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Abstract. A norma CNEN-NN-4.01 – Requisitos de segurança e proteção 

radiológica para instalações mínero-industriais, classificam as minerações 

segundo dois critérios. A concentração de atividade do material e a dose efetiva 

comprometida à qual o trabalhador está exposto. O primeiro critério é de fácil 

aplicação. O segundo (a dose) é de difícil estimativa. O presente trabalho visa 

propor um modelo genérico de monitoração a ser utilizado em minerações com 

urânio ou tório associado visando estimar a dose dos trabalhadores com intuito 

de classificar a mineração no quesito exposição do trabalhador. Além do 

modelo de monitoração, um modelo dosimétrico, também é proposto. São 

indicados alguns instrumentos e técnicas utilizadas na monitoração individual e 

de área, além de apontar a necessidade de um supervisor de radioproteção 

específico nessa prática. 

 

 

1 Introdução 
 

Prática é definida pela norma de radioproteção brasileira [1] como toda atividade 

humana que introduz fontes de exposição ou vias de exposições adicionais ou estende 

a exposição a mais pessoas, ou modifica o conjunto de vias de exposição devida a 

fontes existentes, de forma a aumentar a probabilidade de exposição de pessoas ou o 

número de pessoas expostas. Nessa categoria pode ser incluída, em alguns casos, a 

mineração de bens minerais não radioativos, quando esses estão associados a minerais 

que contenham radionuclídeos das séries do urânio e do tório. Diversos processos de 

mineralização podem além do bem mineral principal, aumentar as quantidades de 

radionuclídeos das séries naturais do urânio e do tório esse processo é conhecido 

mundialmente com naturally occurring radioactive material (NORM). 

Processos de beneficiamento podem concentrar os radionuclídeos das séries naturais 

em concentrações de atividade que podem expor os trabalhadores ou a população do 

entorno da instalação a níveis de exposição à radioatividade acima dos limites legais 

brasileiros. O fenômeno NORM tem ganhado importância nos últimos tempos. A 

International Atomic Energy Agency (IAEA) já providenciou a realização de cinco 

congressos mundiais sobre esse tema. O órgão regulador do setor nuclear brasileiro, a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), publicou em 2003 [2] uma norma 
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especifica para regular essa faceta da mineração. A norma “requisitos de segurança e 

proteção radiológica para instalações mínero-industriais, CNEN-NN-4.01” regula as 

instalações míneros-indústrias com base em dois critérios: concentração de atividade 

de materiais é a dose à qual expõem os trabalhadores e indivíduos do público. 

Com relação às concentrações de atividade, análises químicas e radioquímicas podem 

dar conta com relativa facilidade. Com relação às doses o cenário é mais complexo, 

necessitando de uma monitoração específica e de modelos dosimétricos. 

O presente trabalho visa propor um modelo de monitoração genérico, que pode ser 

usado para como norteador de um programa de monitoração ocupacional, para servir 

de base para avaliação da dose efetiva comprometida à qual o trabalhador de uma 

mineração de minério não radioativo está exposto. 

 

2 Metodologia 
 

A dose à qual o trabalhador está exposto deve ser avaliada como composta de duas 

componentes: a dose externa e a dose interna. Dois tipos de monitoração podem ser 

realizados para obter as estimativas essas exposições: A monitoração individual e a 

monitoração de área. 

 

2.1 Monitoração individual 

As monitorações individuais podem ser utilizadas para avaliar as doses externa e 

interna. Para a monitoração externa, a monitoração mais usada são os dosímetros do 

tipo termoluminescente (TLD), pelos baixos limites de detecção e custo. Existe neste 

caso a necessidade de contratação de laboratório especializado credenciado pela 

CNEN e registrado no Comitê de Avaliação de Serviços de Ensaios e Calibração – 

CASEC do Instituto de Radioproteção e Dosimetria/CNEN. Outra opção são os 

dosimetros eletrônicos, mas devido ao seu custo e à fragilidade do equipamento, a 

opção de sua utilização deve ser avaliada com cuidado. 

Quanto à monitoração individual da exposição interna, a utilização de amostragem de 

ar de baixo fluxo individual e a bioanálise de excretas podem ser utilizadas. Para 

monitoração de ar de baixo fluxo, alguns cuidados devem ser tomados. Filtros de alta 

capacidade de retenção, já são utilizados para avaliação de material particulado e 

podem ser utilizados para esta nova opção de modalidade de amostragem. A 

terceirização de um sistema de radiometria alfa total pode ser uma opção, mas a 

instalação de um equipamento de radiometria alfa total pode ser vantajosa 

dependendo da logística entre o local de amostragem local de análise radiométrica. 

A estimativa da retenção dos filtros das partículas contendo radionuclídeos e a 

determinação eficiência radiométrica dos equipamentos são pontos a ser levados em 

conta nesse tipo de amostragem e necessitam de um profissional treinado em 

amostragem ocupacional de particulado contendo radionuclídeos. Outro ponto a ser 

levado em conta é a manutenção de fontes eletrodepositadas para a aferição dos 

equipamentos de radiometria. 

Outra forma de se avaliar a dose interna devido à incorporação de radionuclídeos é a 

bioanálise de excretas (fezes e urina). A definição do melhor método de análise e de 

excreta a ser utilizado, depende de alguns fatores, principalmente da solubilidade do 

composto contendo radionuclídeos e da forma de ingestão do composto. Toda a urina 

ou fezes excretada em 24 horas deve ser coletada para a análise. O método de análise 



a ser utilizado pode ser a análise por Inductively coupled plasma mass spectroscopy 

(ICP-MS) ou a espectrometria alfa. 

 

2.2 Monitoração de área 

Para monitoração de área da exposição externa duas opções podem ser viáveis. A 

instalação de TLD nas áreas ou monitoração com equipamentos portáteis. Com 

relação aos TLD para as áreas os requisitos de contratação do serviço são os mesmos 

da monitoração individual. Quanto ao caso dos equipamentos de monitoração portátil, 

pela sua robustez e custos reduzidos os equipamentos do tipo “Geiger-Müller” são 

recomendados. 

Quanto às monitorações de áreas para exposição interna via incorporação de material 

particulado contendo radionuclídeos dois tipos de amostragem são recomendadas. As 

de alto fluxo (acima de 400 litros por minuto) e as de médio fluxo (entre 60 e 300 

litros por minuto). Os cuidados com os filtros de amostragem são idênticos aos 

cuidados com os filtros individuais. 

 

2.3 Frequência das amostragem 

As frequências das amostragens devem ser definidas com base nas estimativas de 

riscos de cada área e devem ser reavaliadas conforme os resultados das monitorações 

de áreas forem sendo avaliados. 

 

2.4 Modelos dosimétricos 

2.4.1 Exposição externa 

Para a exposição externa individual, os valores devem estar em taxa de dose efetiva 

comprometida (mSv.h
-1

). Para as monitorações de áreas os valores devem estar na 

mesma unidade da exposição externa individual. As monitorações de área devem ser 

usadas na falta da monitoração individual, quando o trabalhador não for usuário de 

dosimetro individual, quando for visitante na área ou na perda ou extravio do 

dosimetro. Para a utilização dessa informação é necessário o controle de acesso para 

estipulação do tempo de permanência na área. Ao multiplicar o tempo de permanência 

na área com a taxa de dose média da área em questão obtém-se uma estimativa da 

dose recebida. 

 

2.4.2 Bioanálise de excretas 

Para a utilização da bioanálise alguns requisitos são necessários. A identificação dos 

radionuclídeos presentes no material, a solubilidade dos compostos, a forma de 

incorporação do radionuclídeo (se for inalação, o diâmetro aerodinâmico médio das 

partículas é importante) e a distribuição percentual dos radionuclídeos presentes serão 

utilizados para o estabelecimento dos fatores de conversão de dose do composto que é 

a média ponderada dos fatores de conversão de dose dos radionuclídeos presentes, 

usado sua contribuição percentual na amostra como peso da ponderação. Os valores 

dos fatores de conversão de dose são obtidos na CNEN-NN-3.01-PR-003 [3]. O 

modelo de bioanálise deve ser baseado na recomendação número 78 da ICRP [4]. A 

CNEN-NN-3.01-PR-005 [5] também fornece critérios para o cálculo da dose efetiva a 

partir da monitoração individual. 

 

2.5 Monitoração de área 



Para a monitoração de área os requisitos de avaliação do material particulado 

contendo radionuclídeos devem ser os mesmos do modelo de bioanálise. A dose nesse 

caso é proporcional ao fator de conversão de dose do composto, à taxa de respiração 

do ser humano, 1,2 m
3
 h

-1
, conforme [4] e ao tempo de permanência na área. 

 

2.6 Estimativa da dose efetiva comprometida 
A estimativa da dose é feita com a soma das doses externa com as doses internas. 

Como existem diferentes tipos de amostragem interna e externa, critérios de 

prioridade devem ser utilizados. 

Para dose externa a prioridade deve ser dada ao TLD, seguindo do dosimetro 

eletrônico e por fim a dose de área. 

Para as doses internas a prioridade deve ser dada ao programa de bioanálise, seguido 

da amostragem de ar individual, seguida da de alto fluxo, e por fim a de médio fluxo. 

A avaliação dos métodos no global pode apontar outras listas de prioridades, 

dependendo outros critérios. 

 

3 Conclusão 
 

O modelo de monitoração e dosimétrico expostos nesse trabalho são genéricos e 

podem ser usado para avaliação de dose de trabalhadores de mineração NORM. Casos 

específicos devem ter suas especificidades analisadas para a proposição de 

monitorações que atendam, caso a caso, suas necessidades A complexidade de 

realização das amostragens e análises radiométricas e das decisões sobre tipo e 

freqüência das amostragens que devem ser realizadas, assim como a interpretação dos 

dados dessas amostragens, em termos de dose efetiva comprometida, necessitam de 

uma supervisão capacitada nestas técnicas. A norma atual de certificação de 

supervisores de radioproteção [6] não contempla a certificação de um supervisor de 

radioproteção especifico para a mineração NORM. A nova versão da norma, que 

passou por consulta pública contempla, mais ainda não foi publicada. Não existem 

supervisores de radioproteção credenciados na prática de mineração NORM, fato esse 

que dificulta o treinamento e formação dos futuros supervisores para atuarem nesse 

tipo de mineração, o que, fatalmente é uma dificuldade na aplicação da norma CNEN-

NN-4.01 [2]. 
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