos erosivos (NEA, 2002). Neste mesmo texto, que

consolida a experiência de vários países, é apontado que os sistemas de drenagens

destinados à coleta das águas de infiltração devem ser preservados. A cobertura destas

pilhas também é apontada como um curso de ação que tem como conseqüência a redução

da infiltração das águas pluviais e a redução associada das taxas de lixiviação, prevenindo

também a dispersão de material radioativo em função da erosão causada pelo vento. A

cobertura também é útil na redução das emissões de Rn, blindando também a radiação

gama. É freqüente também a realocação das pilhas e/ou seu uso no fechamento de bacias de

rejeito, como uma camada sobre os mesmos.

No caso da URA, todo o resíduo sólido da usina, correspondente às pilhas de

minério lixiviado é deposto junto com o estéril da mina. Para tal, emprega-se a técnica de

encapsulamento do minério lixiviado com o estéril da mina, sendo que os módulos após

esta fase serão cobertos com camada de argila compactada, sobre a qual será aplicado o

solo (“top soil”) previamente removido do próprio local. Esta prática pode ser considerada

como sendo aceitável e em conformidade com ações internacionais de projetos

semelhantes, vide o caso da planta de Écarpière na França, apud NEA (2002).

Normalmente, o licor e as águas de lavagem do processo de lixiviação em pilhas do

minério apresentam precipitados gelatinosos, constituídos basicamente de sílica, sulfato,

fosfato, titânio, ferro e cálcio, além do urânio. Esses precipitados, separados por decantação

e filtração, em filtros de carvão, antes do licor seguir para a área de extração com solventes,

serão posteriormente incorporados à pilha de minério lixiviado.

A Tabela 5.6 apresenta a composição radiológica média do minério exaurido

proveniente de 14 das 24 pilhas já operadas.
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Tabela 5.6�Caracterização Radiológica dos Materiais Provenientes do Ciclo de Lixiviação

do Minério de Urânio

Radionuclídeos

Material 238U 226Ra 228Ra

Minério (Bq/Kg) 53.080 ± 11.975 33.280 ± 9.549 83,0 ± 21,0

Minério Exaurido

(Bq/Kg)seco

7.582 ± 3.290 34.520 ± 9.512 75,00±12

Licor de Lixiviação

(Bq/L)

157.400 ± 30.770 23,0 ± 4,0 6,0 ± 0,5

1ª água de lavagem

(Bq/L)

54.840 ± 13.162 16 ± 4,5 2,3 ± 0,6

2ª água de lavagem

(Bq/L)

526,00 ± 176,00 10 ± 3,0 < 0,5

Fonte: INB (2004).

De acordo com os dados apresentados, pode-se ver que, enquanto o teor de urânio

remanescente no material lixiviado é de aproximadamente, 15% do teor inicial, no caso do
226Ra observa-se que o mesmo permanece quase que inalterado no minério exaurido em

relação ao minerio fresco. A concentração média deste radionuclídeo no licor é de apenas

23 Bq/L, sendo que na segunda água de lavagem ela cai para praticamente a metade, i.e, 10

Bq/L. Não se dispõe dos resultados do 210Pb mas supõe-se que deve seguir o mesmo

comportamento.

Estas evidências são extremamente importantes para se analisar o processo de

gerenciamento de rejeitos da URA e ainda, sua relação com impactos ambientais

potenciais, tendo em vista que costuma-se considerar o 226Ra, um dos radionuclídeos mais

importantes do ponto de vista da radioproteção nos projetos de produção de urânio.

Conforme mencionado anteriormente, nos processos convencionais de lixiviação agitada, o

minério é cominuído e entra na unidade de lixiviação sendo que a polpa resultante, após a

extração do urânio, termina na pilha ou bacia de rejeitos (“tailings� stacks” ou “tailings

pond”). É comum, vide o caso da UTM em Poços de Caldas, adicionar-se BaCl2 aos

efluentes destas fontes para precipitação e imobilização do 226Ra (Fernandes, 1997). No
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caso da URA, o 226Ra não está acompanhando licor uranífero. Como demonstrado, fica

(co)precipitado, provavelmente na forma de sulfato (Ca(Ra)SO4), junto ao minério

exaurido. Desta forma, os efluentes da usina de produção do “yellow cake”�não conterão

parcelas significativas deste radionuclídeo e, contrariamente ao que acontece nas plantas

convencionais, não representarão, potencialmente, as principais fontes de impactos

radiológicos ao meio ambiente.

Tendo essa discussão em perspectiva, cabe analisar se o método de deposição do

minério exaurido de forma consorciada com o estéril da mina é um método eficiente no que

diz respeito à retenção dos radionuclídeos,principalmente o 226Ra,  presentes no minério

exaurido.

A Tabela 5.7 apresenta a composição química do licor uranífero e das 1ª e 2ª águas

de lavagem

Tabela 5.7�Composição Química do Licor, e das 1ª e 2ª Água de Lavagem

Espécie química
(g/L)

Lixívia 1ª. Água de Lavagem 2ª. Água de Lavagem

SiO2 2,17 0,76 0,14
Al2O3 7,53 2,83 0,06
Fe2O3 8,81 3,02 0,09
TiO2 1,15 0,22 0,01
PO4 2,84 0,38 -
SO4 67,73 21,96 3,02
pH 0,48 1,29 1,84

Fonte: Dados fornecidos pelo operador

Os dados da Tabela 5.7 demostram que após duas lavagens consecutivas os teores

das espécies químicas nas soluções da última lavagem não são superiores a 6% do valor

obtido na lixívia. Estes dados serão importantes na avaliação de impactos futuros destas

pilhas.
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Conforme descrito no Capítulo 4, a lixiviação de cada pilha de 25.000 t de minério

gera cerca de 30.000 m3 de licor que, após a extração do urânio, dá origem a cerca de

30.000 m3 de rafinado aquoso.

Metade do volume do rafinado aquoso gerado é tratado através da adição de

suspensão aquosa de cal para elevar o pH até 8, fazendo com que todos os metais presentes

sejam precipitados, gerando uma polpa que apresenta, como macro-constituintes solúveis,

apenas o cálcio e o sulfato, sendo esta polpa estocada nos “ponds” de drenos sub-aéreos

(Figura 5.5)

Figura 5.5 Detalhe de um dos “Ponds” de Drenos Sub-aéreos

Para adequar-se aos princípios de gerenciamento de rejeito radioativo, o acesso e a

dispersão no ambiente de constituintes danosos da polpa necessitam ser restringidos por

longos períodos no futuro.

Foram projetados “ponds” para atender a vida útil de exploração a céu aberto da

Jazida da Cachoeira (Anomalia 13). O volume total de efluentes líquidos gerados será de
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180.000 a 300.000 m3/ano. Considerando-se o tratamento de todo esse volume com cal,

serão gerados 7.200 a 12.000 t por ano de sólidos secos (finos). Entretanto, cerca de 50%

do volume total de efluentes líquidos gerados é reciclado ao processo, sem tratamento.

Assim sendo no dimensionamento do “pond” foi considerada a geração de 7.200 t/ano de

rejeito seco.

O sistema foi dividido em 4 células, a serem construídas durante a operação do

empreendimento. A primeira célula foi dividida em dois compartimentos, que foram

impermeabilizados com uma camada de 20 cm de argila compactada, recoberta por manta

de polietileno de alta densidade (PEAD) de 1,0 mm de espessura para garantir a

estanqueidade do sistema. Durante a operação era previsto que os efluentes líquidos

tratados seriam depositados em um dos compartimentos, permanecendo o outro como

reserva de segurança.

Dentre os vários casos analisados pelo operador, escolheu-se as dimensões de 90 x

130 m com uma altura de 7,0 m (sendo 1,0 m de borda livre).

Drenos tipo .DQDQHW� �´�� HQYROWRV� HP�PDQWD�geotextil, são dispostos em toda a

área da base do reservatório, espaçados por cerca de 22 m, elevando-se nos taludes internos

do reservatório até a altura do rejeito.Estes tubos estão conectados em sistema tipo espinha

de peixe a uma tubulação principal de  ��´�� TXH� FRQGX]LUá a água sob o dique

compactado até o tanque de recebimento, de onde ela é conduzida por gravidade, através de

tubulação, para a bacia de água de processo, na plataforma da usina.

As características físico-químicas e radiológicas do rafinado aquoso são

apresentadas na Tabela 5.8.



73

Tabela 5.8 Características Físico-Químicas e Radiológicas do Rafinado

Após elevação do pH para 8Rafinado
 Fase líquida

Espécies Químicas

mg/L
Fase Sólida

Forma Química
Teor (%)

SiO2 1.120 - Óxido 1,95
CaO 987 823 Sulfato -
Al2O3 3.640 1,0 Hidróxido 6,35
Fe2O3 4.200 <0,03 Hidróxido 7,33
TiO2 480 <0,03 Hidróxido 0,84
MgO 2.020 659 Hidróxido 2,37
BaO 1,0 <0,08 Hidróxido -
ZrO2 15 <2 Hidróxido -
ZnO 16 0,06 Hidróxido -
SnO2 <10 2,5 Hidróxido -
Cr2O3 <10 0,1 Hidróxido -
MnO 159 <0,5 Hidróxido 0,28
Nb2O5 <86 - Hidróxido -
V2O5 167 0,5 Hidróxido -
U3O8 3,0 0,016 Diuranato de cálcio 52 (ppm)
P2O5 1.240 - Fosfato de Ca 2,16
SO4 31.300 1.400 Sulfato de Ca 73,8
Acidez livre 20.000 -
Sólidos totais (g/L) - 57,4

Atividade EspecíficaRadionuclídeos
Bq/L Bq/g

238U 31 <0,2 0,54
234U 31 <0,2 0,54
230Th 18 <0,02 315
226Ra 25 3 0,38
210Pb 65 0,02 1,13
210Po - 0,02 -
pH 1 a 1,5 8
Densidade 1,01 g/cm3 1,0 g/cm3
Obs. Dados fornecidos pelo operador.

Podemos observar que embora a maior parte do 226Ra fique no minério exaurido,

mesmo depois da elevação do pH do rafinado a 8,0 o teor de 226Ra em solução é ainda

relevante, i.e., da ordem de 3 Bq/L. Neste caso o tratamento empregado é a adição BaCl2,

com a finalidade de coprecipitar os íons de rádio solúveis, sob a forma de sulfato duplo de

bário e rádio insolúvel ( Ra (Ba)(SO4)2), retendo-os, junto com a massa de sólidos desta
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polpa, no sistema de contenção e reciclagem de efluentes líquidos tratados. A principal

reação que ocorre nesse sistema de precipitação é:

Ba Cl2 + RaSO4 + SO4
- → Ra(Ba)(SO4)2 + 2Cl-

Todavia, a dissolução do 226Ra a partir destes rejeitos se constituirá em um aspecto

radiológico-ambiental potencial, em função da possível migração do radionuclídeo em

solos e aqüíferos da região, cuja extensão será por isso mesmo tratada no capítulo seguinte.

Cabe ressaltar que a análise do resíduo sólido dá conta de 95% da sua composição. Deste

montante, 73,8 % referem-se ao sulfato (na forma de sulfato de cálcio) sendo a dissolução

deste material a responsável pelo controle das liberações do 226Ra, fato típico em “tailings”

de mineração de urânio.

Até o final de 2002 a massa acumulada de sólidos depositados nos “ponds” de

drenos sub-aéreos foi estimada em aproximadamente 6.500 t sendo que destas, 4.300 t

foram geradas no ano de 2002.

Desde o início do período, a captação da fração líquida retida nos “ponds”, para

reutilização no processo, foi feita a partir da superfície da lâmina de água, ao contrário do

que foi planejado no projeto (i.e., captação através de drenos de fundo). Isto ocorreu devido

às falhas verificadas no sistema, sendo observada a presença de sólidos na corrente de

fundo em um dos “ponds”, sugerindo o rompimento dos circuitos dos drenos sub-aéreos.

Com o intuito de evitar este tipo de problema na nova célula que está sendo construída, está

previsto o preenchimento completo do fundo do “pond” com areia, a fim de evitar o

aparecimento de tensões indesejáveis no sistema.

A ausência do fluxo de efluentes através dos drenos sub-aéreos implica na ausência

de uma compactação adequada dos sólidos depostos nos “ponds”, tendo como

conseqüência imediata, uma redução no volume útil do tanque. Além disso, há o

comprometimento da operação da unidade de tratamento, uma vez que para se obter um pH

final acima de 10, a geração de sólidos é excessiva, já que estes não estão sendo adensados

pelo sistema de drenos. Já se o efluente for tratado a um valor de pH próximo a 8 a

quantidade de sólidos é bem menor. Mas aí registra-se um aumento significativo na
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salinidade da fração liquida, prejudicando a reutilização da água no processo como

previsto.

Para realizar o controle operacional deste sistema, são coletadas semanalmente,

amostras na saída do efluente tratado para as bacias de drenos sub-aéreos (ponto E001) e

ainda, amostras do sobrenadante (“overflow”) também semanalmente, representadas pelos

pontos E003A e E003B. A Tabela 5.9 apresenta estes resultados.

Tabela 5.9�Concentração de 238U e 226Ra nos Efluentes da Usina de Beneficiamento

Ponto de

Amostragem 238U (Bq/L) 226Ra (Bq/L) pH

E001 28 ± 79 2,76 ± 4,96 7,39 ± 2,48

E003A 16 ± 17 4,65 ± 1,91 5,42 ± 1,78

E003B 12 ± 13 2,59 ± 2,20 6,08 ± 1,47

Fonte: INB (2003a)

A partir dos dados da Tabela 5.9 podemos notar que os efluentes da usina entram

nos “ponds” com concentrações bastante variáveis, o que é denotado pelo alto valor de

desvio padrão associado às médias dos valores referentes ao 238U e ao 226Ra.

Como já discutido anteriormente, o controle a ser feito no efluente é o tratamento

com adição de cal a fim de elevar o pH do efluente, propiciando a precipitação dos

radionuclídeos e eventuais metais pesados presentes nos efluentes. Já foram discutidas

anteriormente, as dificuldades que o operador está enfrentando para manter um valor de pH

acima de 10, salientando que com a variação do pH (que pode ser acompanhada na Figura

5.6) há variação do teor dos radionuclídeos na fração solúvel do circuito.
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Figura 5.6 Variação do pH nos Efluentes da Usina de Beneficiamento (as medidas de pH

foram feitas semanalmente ao longo de um ano de monitoramento)

Ao retornar para o sistema, no circuito fechado proposto no plano de operação, as

concentrações dos radionuclídeos tendem a ser elevadas. Com isso, a solução circulante

tende a apresentar níveis crescentes de radionuclídeos até que um ponto de equilíbrio seja

atingido.

Nas amostras coletadas nos “ponds” ao longo de um ano, os valores de pH variaram

numa amplitude menor, apresentando uma tendência de crescimento com o tempo,

respondendo ao aumento do pH nos efluentes da usina, como é mostrado na Figura 5.7.
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Figura 5.7 Variação dos Valores de pH nos dois “Ponds” de drenos sub-aéreos (as amostras

foram coletadas semanalmente ao longo de um ano de operação)

Como mencionado, a drenagem destes “ponds” era para ser feita pela sua parte

inferior e não pela porção superior como vem sendo realizado. Espera-se que, com a

construção das novas células estes problemas venham a ser sanados.
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Cada vez mais a sociedade vem se conscientizando da relevância da questão

ambiental. O meio ambiente é um tema que nas últimas décadas tem estado ligado quase

sempre às idéias de poluição, contaminação, controle e punição.

Na década de 70 e início de 80, a tendência no gerenciamento ambiental

caracterizou-se por atitudes reativas. As organizações utilizavam o conceito tipo “comando-

controle”, onde a responsabilidade corporativa era inexistente. Após a Conferência de

Estocolmo sobre o meio ambiente, em 1972, as nações começaram a estruturar seus órgãos

ambientais e estabelecer suas legislações, visando o controle da poluição ambiental. Poluir

passou  a ser crime em diversos países. Ainda na década de 80 a proteção ambiental, que

era vista por um ângulo defensivo, estimulando apenas soluções corretivas, baseadas no

estrito cumprimento da legislação em vigor, começa a ser considerada pelos empresários

como uma necessidade, pois reduziria o desperdício de matéria-prima e asseguraria uma

boa imagem da empresa (Valle,1995).

Uma nova postura vem sendo adotada e conceitos como qualidade de vida,

qualidade ambiental, atuação responsável, desenvolvimento sustentável e responsabilidade

social vêm sendo amplamente difundidos. O grande desafio passa a ser a conciliação de

crescimento econômico com conservação do meio ambiente.

A partir dos anos 90, observa-se uma mudança de atitude por parte das

organizações, ou seja, passaram a ser pró-ativas, o meio ambiente foi incorporado ao

sistema de gestão empresarial, assim como a preocupação com o desempenho ambiental e o

ciclo de vida do produto.

Hoje, as novas concepções de gestão empresarial têm como princípio estabelecer

uma política de qualidade, inclusive ambiental, colocando a atividade industrial em foco

para um real desenvolvimento sustentável. Com a disseminação dos conceitos de garantia

de qualidade e qualidade total, a Gestão Ambiental passou a ocupar uma posição de

destaque, não apenas pela contribuição positiva que agrega à imagem de qualidade da

empresa, como também pelos efeitos danosos que um mau desempenho ambiental pode
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causar (Valle, 1995). Essa nova proposta é resultado de um longo percurso, que passa desde

a conscientização dos consumidores em relação à manutenção de um meio ambiente

saudável, até a maior rigidez da legislação e da atuação dos órgãos reguladores ambientais.

Segundo Valle (1995), que define a Gestão Ambiental como sendo “um conjunto de

medidas e procedimentos bem definidos e adequadamente aplicados que visam reduzir e

controlar os impactos introduzidos por um empreendimento sobre o meio ambiente”, o

ciclo de atuação da Gestão Ambiental, para que seja eficaz deverá abranger desde a fase de

concepção do projeto até a eliminação efetiva dos resíduos gerados pelo empreendimento

depois de implantado e durante toda a sua vida útil. Deverá ainda requerer, como premissa,

um comprometimento da alta direção da empresa e de seus acionistas com o

estabelecimento de uma Política Ambiental clara que irá nortear as atividades da

organização em relação ao meio ambiente ,expressando o compromisso ambiental formal,

assumido perante a sociedade, definindo suas intenções e princípios relativos ao seu

desempenho ambiental. Após a definição da Política Ambiental será estruturado um

Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que define as responsabilidades, práticas,

procedimentos, processos e recursos para implementar e manter a Política Ambiental da

empresa, devendo ter como objetivo o aprimoramento contínuo das atividades, utilizando

técnicas que conduzam a melhores resultados.

Ainda segundo Valle (1995), o SGA deve ser composto principalmente por três

módulos, a saber: i) Planejamento, estabelecendo prioridades e metas, e definido a alocação

dos recursos;  ii)Gerenciamento de Resíduos, incluindo o cadastramento e classificação

qualitativa e quantitativa, possibilitando a escolha das melhores tecnologias e alternativas

econômicas e iii)Monitoramento, visando aferir os resultados obtidos, com as diversas

tecnologias escolhidas para o tratamento e disposição dos resíduos, balizando as futuras

ações a serem tomadas.

O SGA é operacionalizado através de um Programa de Gestão Ambiental (PGA),

que é um instrumento gerencial dinâmico e sistemático, com metas ambientais e objetivos a

serem alcançados em intervalos de tempo definidos, geralmente avaliado através de

Programas Plurianuais (PPA).
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A Figura 6.1 baliza um modelo para análise crítica do sistema operacional de uma

instalação.

Figura 6.1: Modelo de Análise e Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais
(adaptado de Knight e Ferrone, 1996).

Cada componente do sistema é tratado como um processo, ao qual são atribuídos

aspectos ambientais que por sua vez têm a si atribuídos impactos. A partir da atribuição de

escores para cada um destes impactos (tabulados, por exemplo, a partir de um cartão de

escore) são definidos os aspectos e impactos mais relevantes, determinando-se as

exposições e riscos inerentes a cada um deles. A partir do julgamento das conseqüências

(ou efeitos) é possível que elementos do processo tenham que ser alterados para uma

melhoria do desempenho ambiental da instalação, não sem antes uma discussão com as

partes interessadas (que envolve, idealmente, segmentos corporativos da própria empresa e

indivíduos da(s) comunidade(s) potencialmente afetada(s)). Desta discussão resultam então

os objetivos e metas a serem alcançados no processo operacional. Deve ser observado que o

modelo insere uma interatividade entre alguns dos seus módulos, já que os objetivos/metas
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definidos têm que ser compatíveis com a disponibilidade de recursos da empresa , por

exemplo, a gestão dos recursos hídricos, por estar este insumo intimamente relacionado

com a qualidade ambiental, além de apresentar a tendência de se tornar cada vez mais

escasso, bem como com a viabilidade tecnológica em se implementar reduções acordadas.

Caso esta compatibilização não seja possível o sistema é realimentado até que um ponto de

equilíbrio seja atingido. Tomando-se os princípios básicos que regem a Radioproteção

definidos pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica, ICRP publicação 60

(ICRP, 1991), veremos uma grande compatibilidade entre estes e o modelo acima descrito.

Os três princípios são:

1) Justificativa Æ Nenhuma prática (i.e. atividade que tenha o potencial de

aumentar as exposições de indivíduos à radiação) deve ser introduzida a

menos que produza, benefício suficiente para os indivíduos expostos ou

para a sociedade, para compensar o detrimento da radiação que ela causa.

2) Otimização Æ As exposições (e por conseguinte as doses) deverão ser tão

baixas quanto razoavelmente alcançável levando-se em conta nesta análise

fatores sócio-econômicos.

3) Limitação da Dose Æ Um limite deve ser aplicado às doses recebidas

(exceto em exposições médicas) por qualquer indivíduo como resultado

de todas as práticas as quais ele estiver exposto.

Na medida em que um SGA deva estar comprometido com a melhoria contínua do

desempenho ambiental de uma instalação (e isso se traduz, por exemplo, na diminuição da

magnitude de seus impactos), pode-se associar este propósito com o segundo princípio da

radioproteção tal qual foi formulado acima. Mais ainda, como o atendimento à legislação

deve ser encarado com um patamar mínimo a balizar a eficiência ambiental das atividades

da instalação e não um objetivo a ser perseguido como critério máximo de desempenho,

pode-se associar este propósito ao terceiro princípio da radioproteção. Finalmente, a

sociedade atualmente está cada vez mais internalizando os interesses públicos (da

sociedade como um todo) nos projetos industriais (ótica privada). Isto quer dizer que,

projetos que venham a simplesmente remunerar o capital do investidor sem trazer

benefícios líquidos para a sociedade de um modo geral não devem ser aceitos e vários
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mecanismos têm se tornado disponíveis para minimizar a relação custo x benefício, i.e.,

diminuição do detrimento e maximização dos benefícios, contemplando, assim, o primeiro

princípio da radioproteção.

Fica então demonstrado a adequação do modelo proposto no endereçamento do

atendimento, por uma organização, aos requisitos da Radioproteção. Todavia, neste

trabalho, não se pôde aplicar o modelo em sua plenitude, já que se assim o fizéssemos,

estaríamos extrapolando os limites viáveis de desenvolvimento em tempo hábil deste

trabalho.

��� $VSHFWRV� $PELHQWDLV� H� ,PSDFWRV� 3RWHQFLDLV� GDV� $WLYLGDGHV� GH� 0LQHUDomR� H
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No escopo da Norma ISO 14001 um aspecto ambiental significa o potencial de um

impacto ambiental vir a ocorrer. Pode ser uma atividade específica, produto ou serviço que

inclusive esteja sofrendo algum tipo de controle para evitar a ocorrência de um impacto.

Assim, o fato destes itens ensejarem um potencial para a ocorrência de um impacto

ambiental os transforma em  aspectos ambientais.

Nas atividades mínero industriais em geral, por se tratarem de projetos de

desenvolvimento, os impactos ambientais podem ser identificados em cada fase do projeto,

a saber: prospecção, pesquisa mineral, implantação, operação e desativação, (Sanchéz,

1989). No escopo do presente trabalho, os rejeitos de mineração (estéreis, as drenagens da

área da lavra) e os rejeitos da usina (minério exaurido, os rejeitos líquidos e sólidos do

beneficiamento do minério) serão tratados como aspectos ambientais e os impactos destes

materiais, tanto na fase operacional quanto na pós-operacional, serão discutidos.

A liberação de efluentes (incluindo poluentes na fase solúvel e particulada bem

como sólidos em suspensão) é responsável pela forma mais intensa de impacto sobre os

corpos hídricos pois provoca alteração na qualidade da água, comprometendo a biota

aquática e a saúde humana.

No caso da produção de urânio, além dos impactos comuns à atividade mínero

industrial, soma-se o impacto radiológico devido à presença de elementos radioativos no

minério. Por esta razão, na mineração de urânio, aspectos adicionais na metodologia de
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avaliação e medidas de controle devem ser avaliados, principalmente no que diz respeito ao

gerenciamento de rejeitos.

Os contaminantes tanto radioativos como os não radioativos presentes nestes

materiais representam um risco para o homem e o meio ambiente. É, portanto, necessário

que mesmo após a entrada em funcionamento de um projeto de produção de urânio, a

estratégia de gerenciamento de rejeitos seja avaliada e, caso necessário, se busquem opções

tecnológicas que possam reduzir a geração destes materiais e/ou aumentar a eficiência dos

métodos utilizados em sua deposição, visando a busca da garantia da qualidade do meio

ambiente durante a fase operacional e pós-operacional do empreendimento.

O desenvolvimento da estratégia de gerenciamento de rejeitos é usualmente um

processo complexo, que busca o equilíbrio entre metas geralmente conflitantes: Eficiência

na Redução do Risco versus Reduzido Investimento Financeiro.

Os impactos radiológicos podem ser traduzidos no meio-ambiente como o aumento

das concentrações de poluentes no ar, na água e nos solos. A água e o ar são considerados,

no escopo da Radioproteção, como meios primários de transporte. Já o solo constitui-se

num meio integrador (ou acumulador), assim como os sedimentos. A partir destes

compartimentos, os radionuclídeos são redistribuídos para produtos agropecuários e demais

organismos chegando ao homem por diferentes vias de exposição, e.g., inalação do ar

(radônio e aerossóis), consumo de águas (superficiais e/ou subterrâneas), ingestão de

produtos agro-pecuários, cujos solos nos quais são cultivados podem eventualmente  ser

irrigados com águas contaminadas (como mandioca, feijão, pasto do qual o gado irá se

alimentar produzindo posteriormente carne e leite), e ingestão de itens da biota aquática

(como peixes).

O operador mantém um programa de monitoramento ambiental e de efluentes, a

partir do qual informações que permitam avaliar os impactos operacionais das fontes já

tratadas podem ser extraídas. Não é objetivo deste trabalho fazer uma análise extensiva de

todos os dados de monitoração levantados pelo operador ao longo dos anos de operação da

instalação. Neste trabalho será discutido, a partir de dados de algumas matrizes ambientais,

se as fontes estudadas estão contribuindo ou não para o aumento das concentrações

ambientais, e ainda, que tendências podem ser postuladas e quais diagnósticos sobre a

eficiência do gerenciamento dos rejeitos da URA, podem ser feitos.
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O aumento das concentrações do radônio no ar poderiam estar ligados a exalação da

área da mina bem como das pilhas de minério exaurido/estéreis e dos “ponds” de drenos

sub-aéreos.

Medidas de 222Rn são feitas em 7 pontos na instalação pela INB. Os valores médios

destas medidas nos diferentes pontos de amostragem são apresentados na Tabela 6.1.

Tabela 6.1 Valores Médios de Concentração de 222Rn no Ar em Diferentes Locais de

Amostragem da URA

Ponto de Amostragem Descrição Bq/m3

Rn 001

(n= 8)

Plataforma da Usina 90 ± 71

Rn 003

(n=8)

Módulo de Deposição de

Estéreis

102 ± 50

Rn 004

(n=20)

Pilhas de Minério Lixiviado ��� r ���

Rn 008

(n=8)

Drenos Sub-Aéreos 118 ± 61

Rn 009

(n=8)

250m do Pátio de Lixiviação 104 ± 82

Rn 010

(n=8)

Cava da Mina, Corpo 1 116 ± 60

Rn 011

(n=8)

Cava da Mina, Corpo 3 135 ± 71

Fonte: INB (2003)

Obs: Os resultados referem-se à campanhas de amostragem trimestrais (a exceção do ponto Rn 004

cuja freqüência de amostragem é mensal) executadas ao longo dos anos de 2002 e 2003.
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Os resultados indicam que as pilhas de minério exaurido são as principais fontes de

exalação de radônio para o meio ambiente. Podemos notar que os valores obtidos nos

demais pontos são virtualmente semelhantes.

Não são esperados impactos ambientais mais expressivos devido à disseminação do
222Rn a partir de plantas de produção de urânio. Depois de exalado das fontes, o radônio é

transportado para a atmosfera, onde decai para os filhos de meia vida longa, 210Po e 210Pb,

que se associam a aerossóis e se depositam nas superfícies terrestres. Há evidências de

aumento de concentração destes dois radionuclídeos em produtos agrícolas em áreas

imediatamente adjacentes a exaustores de minas subterrâneas de urânio. Mas ainda assim,

as concentrações caem rapidamente com a distância a partir das chaminés de exaustão.

Como ressaltado por Amaral (1992), há evidências que, das partículas que atingem a

atmosfera, 97% se depositam até, no máximo 3 km das fontes, sendo que 80% até 200m.

A título de comparação são apresentados na Tabela 6.2 valores de 222Rn medidos

em áreas da Unidade de Tratamento de Minérios (UTM) da INB em Poços de Caldas e no

meio-ambiente circunvizinho.

Tabela 6.2�Concentração de 222Rn no Ar em Locais de Amostragem da UTM, Poços de

Caldas

Local Concentração
(Bq/m3)

Mina
(n= 4)

218 ± 35

Bacia de Rejeitos
(n=3)

233 ± 45

Pilha de Estéril 08
(n=3)

263 ± 110

Pilha de Estéril 04
(n=3)

424 ± 150

Meio Ambiente (entre 1 a 10 km do
empreendimento em diferentes setores)

(n=20)

176 ± 58

Fonte Amaral (1992).
Obs: A autora citada fez medidas nas estações seca e chuvosa. Pelo fato da umidade diminuir a
difusão do 222Rn e conseqüentemente provocar menores concentrações na atmosfera, foram
utilizados somente os dados relativos à estação seca, já que o clima semi-árido da região da URA
apresenta condições mais semelhantes a esta.
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No caso da planta de Poços de Caldas, o ponto de amostragem da pilha de estéril 04

apresentou os maiores valores médios de radônio em relação aos demais pontos. É

interessante observar, que quando comparados com os dados da URA, os valores relativos à

UTM são consistentemente superiores à exceção do valor medido nas pilhas de minério

exaurido. Os dados da área da instalação da URA são semelhantes, senão inferiores, aos

dados ambientais de Poços de Caldas. A razão deste comportamento está provavelmente

associada ao tipo de formação geológica de ambos os lugares. No caso de Poços de Caldas,

em função da atividade magmática pretérita ocorrida naquela região, o urânio se

disseminou de forma bem mais intensa do que é observado em Caetité.

A Tabela 6.3 apresenta os dados de radônio no meio-ambiente na região

circunvizinha à URA.

Tabela 6.3 Medidas de Radônio no Meio Ambiente – URA

Ponto Setor Bq/m3

Rn 001 (n=4) W 109

Rn 008 (n=4) WSW 57

Rn 010 (n=4) WNW 77

Rn 013 (n=4) WNW 73

Rn042 (n=4) SE 44

Fonte: INB (2003a)

Obs.: valor médio anual, estação seca.

De uma forma geral, a exceção do ponto Rn 001, as concentrações de radônio no

meio ambiente são inferiores àquelas observadas no interior da instalação, sendo inferiores

também às concentrações ambientais medidas em Poços de Caldas (ver Tabela 6.2).
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Os ventos predominantes na região são de leste-sudeste (ESE) (52%), sudeste (SE)

(26%) e leste (E) (8%), o que torna os setores oeste-noroeste (WNW), oeste (W) e noroeste

(NW) os setores de impacto preferencial dos aportes de poluentes transportados na

atmosfera, conforme mostra a Figura 6.2.

Figura 6.2: Distribuição dos Ventos na Região da URA

Bins HW DO. (1998) realizaram medidas de 222Rn em pontos similares aos que são

monitorados pelo operador e, portanto, antes da entrada em operação da URA. No distrito

de Maniaçu, que corresponde ao ponto Rn 001, o valor médio de 17 (± 3) Bq.m-3 foi

registrado contra um valor de 109 Bq.m-3 reportado para o mesmo ponto na  tabela 6.3. A

simples comparação destes dois valores aponta para um eventual impacto da URA na

concentração de Rn no ar. Na Fazenda Gameleira, que equivale ao ponto Rn 008 da Tabela

6.3, obteve-se a média de 96 (± 5) Bq.m-3 que é superior ao valor reportado neste trabalho
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(57 Bq.m-3). O valor de 69 (± 6) Bq.m-3 é apontado por Bins et al (1998) como uma média

de 118 pontos de amostras no meio ambiente, o que faz com que os resultados obtidos, à

exceção daquele relativo ao ponto Rn 001, não possam ser considerados como tendo sido

afetados pelas emissões de 222Rn da URA. Assim, o único ponto que estaria potencialmente

sendo impacto pela URA seria aquele localizado na Fazenda Gameleira, distando cerca de 1

km da instalação. Importante frisar que estudos estão sendo desenvolvidos no IRD com o

objetivo de se ter um melhor entendimento do padrão de transporte e dispersão do 222Rn na

região circunvizinha à URA.

������� $HURVVRO

O operador mantém um programa de coleta em dois pontos no interior da área de

propriedade da instalação, a saber, ponto AERO 001 (que corresponde ao ponto Rn 001) na

plataforma da usina, que acusaria contribuições das pilhas de minério exaurido e da planta

industrial propriamente dita, e o ponto AERO 008 (que corresponde ao ponto Rn 008)

localizado próximo aos drenos sub-aéreos, que acusaria a contribuição da área de britagem.

Para a coleta dos aerossóis são utilizados amostradores de ar AGV-PTS, que retém para

análise as partículas totais em suspensão no volume de ar aspirado. As amostras são

coletadas com uma freqüência trimestral, em períodos de aproximadamente 240 horas,

correspondendo a um volume final de ar amostrado em torno de 24.000 m3. Os dados de

concentração de atividade são apresentados na Tabela 6.4, sendo os resultados apresentados

em Bq/m3, que é a forma requerida pelo órgão regulador para fins de cálculos de exposição,

e em Bq/g, que permite uma comparação com o solo ou material de origem. Além disso,

um aumento na concentração do aerossol reportada em Bq/m3, pode não representar

necessariamente um aumento da concentração de radionuclídeos nas partículas em

suspensão, e sim um aumento da quantidade de sólidos em suspensão que são capturados

pelo filtro.



89

Tabela 6.4�Concentração de Radionuclídeos em Aerossol (Área da Usina)

Ponto de

Amostragem

238U 226Ra 210Pb 232Th 228Ra Massa

(g)

INST 001
(x 10-5Bq/m3)

68 ± 42 19 ± 9,8 44 ± 13 4,92 ± 2,0 7,40 ± 4,7 1,10 ± 0,23

(Bq/g) 15 ± 7,4 4,4 ± 1,8 9,7 ± 3,0 1,08 ± 0,56 1,57 ± 0,97

INST 008
(x 10-5Bq/m3)

94 ± 49 90 ± 52 94 ± 35 4,92 ± 4,0 43 ± 50 1,06±0,16

(Bq/g) 19 ± 9,0 21 ± 17 21 ± 12 1,0 ± 0,60 10 ± 12

Fonte: INB (2003a)

Obs: INST 001 – Plataforma da usina. INST 008 – “Ponds” de drenos sub-aéreos

Pode-se notar, a partir dos valores de desvio padrão, a alta variabilidade dos

resultados reportados. No ponto INST 008 os radionuclídeos da série do 238U apresentam

valores que permitem dizer que estes mantêm o equilíbrio nesta matriz. Já no ponto INST

001 observa-se uma concentração de 238U maior que 210Pb que, por sua vez, é também

superior a de 226Ra. As concentrações mais elevadas de 238U na plataforma da usina podem

ser causadas pelas emissões  da planta   de beneficiamento de urânio e assim não devem ser

atribuídas unicamente às pilhas de minério exaurido.

Se as médias das concentrações de sólidos em suspensão no ar forem tomadas (em

(Bq/m3)x 10-5) para os dois pontos de amostragem poderá ser observado que elas são

semelhantes, i.e., 4,68 ± 1,18 e 4,75 ± 1,04 para os pontos INST 001 e INST 008,

respectivamente. Isto mostra que independentemente das fontes as variações nos teores de

radionuclídeos não são causadas pela diferença na quantidade de sólidos em suspensão e

sim pela sua composição específica.

A distribuição dos ventos apresenta segundo suas freqüências já foi comentada

anteriormente. Pontos de coleta no meio ambiente são posicionados de modo a cobrirem as

áreas de impacto preferencial dos ventos, assim como em áreas opostas a estas. Ao todo são

cinco pontos AERO 001(no setor W); AERO 008 (no setor WSW); AERO 010 (no setor

WNW); AERO 013 (no setor WNW) e AERO 042 (no setor SE). O ante-penúltimo e o

penúltimo ponto estão localizados nos setores preferenciais de impacto.
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A Tabela 6.5 apresenta os dados de concentração de atividade de diferentes

radionuclídeos no aerossol dos pontos citados acima.

Tabela 6.5 Concentração de Radionuclídeos no Aerossol (Setores Preferenciais dos Ventos)

238U 232Th 226Ra 228Ra 210Pb
Pontos

(x 10-5Bq/m3)

particulado

(g)

AERO 001
(W)

3,53 0,68 0,45 0,94 22 1,025

AERO 008
(WSW)

3,04 1,23 1,11 1,47 27 1,86

AERO 010
(WNW)

11,7 0,75 5,49 2,61 27 1,08

AERO 013
(WNW)

8,10 3,65 3,28 6,56 27 3,00

AERO 042
(SE)

3,67 0,48 0,28 0,63 22 0,62

Fonte: INB (2003).

No caso do 238U, as concentrações nos pontos localizados fora das áreas de impactos

preferenciais (i.e. setores W, WSW e SE) podem ser representados por um valor médio

igual a 3,41 ±0,33(x 10-5 Bq/m3). Assim, as médias dos pontos situados nas áreas de

impacto preferencial (WNW), pontos AERO 10 e AERO 13 são 3,43 e 2,37 vezes

superiores a este valor médio, respectivamente, sugerindo uma possível contribuição das

operações da URA. Os valores de 226Ra nas áreas fora do impacto preferencial da URA não

são tão parecidos entre si como os de 238U, todavia são inferiores aqueles relativos às áreas

de impacto preferencial. Já no caso do 210Pb observam-se valores bem parecidos entre si,

não ficando tão clara a contribuição das operações da URA para esta matriz. Além disso os

valores são superiores em até uma ordem de grandeza em relação ao 238U e em até duas

vezes em relação ao 226Ra.

Tendo em vista estas observações, dois processos podem ser propostos aqui: i) em

relação aos maiores valores de 238U, poder-se-ia sugerir que a contribuição da usina de

beneficiamento seria mais expressiva do que a das operações de britagem, ou da área de

lavra (observar que no ponto AERO 001 da Tabela 6.4, o 238U apresenta-se em

desequilíbrio com os demais membros da cadeia); ii) para o 210Pb, sugere-se que no meio
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ambiente, o aerossol consegue expressar de forma mais nítida a contribuição do decaimento

do 222Rn na atmosfera, mascarando assim a contribuição das operações da URA. Neste

sentido, Cardoso (2004) reporta, para a mesma área de estudo, valores de concentração de
210Pb uma ordem de grandeza maior do que os demais radionuclídeos da série do 238U e
232Th em pasto, o que vem a reforçar esta hipótese. Outro aspecto relevante é que as

diferenças entre os pontos de amostragem, dentro e fora da instalação, não podem ser

atribuídas a diferença da massa acumulada nos filtros. De fato estas são compatíveis entre

as duas áreas de coleta, sendo que as concentrações de atividade no interior da instalação

são maiores do que aquelas verificadas no meio ambiente.

Tendo em vista os objetivos deste trabalho e considerando-se  que o entendimento

do padrão de transporte e dispersão de aerossóis (como já discutido para o Rn) depende de

estudos mais aprofundados, os eventuais impactos da URA na atmosfera terão que ser

discutidos em outra oportunidade.

����� ,PSDFWRV�QR�0HLR�+tGULFR

O outro meio primário potencialmente impacto pelas fontes aqui discutidas é o meio

hídrico (composto pelas águas superficiais e subterrâneas). Os impactos se traduzem no

aumento de concentração dos poluentes associados às operações da instalação sendo que o

consumo direto destas águas ou seu uso na irrigação, criação de peixes ou dessedentação do

gado pode levar a exposições indevidas de indivíduos do público.

Devido às condições climáticas da região em questão, os cursos de água superficiais

locais não são perenes, o que impede a manutenção de um registro de dados contínuo a

respeito da qualidade destas  águas, potencialmente afetadas pela URA. Outrossim, deve

ser lembrado no projeto apresentado pela INB à CNEN para obtenção da licença não

constava a liberação de efluentes pela URA.

Sendo assim, serão discutidos resultados relativos apenas às águas subterrâneas. O

operador divide os locais de amostragem em dois grupos. O primeiro contendo 4 pontos de

amostragem fora da área de propriedade da instalação. O segundo grupo engloba pontos de

amostragem no interior da área de propriedade e próximos às fontes estudadas neste
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trabalho. No total, são sete pontos de amostragem nos quais são realizadas coletas e

determinações mensais de elementos radioativos, não radioativos e parâmetros físico-

químicos.

Para a análise de eventuais impactos neste meio, foram escolhidos quatro pontos da

rede de amostragem do operador, a saber: ASUB001; ASUB279 (ambos potencialmente

influenciados pelas drenagens da cava da mina) ASUB 276 (próximo à bacia de finos e

sofrendo possíveis contribuições das drenagens das pilhas de minério exaurido/estéril) e o

ASUB 211 (um ponto que pertencia à rede de amostragem ambiental e que apresenta

características físico-químicas bem distintas dos demais). Os resultados das concentrações

de atividade de 238U, 226Ra e 210Pb são apresentados na Tabela 6.6.

Tabela 6.6 Concentração de 238U, 226Ra e 210Pb em Pontos de Coleta de Água Subterrânea

238U 226Ra 210PbPonto

Bq/L

ASUB001 (n=12)

(mina)

7,30 0,42 0,20

ASUB279 (n=12)

(mina)

12,3 0,064 0,13

ASUB276 (n=12)

(bacia de finos)

0,09 0,039 0,086

ASUB211(n=3)

(meio ambiente)

0,15 0,75 0,10

Fonte: INB (2003b)

A partir dos dados da Tabela 6.6, observa-se nitidamente que as concentrações de

atividade de 238U nos pontos ASUB 001 e ASUB 279 são superiores aos dos demais

pontos. No caso do 226Ra e 210Pb este padrão não é tão visível, sendo que no ponto ASUB

211 o valor médio do 226Ra é superior aos dos demais pontos, inclusive ao ponto ASUB

001 e ASUB 279 que apresentam as maiores concentrações de 238U. A interpretação deste
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padrão não é trivial e depende de um conhecimento adequado do padrão hidrogeológico

local, aprofundamento este que está fora do escopo deste trabalho. Todavia, pode-se propor

duas hipóteses:

i) a contribuição das águas da cava da mina para as águas subterrâneas na sua

área de influência, já que foi visto que as drenagens da mina apresentam

teores relativamente elevados de 238U em solução;

ii) o fato de que, por se encontrar próximo e/ou em contacto com corpos

mineralizados na área da mina, estas águas apresentariam naturalmente

níveis mais elevados já que, em princípio a composição da rocha aqüífera

exerce influência sobre a composição da água subterrânea, ressaltando-se

que vários fatores, tais como, composição química da água de chuva,

período de residência clima e topografia, dificultam o estabelecimento de

uma relação direta na interação água-rocha.

Como dito acima, além das medidas de elementos radioativos são feitas

determinações de diferentes parâmetros físico-químicos, incluindo determinações de metais

alcalinos e alcalino terrosos, ânions, pH e alcalinidade. Dados referentes a três  dos poços

acima são apresentados na Tabela 6.7. Diferenças marcantes são observadas em relação à

alcalinidade, pH, SiO2, e Cl-.
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Tabela 6.7 Valores de pH e Principais Constituintes em Pontos de Coleta de Água

Subterrânea

Constituintes (mg/L) ASUB001 ASUB279 ASUB211

Na 100 107 176

K 7,67 7,67 6,33

Mg 10,8 7,33 12,9

Ca 81 52 27

Ba 0,32 0,09 6,19

Mn 0,77 0,19 0,67

Fe 1,13 1,79 0,53

SiO2 57 62 98

PO4 0,04 0,03 0,05

SO4 2,4 11 20

F- 2,13 1,77 0,37

Cl- 107 173 425

CaCO3 288 194 9,90

U 0,60 - 0,01

Al+3 - - 0,36

pH 6,6 6,75 4,80

Fonte: INB (2003b)

Segundo INB (2004), em um estudo realizado acerca do padrão hidrogeológico

local, a partir do levantamento de informações de vários poços, existe o predomínio do

ânion bicarbonato e do cátion sódio nas amostras de água subterrânea analisadas. Segundo

Langmuir (1997) aumentos nas espécies SO4, NO3 e Cl-, não derivam da interação água-

rocha, sendo provavelmente introduzidos durante eventos de descarga pela lavagem

(“washout”) destes sais a partir da superfície do solo. Já os íons carbonatos podem ser

resultantes de uma série de processos, sendo o intemperismo de Al-silicatos, o que mais se

apresenta provável neste contexto, e segundo a reação:

2KAlSi3O8 + 2CO2 + 11 H2O Æ Al2Si2O5(OH)4 + 2K+ 2HCO3
-
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onde, eventualmente o íon K+ pode ser substituído nos aluminosilicatos por outros

alcalinos/alcalino terrosos. No caso do Na, sua presença nas águas subterrâneas deriva

também da dissolução dos plagioclásios em função da sua presença na albita (NaAlSi3O8),

principal constituinte das rochas locais.

O ponto de coleta ASUB 279 está situado mais próximo à cava da mina, e próximo

ao curso original do Córrego da Cachoeira e numa cota inferior ao ponto ASUB 001. Pela

composição das águas, e em função dos processos discutidos acima, supõe-se que o ponto

ASUB001 estaria numa condição de maior confinamento, não reagindo tão imediatamente

aos “inputs” de superfície, o que é mais evidente para o ponto ASUB 279 (sob influência

das águas de drenagem da mina) e mais ainda para o ponto ASUB 211 (este sem a menor

influência das águas da cava da mina, mas sujeito a uma dinâmica de recarga

aparentemente mais dinâmica).

A especiação dos componentes de urânio, feita através do código MINTEQA2

mostra diferenças no equilíbrio do radionuclídeo nos dois ambientes. Da seguinte forma:

no caso do poço ASUB001, o urânio se encontra complexado eminentemente com

carbonatos, a saber: 7,4% na forma de UO2CO3(aq), 85.3% na forma de UO2(CO3)2
2- e

7,2% na forma de UO2(CO3)3
4-; já no poço ASUB211, esta distribuição se dá na base de

36,7% na forma de UO2CO3 (aq) e 45.2% na forma de UO2(HPO4)2.

Se for levado em conta que concentrações mais elevadas de 238U são observadas

desde o início das medições do radionuclídeo no ponto ASUB 001 e que os teores mais

elevados de carbonato nestas águas, em contacto com rochas mais enriquecidas em urânio

favoreceriam a manutenção do radionuclídeo em solução, a segunda hipótese  levantada

acima, das concentrações mais elevadas de urânio serem conseqüência de um processo de

interação água-rocha, seria a mais provável. Todavia, os resultados mais elevados de 238U

no ponto ASUB 279 em relação ao ASUB 001, assim como os resultados de outros

parâmetros físico-químicos, não permitem descartar a possibilidade de uma contribuição

das drenagens da mina para as águas subterrâneas. Todavia, e como já ressaltado

anteriormente, estes mecanismos devem ser investigados em maior profundidade.
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É sabido que a exalação de Rn e emissão de poeiras são suficientemente reduzida ao

se aplicar algum tipo de cobertura a estas fontes, como aliás é previsto no plano de

descomissionamento da URA. No entanto, a eficácia de tais medidas na redução da

mobilização e transporte de poluentes não é tão evidente.  Em termos de impactos futuros,

as liberações de contaminantes a partir do minério exaurido (especialmente o 226Ra)

depositado em pilhas; assim como aquelas verificadas a partir dos rejeitos acumulados nos

“ponds” de drenos sub-aéreos podem, ao longo do tempo, implicar na contaminação do

meio ambiente, sendo que os meios potencialmente impactados seriam as águas

subterrâneas nas suas áreas de influência. A cava formada pela atividade de lavra do

minério, provavelmente irá se transformar num lago cuja composição de suas águas deverá

ser bem avaliada, uma vez que, dependendo das concentrações de equilíbrio, poderão ser

verificados impactos nas águas subterrâneas.

O minério exaurido representa uma importante fonte potencial de 226Ra, pois,

conforme demonstrado anteriormente, este radionuclídeo não é solubilizado no licor

uranífero, permanecendo no minério lixiviado. A estimativa do impacto desta fonte para o

meio ambiente dependerá da infiltração da água de chuva no sistema deposicional, da

solubilização do radionuclídeo e de seu transporte através da pilha até o meio ambiente. A

simulação de todos estes processos têm que ser feita através de uma modelagem

matemática que dê conta de todos estes processos. Para fins deste trabalho, decidiu-se por

fazer uma avaliação do comportamento do 226Ra no minério lixiviado, estimando-se o

termo-fonte em uma situação hipotética e conservadora, ou seja, a liberação do

radionuclídeo a partir do minério lixiviado sem considerar as demais interações descritas

acima. Este seria um cenário onde as pilhas seriam depostas de forma não consorciada com

os estéreis, e sem nenhum esquema de proteção associado. Podemos considerar este como

sendo o pior cenário de deposição deste material. Assim, dentro de uma abordagem tipo

“screening”, se em um cenário conservador, concluíssemos que essas contribuições são

insignificantes, em um cenário real elas seriam menores ainda, de tal forma que os impactos

ambientais decorrentes destes rejeitos poderiam ser tidos como irrelevantes à longo prazo.

Assim, feitas estas considerações, a liberação do 226Ra a partir do volume fonte é modelada

como um processo de lixiviação de primeira-ordem. O contaminante é assumido como
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sendo homogeneamente distribuído em um volume finito, e uma infiltração em um estado

de steady-state é também prescrita.

A concentração no fluxo da lixívia é dado por (Rood,1994):

GFF
OL[tYLD 57;/

W4W&
****

)(
)()( θ

=

A Tabela 6.8 especifica os dados de entrada utilizados na simulação.

Tabela 6.8 Dados de Entrada Usados na Simulação

Parâmetro Descrição Valor Comentário
L Comprimento do Volume

Fonte
100 (m)

X Largura do Volume Fonte 50 (m)
T Espessura do Volume Fonte 3,5 (m)
Pr Taxa de Precipitação 0,800 (m)

R Escoamento 0,320 (m)
Calculado levando-se em conta

um valor de coeficiente de
escoamento de 0,4

E Evapotranspiração 1,8 (m)
θc Conteúdo Volumétrico de

Umidade
0,1 (m3.m-3)

Kdc

Coeficiente de distribuição
para o 226Ra

3,6 x 103

(mL/g)

Calculado a partir da relação
entre o conteúdo de 226Ra no

minério lixiviado e a
concentração do radionuclídeo

na 2a. água de lavagem
ρc Densidade do material 1,5 (g.cm-3)

O resultado obtido para a concentração de 226Ra no fluxo proveniente da pilha é

igual a 8,6 KBq/L. Cabe ressaltar, que apenas uma fração disto chegaria ao meio ambiente,

já que inicialmente a infiltração na pilha está superestimada, devendo ser uma fração do

valor utilizado como dado de entrada. Além disso, processos de adsorção no material da

pilha contribuiriam para a redução destas concentrações. Por outro lado, devemos

considerar que os cálculos foram feitos para uma pilha padrão de 25.000 t, sendo que até

outubro de 2004, haviam sido processadas 24 pilhas, perfazendo um valor aproximado de

600.000 t. Estes resultados permitem mostrar que estudos mais detalhados sobre o

comportamento do 226Ra no minério exaurido e sua contribuição para o meio ambiente
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devem ser feitos  em mais detalhes, pois estas fontes podem ser importantes pontos de

liberação do radionuclídeo para o meio ambiente. Adicionalmente, modelos que não se

baseiem em Kd devem ser favorecidos de forma que o processo de dissolução dos minerais

presentes no sistema sejam descritos de forma mais adequada.

Já no caso dos “ponds” o impacto nas águas subterrâneas foi simulado através do

código GWSCREEN (Rood, 1994). Este código foi desenvolvido justamente para avaliação

de impactos em águas subterrâneas a partir da lixiviação de substâncias radioativas e não

radioativas de fontes localizadas na superfície ou enterradas (sub-superfície). O código usa

uma abordagem de conservação da massa para modelar três processos: liberação dos

contaminantes a partir de um volume fonte, transporte do contaminante na zona insaturada

e transporte do contaminante na zona saturada. A liberação do radionuclídeo a partir da

fonte leva em conta propriedades de adsorção e de solubilização do contaminante. O

transporte na zona insaturada é descrito por um modelo tipo “plug-flow”. O transporte na

zona saturada é calculado através de uma solução semi-analítica da equação de advecção e

dispersão na água subterrânea. Não se trata de um modelo preditivo e sim de “screening”

desenhado para situações em que a disponibilidade de dados seja limitada, como é o caso

do presente trabalho.

Aqui está se buscando, como na etapa anterior, uma avaliação conservativa do

tempo de trânsito do 226Ra, numa situação de exposição total do rejeito à intempérie (i.e.

cenário em que não haveria a cobertura superior do rejeito, tal como postulado nos planos

de fechamento dos “ponds” e na ausência das camadas impermeabilizantes, e.g., manta de

PEAD e argila compactada na base do “pond”). Para tornar o cenário de simulação

suficientemente conservativo, foram escolhidos valores de parâmetros que pudessem

maximizar a probabilidade de ocorrência de impactos. Assim, admitiu-se um valor de

coeficiente de distribuição Kd do radionuclídeo suficientemente baixo para subestimar o

tempo de trânsito do radionuclídeo pelos meios insaturados e saturados,  maximizando a

disponibilidade do mesmo na solução lixiviante.

Os valores de parâmetro utilizados como dados de entrada no modelo são

apresentados na Tabela 6.9, e os resultados da simulação são mostrados na Figura 6.2.
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Tabela 6.9 Dados de Entrada para a Simulação usando o GWSCREEN

Parâmetro Descrição Valor

θc Conteúdo volumétrico na zona

contaminada

0,87 m3.m-3

ρc Densidade da zona contaminada 0,13 g.cm-3

AL Comprimento do volume fonte 127 m

WA Largura do volume fonte 127 m

ρu Densidade da zona insaturada 1,04 g.cm-3

Qi Atividade total do 226Ra no volume fonte 0,3 Ci

Kds Coeficiente de distribuição do 226Ra no

volume fonte

12,66 mL.g-1

KdU Coeficiente de distribuição do 226Ra na

zona insaturada

12,66 mL.g-1

T Espessura do volume fonte 4,0 m

αL Dispersividade longitudinal 10 m

αT Dispersividade Transversal 20 m

Fonte INB (2004)
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Figura 6.2 Evolução do 226Ra na Água Subterrânea na Região do “Pond”.

Pode ser visto que o pico de concentração do 226Ra é observado em 200 anos sendo

que somente após 100 anos desde o tempo da deposição dos rejeitos é que se começa a

detectar a presença do radionuclídeo nas águas subterrâneas na região de influência do

pond. Estes valores são suficientemente altos para que se possa postular que estas fontes

não representam riscos significativos de contaminação do aqüífero, principalmente se for

levado em consideração que valores de Kd mais altos tenderão a aumentar o tempo de

trânsito e retardar o aparecimento do Ra nas águas subterrâneas. Além do que, a cobertura

dos rejeitos irá reduzir a taxa de infiltração da água de chuva e as camadas de geosintético

(PEAD) e argila compactada representarão barreiras adicionais à migração do

radionuclídeo.

Finalmente, deve ser chamada atenção à questão do lago a ser formado na cava da

mina. Na medida que a avaliação do impacto destas águas no aqüífero da região implicaria

numa modelagem  mais minuciosa, e fora do escopo deste trabalho, ela não será

apresentada agora, ficando como indicação de um estudo prioritário a ser desenvolvido
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A viabilidade de desenvolvimento de uma planta de produção de urânio, assim

como de qualquer outro projeto industrial, numa sociedade democrática, onde não se

despreza  a qualidade do meio ambiente e a saúde da população em favor de um projeto de

desenvolvimento econômico, é fortemente afetada pelos custos de implantação de várias

estratégias de mitigação e controle de liberações de rejeitos para o meio ambiente.

É aceito que projetos de produção de urânio que trabalhem com minérios de alto

teor, e.g., McArthur River no Canadá, onde o teor de U é da ordem de 20%, devem ser

priorizados em relação àqueles que processem minérios de baixos teores, em que pese a

mudança pela qual o mercado de urânio vem sofrendo e ainda irá passar nos próximos anos.

No primeiro caso os custos ambientais podem ser absorvidos de modo a não

desestabilizar o fluxo de caixa do empreendimento. No caso de projetos que trabalham com

minérios com teores relativamente baixos, como é o caso da URA, a viabilidade econômica

do projeto vai depender de um bom planejamento das operações, ações pró-ativas e a

perseguição obsessiva pela otimização continuada das operações e do desempenho

ambiental, no que a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental pode contribuir

decisivamente.

O equilíbrio tênue entre receitas e despesas se torna ainda mais delicado quando se

leva em consideração que a produção de urânio no Brasil é monopólio da União. Em que

pese o caráter estratégico para o país, evocado para se justificar o desenvolvimento de tais

projetos, deve-se sempre ter em mente as regras próprias de empresas estatais e as

restrições operacionais que lhes são impostas.

No afã de se querer implantar o projeto, corre-se o risco de se menosprezar

elementos importantes, no que tange às questões ambientais, e se efetuar um planejamento

impreciso e deficiente. Inevitavelmente, os custos de tais erros se apresentarão com o

decorrer do tempo e implicarão na prática de despesas não antecipadas ou então na violação

de requisitos de segurança.

Portanto, este trabalho procurou focar e avaliar o gerenciamento de rejeitos da URA

a fim de se proceder a uma avaliação crítica preliminar face aos requisitos de segurança do
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meio ambiente, fazer uma comparação com as estratégias mundialmente empregadas,

apontando oportunidades de melhoria, especialmente em relação a pontos que possam

representar ameaças em curto, médio e longo prazos.

Do que foi examinado, pode-se dizer que as estratégias adotadas na URA estão,

conceitualmente, em conformidade com as recomendações da AIEA. No entanto, devem

ser feitas as seguintes observações:

• Não foi possível definir um padrão de impacto atmosférico tanto para Rn como para

aerossóis. Os dados mostram um aumento de concentração de Rn nos pontos RN001 e

RN008. Dados de concentração de radionuclídeos em aerossóis também apontam para

um possível incremento das concentrações de 238U nos pontos AERO 008 e AERO 010,

ambos no setor preferencial dos ventos, sendo que a fonte responsável por este aumento

seria a própria planta de beneficiamento de urânio e não os depósitos de rejeitos. Deve-

se enfatizar que estas são conclusões preliminares que carecem de um exame mais

aprofundado e a hipótese destas medidas estarem incorretas não pode ser descartada.

• No caso dos aerossóis também observaram–se discrepâncias, por isso, estudos mais

detalhados devem ser conduzidos. O comportamento do minério exaurido,

especialmente no tocante a liberação do 226Ra, embora não descrito no nível de detalhe

adequado, exige que esta fonte seja estudada em maior detalhe, não podendo ser

descartada no momento como uma fonte de contaminação importante, diferentemente

do que se apresenta para os “ponds” de drenos sub-aéreos. Estes não deverão se

constituir em fontes relevantes de contaminação a longo prazo;

• A relação das águas da cava da mina com a qualidade das águas dos aqüíferos na sua

área de influência é ainda um aspecto a ser examinado em maior profundidade. Pôde-se

propor que a complexação com íons carbonatos explicaria a manutenção de teores

elevados do urânio em solução, mas isto tanto pode ser pela interação das águas

subterrâneas com concentrações mais elevadas de urânio (eventualmente

mineralizações secundárias) nas rochas com as quais estão em contato ou por

contribuições da cava da mina para os aqüíferos;

• Em respeito à deposição dos rejeitos sólidos da usina, é necessário otimizar-se o

funcionamento dos “ponds” de drenos sub-aéreos. As estratégias adotadas para o

gerenciamento das drenagens oriundas da área da mina não demonstraram um
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desempenho satisfatório tendo sido necessária a criação de novos reservatórios para

armazenamento das águas. Além disto, o acúmulo das drenagens na cava da mina já

ocasionou a paralisação das atividades de lavra tendo sido observadas liberações não

planejadas para o meio ambiente (ainda que sem qualquer tipo de aumento indevido de

riscos à saúde da população circunvizinha).

Como sugestões (oportunidades de melhoria) podem ser apresentadas as seguintes

ações:

• Adoção de um sistema de tratamento das águas de drenagem pluviais com sua

liberação para o meio ambiente e aproveitamento no processo industrial;

• Melhoria da eficiência operacional dos tanques de deposição de rejeitos oriundo da

planta industrial;

• Condução de estudos hidrogeológicos na área de abrangência da cava da mina para

se avaliar de forma mais efetiva a conexão entre as águas armazenadas neste

ambiente e o(s) aqüíferos sob sua área de influencia;

• Condução de estudos relativos ao transporte de material particulado (aerossóis) da

URA para o meio ambiente;

• Condução de estudos relativos ao Cálculo de Dose para avaliar a possibilidade de

liberação dos efluentes após tratamento.

• Adoção de um SGA (Sistema de Gestão Ambiental) para todo o empreendimento de

forma a melhorar seu desempenho ambiental integrando todos os seus sistemas

operacionais de uma forma lógica e eficaz.
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ANEXO I

Descrição das Equações Usadas no Cálculo da Concentração de Contaminante no

Fluxo da Lixívia da Pilhas de Estéril/Minério Exaurido.

A equação diferencial que descreve o balanço de massa do contaminante no volume

fonte é dada por:

4GW
G4

RG/ )( λλλ ++−=

onde:

λd = taxa de decaimento constante (a-1)

λL = taxa constante de lixiviação (a-1)
λ0 = taxa constante para outros mecanismos de lixiviação (a-1)
Q = massa (ou atividade) no volume fonte (mg ou Bq)

A solução da equação diferencial é dada por:

)(
0

0)( λλλ ++−= G/H4W4

onde

Q0 = a atividade inicial contida no volume fonte (Bq)
t = tempo (anos)

A atividade inicial Q0 no volume fonte é dada por

Q0 = C0 x L x W x T

Onde

L,W,T = comprimento, largura e espessura do volume fonte (m)
C0 = concentração inicial (Bq.m-3) na fase sólida

A taxa de lixiviação (λL) é dada por
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onde

P = taxa líquida de percolação (m.a-1)
θc = conteúdo volumétrico de umidade no volume fonte (m3.m-3)
Rdc = fator de retardamento no volume fonte

 A taxa líquida de percolação (P) é o conteúdo de água que entra no solo por

unidade de tempo que não é perdida por evapotranspiração ou escoamento superficial

(runoff) Em condições de steady-state (sem armazenamento), pode ser aproximada por:

P = Pr-R-E

Onde:

Pr = precipitação (m.a-1)
R = escoamento superficial (m.a-1)
E = evapotranspiraçã0 (m.a-1)

Para efeito de simplificação assumiu-se que a condutividade hidráulica é igual à

taxa líquida de percolação. De acordo com a lei de Darcy:

G;
G+.TZ =

onde

qw = taxa liquida de infiltração (taxa de percolação) ou fluxo de Darcy (m.a-1)

dH/dX = mudança na carga de pressão em relação a distância (m.m-1)

K = condutividade hidráulica (m.a-1)

O fator de retardamento no volume fonte (Rdc) é dado por:

F

FGF
GF

.5
θ

ρ+= 1

onde:

Kdc = coeficiente de distribuição no volume fonte (mL.g-1)
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ρc= densidade total no volume fonte (g.cm-3)

O fluxo de contaminante na base do volume fonte opde agora ser calculado por:

qc(t) = λL Q(t)

e a concentração no fluxo da lixívia é dado por:

GFF
OL[tYLD 57;/

W4W&
****

)(
)()( θ

=
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ANEXO II

Representação Esquemática do Modelo Conceitual GWSCREEN
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