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Abstract. A exploração de minérios radioativos decorreu em Portugal durante 

ca. 100 anos tendo durante este período sido produzidas 4370 toneladas de 

concentrado de urânio e um total estimado de 13 milhões de toneladas de 

resíduos, de tipologia diversa e grau de periculosidade variável. Desde 2000 

que  empresas estatais têm executado estudos de caracterização ambiental nas 

áreas mineiras bem como projetos de remediação.  

A avaliação precisa dos impactes ambientais implica o conhecimento da 

situação pré-obra, inexistente para o caso das minas portuguesas. Neste trabalho 

propõe-se uma metolodologia para ultrapassar esta limitação focalizada na 

selecção de uma área situada na mesma província metalogenética e considerada 

representativa do fundo regional (“background”). Os impactes radiológicos são 

aferidos pela dose efectiva calculada para grupos de referência da população 

exposta, nesta região e na principal área mineira em Portugal (Urgeiriça), no 

final da exploração e após a finalização de alguns trabalhos de remediação 

  

 

 

1 Introdução 
 

A exploração de minérios radioativos iniciou-se em Portugal em 1908, inicialmente 

vocacionada para a extração do rádio e intensificada após a II guerra mundial mas 

agora tendo por objeto o urânio, tendo cessado em 2000. Para além da extração, 

através de mineração subterrânea ou a céu-aberto, foi ainda efectuado o tratamento do 

minério em instalações apropriadas e localizadas na Guarda, no caso do rádio, e na 

Urgeiriça, no caso do urânio, ambas situadas na região central de Portugal. As 

explorações decorreram nesta mesma área geográfica e num total de 61 locais, 

embora a dimensão da intervenção humana tenha sido muito variável; na maioria dos 

casos houve apenas extração do minério restrigindo-se a 6 daqueles locais a utilização 

de técnicas de exploração com suporte no uso de soluções ácidas lixiviantes. 

Foram produzidas 4370 toneladas de concentrado de urânio e um total estimado de 13 

milhões de resíduos [1]. Estes são compostos maioritariamente por materiais 

geológicos extraídos durante o desmonte dos jazigos com teor de urânio inferior ao 

teor de corte, tendo alguns sido submetidos a lixiviação estática; incluem-se os 

materiais que foram objecto de lixiviação dinâmica em unidade industrial apropriada, 

designados por rejeitados, e as lamas das bacias de decantação que integram o circuito 
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de tratamento dos efluentes em operação das áreas mineiras onde houve utilização de 

soluções lixiviantes [1].     

A partir de 2000 várias empresas tiveram a responsabilidade pelos estudos de 

caracterização ambiental das áreas de minérios radioativos desactivadas bem como 

pela elaboração e execução dos projetos de remediação. Nestas atividades têm 

colaborado as universidades, em particular a de Coimbra, através do Laboratório de 

Radioatividade Natural, sedeado no Departamento de Ciências da Terra da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia.  

É objetivo do presente trabalho apresentar a metodologia seguida na avaliação dos 

impactes radiológicos associados às antigas explorações de minérios radioativos, 

centrada na quantificação da dose efetiva por exposição às radiações ionizantes, tendo 

como objeto de comparação uma área de referência assumida como representativa da 

situação anterior ao início da exploração. No primeiro caso serão apresentados os 

resultados obtidos na principal área mineira em Portugal (Urgeiriça), antes e após 

algumas obras de remediação já entretanto executadas; no segundo caso, os dados 

referem-se à região de Oliveira do Hospital. 

 

 

2 Enquadramento Geológico 
 

As antigas explorações de minérios radioactivos localizam-se exclusivamente na 

região central de Portugal, de forma simplificada a Sul do Rio Douro e a Norte do Rio 

Tejo (Fig.1). O substrato geológico é composto maioritariamente por rochas 

graníticas de idade hercínica, onde dominam os granitos porfiróides biotíticos de grão 

grosseiro, que intruem rochas metassedimentares de idade pré-ordovícica integradas 

no designado complexo xisto-grauváquico. Junto à bordadura das rochas graníticas os 

metassedimentos foram fortemente transformados por acção do metamorfismo de 

contacto; o mesmo é observado nos metassedimentos que ocorrem como encraves no 

seio das rochas graníticas.  

As mineralizações de urânio são maioritariamente do tipo filoniano (com jaspe, 

quartzo, rocha básica, brecha granítica ou quartzo limonítica e ainda episienitos), 

embora ocorram também sob a forma de disseminações, no granito ou nos 

metassedimentos; neste último caso, apenas quando os metassedimentos estão 

integrados na auréola de metamorfismo de contacto ou ocorrem como encraves no 

interior dos corpos graníticos [2]. Na maior parte dos casos as mineralizações são 

superficiais, não ultrapassando os 50 metros de profundidade; são excepções as minas 

da Urgeiriça e da Bica onde a mineralização foi, no primeiro caso, explorada até à 

profundidade  máxima de 500 metros. 

Na mineralogia dominam os minerais secundários de urânio, casos da autunite e da 

torbernite, embora a pecheblenda seja também observada em algumas situações 

particulares (Urgeiriça e Bica). Os jazigos de urânio estão normalmente associados a 

falhas com orientação dominante no quadrante leste (N30 a N65ºE).  

 

.  



 

Fig. 1. Localização de algumas das principais minas de urânio portuguesas bem como da região 

usada no presente trabalho como de referência do fundo regional (Oliveira do Hospital).  

Representam-se rochas graníticas de idade hercínica (cor rósea), metassedimentos ante-

ordovícicos (verde), sedimentos terciários (amarelo);  a traço negro, falhas, a azul, filões de 

quartzo e, a roxo, filões de rochas básicas.  

 

3 A Exploração dos Minérios Radioativos  

 

As características dos jazigos uraníferos, bem como das rochas onde estes se 

encaixam, condicionaram os métodos de exploração mineira utilizados: desmonte 

subterrâneo, a céu aberto, desmonte conjunto subterrâneo/céu aberto e lixiviação “in 

situ” com soluções ácidas.  

Os minérios com teores mais elevados, extraídos nas diversas jazidas,  eram 

transportados para a área mineira da Urgeiriça para serem processados numa 

instalação fabril habilitada a produzir concentrados de urânio sob a forma de uranato 

de amónio (“yellow cake”). Nesta instalação, designada por oficina de tratamento 

químico (OTQ), os minérios eram britados, moídos e submetidos a um conjunto de 

procedimentos físicos e químicos que visavam a extração selectiva do urânio e a sua 

concentração. Em diferentes fases do circuito eram adicionados elementos exógenos 

ao sistema natural, como oxidantes (manganês), soluções ácidas compostas por ácido 

sulfúrico diluído [3], solventes orgânicos (onde se inclui álcool, aminas terciárias e 

querosene), cloreto de sódio e amónia [1]. O procedimento descrito para a 

solubilização do urânio na OTQ é designado por lixiviação dinâmica, tendo este sido 

ainda utilizado, embora numa escala muito mais reduzida, na mina da Senhora das 



Fontes. Para os minérios com teores mais baixos resultantes da exploração mineira 

(especialmente nas explorações a céu aberto), a recuperação do urânio foi efectuada a 

partir do método designado por lixiviação estática [4]. O processo consiste na 

colocação do minério em eiras e/ou nas cortas do céu aberto, seguida de “rega” com 

soluções de ácido sulfúrico, sendo o urânio recuperado por permuta iónica em leito 

fluidizado. As resinas carregadas eram transportadas para a OTQ da Urgeiriça, sendo 

os efluentes reciclados.  

Entre 1944 e 2000 a OTQ da Urgeiriça produziu, como já foi atrás referido, 4370 

toneladas de concentrado de urânio [5]. A produção anual atingiu o valor máximo no 

final da década de 80 (150 a 190 toneladas), assistindo-se, a partir do início da década 

de 90, a um decréscimo acentuado nos quantitativos produzidos [5]. 

 

 

4 Resíduos Gerados e Impactes Associados 

 
No decurso das actividades mineiras ligadas à exploração de minérios radioativos foi 

produzido um volume considerável de resíduos, cujo total estimado é de ca. 13 

milhões de toneladas. Estes resíduos têm periculosidade diferenciada e encontram-se 

actualmente depositados nas diversas áreas mineiras. São compostos por materiais 

geológicos extraídos durante o desmonte dos jazigos e não transportados para a OTQ, 

por conterem teores de urânio inferiores ao teor de corte, tendo alguns deles sido 

posteriormente submetidos a lixiviação estática. Incluem-se ainda os materiais que 

foram tratados por lixiviação dinâmica, designados por rejeitados, e as lamas das 

bacias de decantação que integram o circuito do tratamento dos efluentes, em 

operação nas áreas mineiras onde foram utilizadas processos de lixiviação. Os 

resíduos contêm concentrações variáveis de radioisótopos, em particular os da cadeia 

de decaimento do urânio, bem como outros metais pesados de toxicidade elevada 

associados à paragénese da mineralização, como é, designadamente, o caso de Cr, Co, 

Ni e As [6, 7]. Os resíduos têm ainda constituintes exógenos ao sistema natural 

introduzidos durante os procedimentos químicos na OTQ, podendo citar-se: sulfatos, 

cloretos, carbonatos, nitratos, amónia, hidróxido de cálcio e manganésio [8].   

Durante a fase de exploração são vários os impactes gerados pelas actividades 

mineiras nos diferentes compartimentos do sistema ambiental. Após o encerramento 

destas actividades, a área mineira pode continuar a configurar-se como fonte de 

impactes, em especial se não tiverem sido tomadas medidas cautelares como a 

estabilização e confinamento das escombreiras dos resíduos de maior periculosidade 

ou o controlo das águas contaminadas, superficiais e subterrâneas. Estes impactes 

dependem naturalmente da dimensão da área mineira, da natureza dos trabalhos que 

nela decorreram, bem como da volumetria e natureza dos resíduos gerados. Para além 

da descaracterização da paisagem, haverá que avaliar os impactes de natureza 

radiológica, geoquímica e geotécnica. Com esta finalidade foram efectuados estudos 

pontuais da responsabilidade de diversas entidades exteriores à empresa 

concessionária que relataram a ocorrência de situações problemáticas nalgumas áreas 

mineiras [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23].     

A partir de 2000 a empresa concessionária, ao tempo a Empresa Nacional de Urânio, 

iniciou estudos com vista à caracterização ambiental das áreas mineiras. Em 2001, 



essa incumbência passou para a EXMIN – Companhia de Indústria e Serviços 

Ambientais, SA, com base num contrato de concessão celebrado com o Estado 

(Decreto-Lei nº 198-A/2001), tendo os estudos sido alargados às restantes áreas 

mineiras. Esta empresa foi extinta no final de 2005, tendo as suas atribuições sido 

cometidas à Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM).    

No decurso dos estudos que têm vindo a ser levados a cabo nas 61 minas de urânio, 

integrados no programa de recuperação das áreas de minérios radioativos, foi 

caracterizada a situação atual referente aos diversos descritores ambientais, com o 

propósito de avaliar a magnitude e a extensão da contaminação. Assim, foram 

rastreadas as áreas mineiras de forma sistemática para avaliar a distribuição da 

radiação gama emitida pelos materiais geológicos presentes, e medida a dose 

absorvida por exposição a essa mesma radiação. Na base desta informação, foram 

colhidas algumas centenas de amostras dos diferentes tipos de resíduos presentes, de 

águas de superfície e subterrâneas, de sedimentos de corrente e de solos; algumas 

amostras de vegetais foram também analisadas. Em cada uma destas amostras foram 

determinados algumas dezenas de elementos químicos e de radioisótopos. A 

qualidade do ar foi também avaliada sobre algumas escombreiras e sua periferia, com 

medição das concentrações do gás radão e seus descendentes e da taxa de deposição 

de poeiras, e ainda através da medição das actividades em radioisótopos nelas 

presentes. Os resultados obtidos têm vindo a ser reportados em publicações diversas 

[6, 24, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30],  constatando-se a ocorrência de situações muito 

díspares no que respeita à contaminação dos diferentes compartimentos ambientais 

nas várias áreas mineiras. Nas minas que registaram maior mobilização de materiais, 

onde houve recurso à lixiviação e o minério continha sulfuretos, a intensidade e a 

extensão da contaminação são mais evidentes: integram-se neste grupo as minas da 

Urgeiriça, Cunha Baixa, Quinta do Bispo, Bica, Castelejo e Senhora das Fontes. Nas 

áreas mineiras onde não se verificaram as condições atrás descritas, as evidências da 

contaminação são, em geral, bem menores; refira-se que este último grupo é o que 

integra o maior número de minas.  

 

5. Avaliação dos Impactes Radiológicos  

A avaliação dos impactes radiológicos foi efectuada na base da estimação da dose 

efetiva por exposição às radiações ionizantes com suporte em dados colhidas nas 

áreas mineiras e na região envolvente; no presente trabalho apresenta-se como caso de 

estudo a principal área mineira em Portugal (Urgeiriça). Para quantificar de forma 

precisa a dose acrecentada pelos trabalhos mineiros, e dada a pouca informação 

existente sobre a situação ambiental pré-obra nas minas portuguesas, optou-se por 

adquirir os dados em falta numa área assumida como representativa do fundo regional 

(“background”) da província metalogenética das Beiras – região de Oliveira do 

Hospital (Fig.1); esta será, pois, representativa da situação prevalecente nas áreas 

mineiras de radioativos do centro de Portugal, antes do início da actividade mineira 

[31, 32].    

 



5.1 A Região de Oliveira do Hospital como Representativa do Fundo Regional da 

Província Metalogenética das Beiras 

Nesta região as mineralização de urânio ocorrem como usual associadas a fracturas 

com rumo no quadrante leste que motivaram o interesse, desde a década de 50, das 

equipas de prospecção e pesquisa das empresas responsáveis pela exploração do 

urânio em Portugal. Em resultado desses trabalhos foram detectadas na região 

inúmeros locais onde a radiação gama emitida pelos materiais geológicos é superior 

ao valor da radiação média emitida pela rocha envolvente (densidade estimada de 8 

anomalias por km
2 

[32]). Estas anomalias radiométricas indicam a presença de 

concentrações elevadas de radioisótopos, em particular os que pertencem à cadeia de 

decaimento do urânio, distribuindo-se na região de Oliveira do Hospital como se 

indica na Fig. 2, elaborada com base em dados recolhidos nos arquivos das empresas 

responsáveis pela prospecção e ainda com informação complementar obtida por 

equipas do Laboratório de Radioactividade Natural da Universidade de Coimbra. As 

estruturas anómalas dispõem-se maioritariamente segundo as direcções N30-40ºE, 

N50-60ºE e N70-80ºE sendo, de uma maneira geral, do tipo brecha quartzo-

limonítica. Por vezes, ocorre ainda disseminação na rocha encaixante; esta pode ser o 

granito porfiróide ou os encraves de natureza metassedimentar. Dos trabalhos de 

prospecção e pesquisa efectuados na região, maioritariamente durante as décadas de 

50 e 60 do século XX, concluiu-se que nenhum dos jazigos prospectados tinha 

interesse económico e, consequentemente, não foram objecto de exploração mineira.  

Algumas destas anomalias foram estudadas usando a mesma metodologia de 

avaliação dos impactes ambientais seguida nas áreas mineiras, a saber: rastreio 

radiométrico (radiação gama, campo total) para definição dos factores geológicos que 

controlam a distribuição dos radioisótopos, radiação externa, distribuição da 

actividade dos radioisótopos em águas, solos, sedimentos de corrente e ar, na fonte 

dos radioisótopos e ainda na área envolvente [24, 32]. 

 

 

5.2 A Área Mineira da Urgeiriça (Situação Anterior às Obras de Remediação) 

A exploração da mina da Urgeiriça teve início em 1913 e, até 1944, apenas para 

extração do rádio e, após esta data, do urânio. Até 1973 a exploração foi subterrânea, 

através de 6 poços, tendo atingido a profundidade máxima de ca. 500 m (13º piso) [6]. 

Após o final da exploração subterrânea, foram aplicadas técnicas de lixiviação “in 

situ”, com injecção de ácido sulfúrico, aos minérios de baixo teor ainda presentes nas 

galerias. Este processo manteve-se activo até 1991.       

Em resultado da exploração, bem como da actividade da OTQ já atrás descrita, uma 

elevada quantidade de resíduos sólidos, de actividade variada, forma depositadas na 

área mineira dando origem a 3 escombreiras principais (Fig. 3). A mais volumosa é 

composta pelos resíduos da OTQ resultantes da lixiviação dinâmica e designados por 

rejeitados tem  ca. 1 390 000 m
3
 e ocupa uma área com ca. 13 ha; é localmente 

designada por Barragem Velha [24].    

Materiais geológicos com teores varáveis em radioisótopos foram acumulados em 

duas outras escombreiras, a principal situada junto ao poço principal (designado de Stª  



 
 
Fig. 2. Mapa geológico da região de Oliveira do Hospital com localização das anomalias 

radiométricas; granito porfiróide, de grão médio a grosseiro, biotítico (1), granito porfiróide, de 

grão grosseiro a muito grosseiro, biotítico (2), metassedimentos pré-ordovícicos (3). 

 

 

Bárbara). Estes depósitos acumularam um total de ca. 100 000 m
3
 de resíduos. 

Depósitos de materiais com origem nas escombreiras foram utilizados no exterior da 

área mineira em aterros, em geral com pequena expressão espacial e volume, mas 

também na construção de algumas habitações.    

Para prevenir a contaminação das zonas envolventes à área mineira pela circulação 

das águas contaminadas foi construído um sistema de drenagem que colecta a água 

ácida em circulação nas galerias da mina subterrânea bem como nas escombreiras 

para uma estação de tratamento. Aqui, o pH é neutralizado com adição de cal apagada 

e o 
226

Ra e outros elementos químicos metálicos precipitados em bacias de decantação 

por adição de cloreto de bário [24]. Estas bacias, juntamente com os resíduos 

precipitados após o tratamento, a que se adicionam outros similares aos depositados 

na barragem velha, integram a designada Barragem Nova.    

 

5.3 Estimativa da Dose Efetiva por Exposição às Radiações Ionizantes em 

Grupos de Referência 

 

Para estimação da dose efectiva por exposição às radiações ionizantes é necessário, 

para além dos dados de natureza radiológica, estabelecer um cenário o mais próximo 

à realidade  da  situação  que  se  procura modelar. Em função  do  uso do solo e das  



 
 
Fig. 3. Mapa geológico da área mineira da Urgeiriça com localização das principais 

escombreiras produzidas pelas actividades mineiras. Assinala-se ainda a amostragem efectuada 

para avaliação e controlo da situação ambiental.  

 

 

características sócioeconomicas da população que reside na região central de 

Portugal, optou-se por avaliar a exposição às radiações para dois grupos distintos, ou 

de referência. Nas áreas onde o solo tem ocupação predominantemente agrícola e 

florestal vive um grupo da população, maioritariamente idosa, composto por famílias 

que usam o solo para fins agrícolas, geralmente agricultura de subsistência, que vivem 

em permanência no local e abastecem-se dos produtos aí cultivados; a água que 

utilizam na rega e no consumo é proveniente de captações localizadas nas imediações, 

geralmente em poços e nascentes. Este será, pois, um grupo da população para qual se 

justifica o cálculo da dose efetiva (grupo A). 

A área urbana é ocupada por uma população que aí reside em permanência, que não 

usa o solo para práticas agrícolas e que consome água e alimentos que proveniência 

maioritariamente exterior à região onde habitam. A proporção dos bens alimentares 

que é obtida nos arredores da área urbana assume-se que não corresponda a mais de 

30% do total ingerido pela população urbana. Este grupo de referência (B) constitui, 

pois, um grupo distinto do atrás referenciado e para o qual será também avaliada a 

dose por exposição à radiação.  

Em face do cenário descrito, e da informação radiológica disponível, assume-se que a 

interacção com os radioisótopos pode ocorrer por exposição à radiação gama emitida 

pelos materiais geológicos, pela inalação dos gases radioactivos 
222

Rn e 
220

Tn e de 

poeiras contendo radioisótopos de vida longa, bem como pela ingestão de água e 



alimentos em cuja composição podem ocorrer radioisótopos em concentrações 

variáveis. No que respeita aos produtos alimentares usualmente incluídos na dieta 

alimentar da população não foram considerados no presente estudo produtos de 

origem animal ou frutícolas, pelo que os valores estimados serão valores mínimos. 

Contudo, é de salientar que o objectivo central deste trabalho é a comparação entre a 

dose induzida pelo fundo natural e a dose acrescentada pelas actividades mineiras, 

pelo que a avaliação completa de todas as vias pelas quais os radioisótopos interagem 

com o Homem também não era um fim a atingir.  

A estimativa da dose suportou-se na fórmula descrita em [33] e já discutida em 

trabalhos anteriores [24], a qual foi modificada para uma melhor adaptação ao caso 

presente. Por outro lado, foi também necessário introduzir o fator de proteção à 

exposição à radiação gama imposto pelos edifícios (“shielding factor”), fator que não 

está ponderado na fórmula original. Assim, a fórmula utilizada na avaliação da dose 

foi a seguinte: 

 

(A.t2.10
–6

.1+A.t1.0,7.10
–6

.1)+B.(t1+t2).10
–6

.0,39+C1.t1.10
-6

.1,1+C2. t2.10
–6

.1,1 +  

+D.(t1+t2).d.10
 –3

.1,4.10
-2

                                                                               AR 

+Ra. b1. 2,8. 10 
–4

 + U. b1 .. 4,5. 10
 –5

 + …                                                ÁGUA 

+ ∑1 (Ra. bi) . 2,8. 10 
–4

 + ∑i (U. bi ). 4,5. 10 
–5

 + …                            ALIMENTOS 

A = radiação externa (nGy.h
 –1 

); 

B = energia alfa potencial do 
220

Rn (nJ.m
 –3

); 

C 1, C 2  = energia alfa potencial  devido ao 
222

Rn no interior de edifícios (1) e no 

exterior (2),  em nJ. m
 –3

; 

D = poeira radioactiva no ar (emissores  de longa vida Bq alfa);        

Ra = concentração de 
226

Ra em líquidos ingeridos (Bq.L
 –1

) e em em produtos 

alimentares “i “ingeridos (Bq.kg
 –1

);  

U = concentração de urânio na água ingerida (Bq.L 
–1

) e em produtos alimentares “i” 

ingeridos (Bq.kg 
–1

)  

t1, t2  = tempo de permanência no interior (1) e no exterior das habitações (2); 

d = taxa de inalação (m
3
.h

-1
); 

b1 = consumo anual de água (L.ano
-1

); 

bi  = consumo anual para o produto “i” da cadeia alimentar (kg de produto fresco) 

1 ; 0,39 ; 1,1 ; 1,4.10
 –2

 ; 2,8.10
 –4

 e 4,5.10 
–5 

 são os coeficientes da dose equivalente 

para cada um dos radionuclídeos considerados. 

 

 

5.3.1 Dose efectiva por exposição a fontes de radiação ionizante 

 

Os valores dos parâmetros utilizados no cálculo da dose efectiva para ambos os 

grupos de referência que habitam na região representativa do fundo regional 

sintetizam-se na tabela 1; na mesma tabela apresentam-se também os dados 

assumidos para os grupos de referência da Urgeiriça.  

 



Tabela 1. Valores dos parâmetros considerados no cálculo da dose efetiva por exposição às 

radiações ionizantes para grupos de referência da população na área representativa do fundo 

regional (OA e OB) e na envolvente à área mineira da Urgeiriça (UA e UB). 

 

Parâmetros Unidades Grupos de referência 

OA OB UA UB 

Ar      

Radiação externa nGy.h-1 270 270 350 290 
222Rn (interior) nJ.m-3 965,2 965,2 1074,0 1074,0 
22Rn (exterior) nJ.m-3 45 45 274 274 
220Rn (exterior) nJ.m-3 12 12 20 20 

Poeiras (alfa) Bq.alfa 0 0 0 0 

Exposição (interior)  h 5256 7000 5256 7000 

Exposição (exterior) h 3504 1760 3504 1760 

Taxa de inalação m3.h-1 0,8 0,8 0,8 0,8 

       

Água      
226Ra Bq.L-1 0,11 0,05 0,42 0,03 

U total Bq.L-1 0,01 0,01 2,07 0,01 

Consumo L.ano-1 584 584 584 584 

       

Alimentos      
226Ra      

Couve Bq.kg-1 4,53 2,56 3,38 1,86 

Batata Bq.kg-1 0,23 0,13 0,16 0,09 

Nabiça Bq.kg-1 18,9 8,07 6,75 3,72 

U natural          

Couve Bq.kg-1 0,16 0,09 0,60 0,07 

Batata Bq.kg-1 0,25 0,13 0,78 0,09 

Nabiça Bq.kg-1 8,20 3,34 12,58 1,44 

Consumo       

Couve kg.ano-1 30 30 30 30 

Batata kg.ano-1 75 75 75 75 

Nabiça kg.ano-1 15 15 15 15 

 
Estes valores foram obtidos maioritariamente a partir da informação disponível [(6, 

24, 25, 26, 27, 28], tendo, em geral, sido utilizada a mediana como valor de tendência 

central das diversas distribuições. No caso de alguns vegetais (batata e nabiça) os 

valores referem-se a amostras individuais. Os consumos apresentados para os 

diferentes produtos hortícolas basearam-se na dieta alimentar usualmente seguida pela 

população da região e suportam-se em informações colhidas na área, junto aos 

produtores. Qualquer destes produtos tem uma importância muito grande nesta dieta, 

em particular a batata, daí a razão para o significativo consumo médio anual estimado 



para este vegetal. As nabiças e as couves são cultivadas na região durante quase todo 

o ano pelo que o consumo anual terá que ser também significativo. 

Para o consumo de água e para o valor da taxa de inalação assumem-se valores já 

devidamente justificados em trabalhos anteriores [6, 27]. O tempo de permanência no 

interior ou no exterior dos espaços confinados assume-se como sendo diferente para 

os grupos de referência em estudo. Na realidade, é de prever que, em função do seu 

modo de vida, a população rural que integra o grupo A ocupe uma porção maior do 

ano em tarefas ao ar livre comparativamente à população urbana. Para esta 

assumiram-se os intervalos de tempo usualmente utilizados em situações afins [34]; 

para o caso da população rural assume-se que ocupe 60% do tempo em actividades 

que decorrem no exterior dos espaços confinados.  

A diferença no consumo de produtos agrícolas produzidos na região entre indivíduos 

dos grupos A e B foi considerada no valor da actividade dos isótopos de U natural e 
226

Ra atribuída a cada um desses produtos; assim, o valor final foi ponderado pelos 

valores das actividades determinadas nos produtos da região (30%) e em produtos 

exteriores à mesma [35].   

Trabalhos recentes levados a cabo nas regiões da Oliveira do Hospital e da Urgeiriça 

permitiram determinar as concentrações do gás radão num total de ca. 300 habitações; 

os dados obtidos, e ainda não publicados, indicam que as medianas relativas à 

concentração anual são muito similares, com valores de 434 Bq.m
-3

 e 484 Bq.m
-3

, 

respectivamente. A energia alfa potencial relativa aos descendentes do radão foi 

estimada admitindo uma relação de equilíbrio entre o gás e os descendentes de 0,4 

[34]. 

Os valores da dose efectiva (média anual), resultante da exposição às radiações 

ionizantes para o conjunto da população que integra os grupos de referência, indicam-

se na tabela 2.  
 

Tabela 2. Dose efetiva por exposição às radiações ionizantes (em mSv.ano-1) para os grupos de 

referência definidos na região representativa do fundo regional (OA e OB) e na envolvente à 

área mineira da Urgeiriça. 

 

 OA OB UA UB 

Dose efetiva parcial 

 

 

    

     

Radiação externa 1,94 1,80 2,51 1,93 

Radão e torão (inalação) 5,79 7,56 7,34 8,87 

Água (ingestão) 0,02 0,01 0,12 0,00 

Produtos hortícolas (ingestão) 0,13 0,06 0,07 0,03 

     

Dose efetiva total 7,88 9,43 10,04 10,84 

 

Os valores apurados variam entre 7,88 e 9,43 mSv.ano
-1

, na região representativa do 

fundo regional, e entre 10,04 e 10,84 mSv.ano
-1

 na envolvente à área mineira em 

estudo, respetivamente para os grupos A e B. Como era expectável, são as 

componentes ar e radiação externa que mais contribuem para o valor final; no caso do 

ar, o contributo do gás radão é largamente superior ao do torão.  Os valores são, em 

ambos os casos, mais elevados que a média estimada para a população portuguesa em 



geral, a qual se estima variar entre 4 a 5 mSv.ano
-1

 [34]. Dado o facto da contribuição 

mais substancial para a dose provir da inalação do gás radão não é inesperado o facto 

da população rural recebe uma dose anual total um pouco mais baixa que os 

conterrâneos da área urbana; o fator que pondera a diferença é naturalmente o tempo 

de permanência nos espaços confinados, assumido como mais elevado na população 

urbana. Pelo contrário, o maior consumo de produtos hortícolas originários da região 

bem como o consumo de águas provenientes de pontos de captação locais, são as 

razões que justificam a maior contribuição destes para a dose total observada na 

população rural. 

 

 

6 Minimização dos Impactos Radiológicos na Área Mineira da Urgeiriça – Obras 

de Remediação  

 

No sentido de minimizar os impactes ambientais decorrentes das actividades mineiras 

têm vindo a decorrer diversos trabalhos de remediação na área mineira da Urgeiriça. 

Numa primeira fase, estes trabalhos orientaram-se para a requalificação das áreas 

ocupadas pelas escombreiras. Assim, a Barragem Velha serviu de repositório aos 

resíduos integrados nas restantes escombreiras, como exceção dos que se encontram 

na Barragem Nova que, após trabalhos de compactação e modelação, foram 

confinados pela colocação de camadas sucessivas de argila, num total de 0,6 metros, 

tela de polietileno de alta densidade, camada de drenagem com tela bentonítica e 

material permeável, saibro granítico e solo vegetal [24, 36].  

Vários espaços da área mineira foram também requalificados com os resíduos 

transferidos para a área da Barragem Nova. Para o mesmo local serão transportados, 

em obra a iniciar-se muito brevemente, os depósitos de resíduos de pequena expressão 

espacial dispersos na envolvente à mina, e iniciada a requalificação da Barragem 

Nova.  

Estas obras contribuíram naturalmente para uma redução na dose efetiva a que está 

exposta a população na área, em especial na radiação externa e na exposição ao gás 

radão e torão na atmosfera. A partir de dados obtidos pela empresa responsável pela 

concessão, considerando já as obras de requalificação da zona envolvente à área 

mineira, e embora ainda que de forma necessariamente preliminar, estima-se que a 

radiação externa possa a breve prazo a situar-se em 0,27 Gy.h
-1

. De igual modo as 

concentrações de gás radão no ar exterior têm vindo a baixar, situando-se agora o 

valor mais frequente em 128 nJ.m
-3

. Assumindo estes valores a dose efectiva será 

agora de 8,91 mSv.ano
-1

 e 10,42 mSv.ano
-1

, respectivamente para o grupo UA e UB. 

Isto significa que a dose acrescentada pelos trabalhos mineiros é presentemente de 

1,03 mSv.ano
-1

 e 0,99 mSv.ano
-1

, para UA e UB, respectivamente. 

 

 

7 Conclusões  
 

A actividade mineira em Portugal ligada ao sector extrativo dos minérios radioativos 

decorreu durante ca. 100 anos, e sobre a alçada de empresas estatais. Em resultado 

desta actividade existe um passivo ambiental associado, embora muito variável em 

função da tipologia do método de exploração utilizado em cada local, e que foi 



reconhecido pelas entidades governamentais com disponibilização de recursos 

financeiros para a requalificação dos locais afectados. 

Nas recomendações dos organismos internacionais aponta-se como objectivo a atingir 

após o final dos trabalhos  de remediação que a dose efectiva não deve exceder 1 

mSv.ano
-1

 o valor do fundo natural ou regional (“background”). No entanto, no caso 

das minas portuguesas, é escassa a informação sobre a situação ambiental pré-obra o 

que dificulta o estabelecimento dos valores de referência.  

Estes foram calculados a partir de estudos detalhados efectuados numa área situada na 

mesma região das minas de urânio mas onde, e ao contrário destas áreas, não houve 

qualquer actividade de exploração. A região em causa (Oliveira do Hospital) foi, 

assim, assumida como representativa da província metalogenética das Beiras. A partir 

do acervo de informação obtido em amostras colhidas em diversos compartimentos 

ambientais (solos, águas, ar, vegetais) foi estimada a dose efectiva para 2  grupos  de  

referência da população (OA – 7,88 mSv.ano-1; OB – 9,43 mSv.ano
-1

).  

A área mineira da Urgeiriça foi o mais importante foco de exploração dos minérios 

radioativos em Portugal e da base de dados disponível sobre amostras obtidas nos 

mesmos compartimentos ambientais foi estimada a dose efectiva para grupos de 

referência similares, antes e após os trabalhos de requalificação, terminados ou em 

curso. No primeiro caso, a dose varia entre 10,04 mSv.ano
-1

 (UA) e 10,84 mSv.ano
-1

 

(UB), ou seja 2,19 e 1,29 mSv.ano
-1

, respectivamente, acima dos valores de 

referência. Os obras de remediação  permitiram já a redução nos valores da dose 

efetiva estimando-se que, presentemente, a dose acrescentada ao fundo pelos 

trabalhos mineiros é, para os mesmos grupos de referência, de ca. 1 mSv.ano
-1

. 
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