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RESUMO 

Atividades de mineração e processamento de minérios que contêm urânio e tório 

associados, tanto concentram quanto disponibilizam estes radionuclídeos e demais 

componentes das séries radioativas em seus produtos, subprodutos e meio ambiente, 

podendo provocar aumento da exposição do público à radiação natural. Neste trabalho, 

selecionou-se mineradoras de nióbio, fosfato, carvão e ouro, como estudos de caso, 

visando identificar fontes de possível impacto radiológico durante a operação e após o 

encerramento das atividades. Para tal, foi realizada a caracterização radiológica de 

amostras de processo, águas de drenagem e demais emissões líquidas. O impacto 

radiológico ambiental foi quantificado através da estimativa do equivalente de dose efetiva, 

HE, considerando cenários presentes e futuros de utilização do ambiente circunvizinho e da 

área de deposição futura de rejeitos. 

Os resultados confirmam estas indústrias de mineração como atividades que aumentam a 

exposição à radiação natural. A utilização dos rejeitos sólidos, abandonados ao final das 

operações, representa uma preocupação radiológica a longo prazo. A drenagem ácida, 

assim como o processamento químico do minério, são importantes fatores de impacto tanto 

no cenário atual quanto no futuro. Desta forma, a legislação de licenciamento ambiental 

deverá ser revista, de forma a incluir avaliação radiológica no processo de avaliação de 

impacto ambiental das atividades de mineração, bem como estabelecer procedimentos de 

recuperação de áreas de deposição de rejeitos nas instalações já existentes. 
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ABSTRACT 

Mining and processing activities dealing with mineral ores containing associated uranium 

and thorium series elements can make these radionuclides available in their products, 

byproducts and in the environment, leading to the enhancement of the exposure of the 

public to natural radiation. In the present study, niobium, phosphate, coal and gold mining 

plants have been selected as case studies, aiming to identify possible radiological impact 

sources during and after ceasing the operation on these units. In order to achieve that, the 

radiological characterization of samples from ore processing, drainage water and other 

liquid emissions was carried out. The potential environmental radiological impact was 

quantified by means of estimating the effective dose equivalent, HE, , for present and future 

scenarios considering the use of the environment in the vicinities of the units and future 

tailing storage sites. 

The results confirm these mining industries as activities potentially enhancing exposure to 

natural radiation. The possible use of solid wastes, abandoned at the end of operation, 

represents a long term radiological concern. The acid drainage, as well as the chemical 

processing of mineral ores constitute relevant impact factors for present and future 

scenarios. Thus, the legislation for environmental licensing must be reviewed in order to 

take into account the potential environmental radiological impact caused by these units, as 

well as the establishment of remediation procedures for waste storage areas in the existing 

sites. 

viii 



ÍNDICE 

AGRADECIMENTOS 

RESUMO 

ABSTRACT 

ÍNDICE 

LISTA DE FIGURAS 

LISTA DE TABELAS 

Capítulo 1 
OBJETIVOS 

1 . 1 - Objetivo geral 
1.2 - Objetivos específicos 

Capítulo 2 
INTRODUÇÃO 

Capítulo 3 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3 . 1 - Radiação natural tecnologicamente aumentada 
3,.2 - Aspectos relevantes da geoquímica do urânio e tório 
3.3 - Considerações de proteção radiológica 
3.4 - Avaliação de impacto radiológico ambiental 

Capítulo 4 
MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 - Planejamento do estudo 
4.2 - Caracterização radiológica 
4.3 - Avaliação radiológica ambiental 

Capítulo 5 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5 . 1 - Mineradora de nióbio I 
5.2 - Mineradora de nióbio II 
5.3 - Mineradora de fosfato I 
5.4 - Mineradora de fosfato II 
5.5 - Mineradora de carvão 
5.6 - Mineradora de ouro 

Capítulo 6 

DISCUSSÃO GERAL 

CONCLUSÕES 

ix 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 70 

Anexo A 

SÉRIES RADIOATIVAS DO 2 3 8 U E 2 3 2 T h 77 

Anexo B 

CÁLCULO DE DOSE 78 

Anexo C 

AS MINERADORAS E SEU PROCESSO OPERACIONAL 86 

Anexo D 

RESULTADOS INDIVIDUAIS - FASE OPERACIONAL 102 

Anexo E 

ESTIMATIVA DE DOSE EM FUNÇÃO DO TEMPO DEVIDO AO USO DE 
REJEITOS SÓLIDOS 110 
Anexo F 
VALORES DE PARÂMETROS PARA A SIMULAÇÃO COM O CÓDIGO 
RESRAD 123 
GLOSSÁRIO 127 

x 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 3.1 Vias de Exposição 

Figura 5.1 Estimativa da dose em função do tempo devido ao uso dos 

rejeitos sólidos da mineradora de nióbio I 

Figura 5.2 Contribuição para a dose total por radionuclídeo (curva 1) e por 

via de exposição (curva 2) da escória metalúrgica e sulfato de bário 

da mineradora de nióbio I 

Figura 5.3 Estimativa da dose em função do tempo devido ao uso dos 

rejeitos sólidos da mineradora de nióbio II 

Figura 5.4 Contribuição para a dose total por radionuclídeo (curva 1) e por 

via de exposição (curva 2) da escória metalúrgica da mineradora de 

nióbio II 

Figura 5.5 Estimativa da dose em função do tempo devido ao uso dos 

rejeitos sólidos da mineradora de fosfato I 

Figura 5.6 Estimativa da dose em função do tempo devido ao uso dos 

rejeitos sólidos da mineradora de fosfato II 

Figura 5.7 Estimativa da dose em função do tempo devido ao uso do 

material estéril de mineração da mineradora de carvão 

Figura 5.8 Área de influência da mineradora de carvão e respectivos 

termos-fonte 

Figura 5.9 Estimativa da dose em função do tempo devido ao uso dos 

rejeitos sólidos da mineradora de ouro 

Figura 5.10 Área de influência da mineradora de ouro e respectivos 

termos-fonte 

Figura C l Processo operacional da mineradora de nióbio I 

Figura C.2 Processo operacional da mineradora de nióbio II 

Figura C.3 Processo operacional da mineradora de fosfato I 

Figura C.4 Processo operacional da mineradora de fosfato II 

Figura C.5 Processo operacional da mineradora de carvão 

Figura C.6 Processo operacional da mineradora de ouro 

XI 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 5.1 Caracterização radiológica das amostras de processo da mineradora 

de nióbio I 28 

Tabela 5.2 Fluxo de atividade gerado/estocado anualmente pela mineradora de 

nióbio I 29 

Tabela 5.3 Contribuição para a dose total por radionuclídeo (curva 1) e por via 

de exposição (curva 2) da escória metalúrgica e sulfato de bário da 

mineradora de nióbio I 30 

Tabela 5.4 Incremento de concentração de atividade nos corpos receptores dos 

efluentes líquidos durante a operação da mineradora de nióbio I 34 

Tabela 5.5 Caracterização radiológica das amostras de processo da mineradora 

de nióbio II 35 

Tabela 5.6 Fluxo de atividade gerado/estocado anualmente pela mineradora de 

nióbio II 36 

Tabela 5.7 Contribuição para a dose total por radionuclídeo e por via de 

/ exposição da escória metalúrgica da mineradora de nióbio II 39 

Tabela 5.8 Concentração de atividade dos radionucíídeos nas águas de drenagem 

do corpo mineralizado da mineradora de nióbio II 40 

Tabela 5.9 Caracterização radiológica das amostras de processo da mineradora 

de fosfato I 41 

Tabela 5.10 Fluxo de atividade gerado/estocado anualmente pela mineradora de 

fosfato I 42 

Tabela 5.11 Caracterização radiológica das amostras de processo da mineradora 

de fosfato n 46 

Tabela 5.12 Fluxo de atividade gerado/estocado anualmente pela mineradora de 

fosfato II 46 

Tabela 5.13 Caracterização radiológica das amostras de processo da mineradora 

de carvão e das cinzas da sua queima 49 

Tabela 5.14 Fluxo de atividade gerado/estocado anualmente pela mineradora de 

carvão 52 

XI1 



Tabela 5.15 Incremento de concentração de atividade no corpo hídrico receptor 

dos efluentes líquidos durante a operação da mineradora de carvão 

Tabela 5.16 Caracterização radiológica das amostras de processo da mineradora 

de ouro 

Tabela 5.17 Fluxo de atividade gerado/estocado anualmente pela mineradora de 

ouro 

Tabela 5.18 Cenários de exposição após o fechamento da mineradora de ouro 

considerando a drenagem ácida 

Tabela 5.19 Incremento de concentração de atividade nas águas de drenagem 

após o fechamento da mineradora de ouro 

Tabela 5.20 Estimativa da dose devido à drenagem ácida das áreas de mineração 

e de deposição de estéril após o fechamento da mineradora de ouro 

Tabela 5.21 Cenários de exposição durante a fase operacional da mineradora de 

ouro 

Tabela 5.22 Incremento da concentração de atividade dos termos-fonte durante a 

operação da mineradora de ouro 

Tabela 5.23 Estimativa da dose total durante a fase operacional da mineradora de 

ouro 

Tabela B.l Fatores de conversão de dose para ingestão de radionuclídeos 

naturais 

Tabela B.2 Taxas de ingestão adotadas para os produtos consumidos 

Tabela B.3 Fatores adotados para a transferência dos radionuclídeos naturais da 

dieta para o animal 

Tabela B.4 Fator de bioacumulação em peixes 

Tabela B.5 Valores médios dos fatores de transferência dos radionuclídeos para 

o sistema solo-planta 

Tabela B.6 Valores dos parâmetros adotados para a estimativa da concentração 

dos radionuclídeos naturais nos vegetais irrigados 

Tabela B.7 Fatores de conversão de taxa de dose efetiva para exposição externa 

devido à exposição ao solo superficial 

Tabela B.8 Fatores de conversão de taxa de dose efetiva para exposição externa 

devido à imersão em água 

xiii 



Tabela D.l Caracterização radiológica das emissões líquidas da mineradora de 

nióbio I 

Tabela D.2 Concentração de atividade nos corpos hídricos receptores das 

emissões líquidas da mineradora de nióbio LT 

Tabela D.3 Concentração de atividade das águas de drenagem natural do corpo 

mineralizado da mineradora de nióbio II 

Tabela D .4 Concentração de atividade no corpo receptor das emissões líquidas 

da mineradora de fosfato I 

Tabela D.5 Caracterização radiológica das emissões líquidas da mineradora de 

fosfato II 

Tabela D.6 Concentração de atividade nos corpos receptores das emissões 

líquidas da mineradora de fosfato II 

Tabela D.7 Caracterização radiológica das emissões líquidas da mineradora de 

carvão 

Tabela D.8 Concentração de atividade no corpo receptor das emissões líquidas 

da mineradora de carvão 

Tabela D.9 Caracterização radiológica das emissões líquidas da mineradora de 

ouro 

Tabela D. 10 Concentração de atividade dos radionuclídeos nos rios e barragens 

da região da mineradora de ouro 

Tabela E. 1 Estimativa de dose devido ao uso dos rejeitos sólidos da mineradora 

de nióbio I - estéril de mineração 

Tabela E.2 Estimativa de dose devido ao uso dos rejeitos sólidos da mineradora 

de nióbio I - "tailing" 

Tabela E.3 Estimativa de dose devido ao uso dos rejeitos sólidos da mineradora 

de nióbio I - depósito de escórias 

Tabela E.4 Estimativa de dose devido ao uso dos rejeitos sólidos da mineradora 

de nióbio H - estéril de mineração 

Tabela E.5 Estimativa de dose devido ao uso dos rejeitos sólidos da mineradora 

de nióbio II - "tailing" 

Tabela E.6 Estimativa de dose devido ao uso dos rejeitos sólidos da mineradora 

de nióbio II - depósito de escórias 



Tabela E.7 Estimativa de dose devido ao uso dos rejeitos sólidos da mineradora 

de fosfato I - estéril de mineração 116 

Tabela E.8 Estimativa de dose devido ao uso dos rejeitos sólidos da mineradora 

de fosfato I - "tailing" 117 

Tabela E.9 Estimativa de dose devido ao uso dos rejeitos sólidos da mineradora 

de fosfato LT - estéril de mineração 118 

Tabela E.10 Estimativa de dose devido ao uso dos rejeitos sólidos da mineradora 

de fosfato E - "tailing" 119 

Tabela E. 11 Estimativa de dose devido ao uso dos rejeitos sólidos da mineradora 

de carvão - estéril de mineração 120 

Tabela E. 12 Estimativa de dose devido ao uso dos rejeitos sólidos da mineradora 

de ouro - estéril de mineração 121 

Tabela E.13 Estimativa de dose devido ao uso dos rejeitos sólidos da mineradora 

de ouro-"tail ing" 122 

XV 



Capítulo 1 

OBJETIVOS 

1.1 Objetivo Geral 

Caracterizar as instalações de mineração e beneficiamento de minérios com urânio e tório 

associados no que diz respeito à exposição do público à radiação natural aumentada, 

decorrente do seu funcionamento e descomissionamenio. 

1.2 Objetivos específicos 

S efetuar a caracterização radiológica do processo operacional de cada instalação; 

S identificar as fontes potenciais de impacto radiológico ambiental com base no valor do 

equivalente de dose efetiva para cenários presentes e futuros; 

S identificar as características dos minérios e processos envolvidos que poderão funcionar 

como indicadores desses impactos; 

S avaliar a eficácia da metodologia aplicada no cumprimento do objetivo geral do 

trabalho; 

S propor ações que contribuam para tomadas de decisão quanto à necessidade de estudos 

adicionais e/ou da adoção de medidas de controle neste tipo de instalação. 
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Capítulo 2 

INTRODUÇÃO 

A radiação natural tecnologicamente aumentada, TENR, é o resultado de uma ampla gama 

de atividades industriais, que englobam, desde a produção de energia elétrica não nuclear e 

de alimentos, extração e refino de minérios, até a reciclagem de rejeitos industriais, como é 

o caso das cinzas do carvão e do fosfogesso, utilizados na construção civil e agricultura, 

respectivamente (Baxter, 1996). 

Muitas indústrias não nucleares são capazes de gerar exposições importantes a grupos 

críticos, ou exposições coletivas à radiação, ou ambas; estas exposições poderão ser 

incorridas tanto por trabalhadores, quanto pela população que vive nas circunvizinhanças 

daquelas indústrias, ou mesmo por população remota pelo uso de subprodutos (Peute et ai, 

1988; LRPA, 1996; TENR, 1996). No entanto, é interessante notar que, nos processos 

industriais, tais como os associados à extração e processamento de minérios que contenham 

urânio e tório associados ao bem mineral principal, o risco à saúde devido à radiação é 

considerado, geralmente, pequeno quando comparado àquele relacionado às substâncias 

químicas empregadas no processo e que possam ser, eventualmente, liberadas no meio 

ambiente. Por este motivo, costuma-se não realizar uma avaliação de impacto radiológico 

naquelas instalações, tão pouco monitorar sistematicamente a radiação no meio ambiente 

afetado pelas mesmas, uma vez que não existe a percepção do risco nem regulamentação 

que o exija. Como conseqüência desta situação, os dados para a avaliação da exposição são 

baseados em informações incompletas e estudos isolados, embora a sua quantificação seja 

de extrema relevância (UNSCEAR, 1993). 

No Brasil, diversas indústrias de mineração não nucleares podem apresentar problemas 

radiológicos potenciais causados pela presença de urânio e tório associados ao bem mineral 

principal. Entre outras, destacam-se as indústrias de carvão, fosfato, nióbio, ouro, estanho, 

cobre e chumbo. Tais indústrias encontram-se dispersas por todo o território brasileiro e, 

portanto, as características regionais terão papel primordial na exposição da população aos 

2 



possíveis poluentes liberados pelas instalações. Adicionalmente, grandes áreas contendo 

rejeitos de processo com radionuclídeos associados (bacias de rejeito, pilhas de estéreis) 

serão abandonadas ao final das operações e, portanto, ações remediadoras para aquelas 

áreas, visando ao seu uso irrestrito poderão ser necessárias. Portanto, a estimativa do 

rejeito sólido (passivo ambiental) gerado e estocado pela instalação é de extrema 

importância na avaliação do impacto radiológico ambiental causado pelo funcionamento 

daquelas instalações. Além deste fato, a redistribuição da radioatividade inicialmente 

presente nos depósitos minerais, através da utilização de subprodutos gerados pelas 

atividades industriais, poderá, também, contribuir para o aumento da exposição da 

população à radiação (Rosa, 1997; Silva, 1997). 

Baxter (1996) apresenta uma importante revisão sobre a radioatividade tecnologicamente 

aumentada, citando aspectos históricos e atuais da questão, mostrando o desequilíbrio 

existente no entendimento e na limitação das emissões de radioatividade pelas indústrias 

nucleares e não nucleares. Embora em algumas regiões desenvolvidas, como os Estados 

Unidos e a União Européia, novas legislações pretendam incluir muitas indústrias não 

nucleares num sistema de licenciamento, o mesmo não se observa em países em 

desenvolvimento. 

Muito embora a autoridade regulatória brasileira já tenha reconhecido que alguns tipos de 

problemas podem estar associados às indústrias não nucleares e que deveriam ser 

investigados, nenhuma regulamentação, com respeito aos aspectos de proteção radiológica, 

é requerida para estas instalações. Por outro lado, o Basic Safety Standard, BSS 1 (IAEA, 

1996), que deverá ser adotado pelos países signatários, dentre os quais o Brasil, exige o 

controle de todas as exposições à radioatividade natural aumentada. Entretanto, existem 

aspectos econômicos e sócio-políticos que deverão ser considerados e avaliados antes da 

aplicação direta de qualquer tipo de regulamentação a este tipo de instalação. 

1 Documento da Agência Internacional de Energia Atômica. IAEA, que estabelece requerimentos básicos 
para a proteção contra os riscos associados à exposição à radiação ionizante e para a segurança das fontes de 
radiação. 
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Todos estes aspectos conduziram ao planejamento, peia Comissão Nacional de Energia 

Nuclear, CNEN, em particular pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria, LRD, de um 

amplo programa de pesquisa visando à avaliação da extensão do problema com respeito à 

potencial exposição à radiação de trabalhadores e membros do público, devido à operação 

de mineradoras no Brasil com urânio e tório associados ao bem mineral principal. 

Este trabalho de tese, utilizando algumas mineradoras como estudo de caso, propõe-se a 

caracterizar este tipo de instalação no que diz respeito à exposição do público à radiação 

natural aumentada, decorrente do seu funcionamento e descomissionamento. Para tal, serão 

identificadas as fontes potenciais de impacto radiológico ambiental, assim como as 

características dos minérios e processos envolvidos que poderão funcionar como 

indicadores desses impactos. Será estimada a potencial exposição à radiação de grupos 

críticos hipotéticos que se utilizam do ambiente circunvizinho às indústrias de mineração, 

com base em cenários presentes e futuros delineados para estimar o equivalente de dose 

efetiva, HE, durante as fases de funcionamento e de descomissionamento, respectivamente. 

Pretende-se, também, verificar a eficácia da metodologia aplicada pelo estudo, com base no 

processo operacional e em uma única visita a cada instalação, utilizada no diagnóstico da 

situação. Os resultados deste trabalho irão contribuir para tomadas de decisão quanto à 

necessidade de estudos adicionais e/ou da adoção de medidas de controle neste tipo de 

instalação. 

Decidiu-se por uma estratégia de trabalho que permitisse um diagnóstico preliminar a partir de 

uma única visita às instalações, tendo em vista o número de minerações existentes no Brasil e a 

dimensão continental do país. A utilização do processo operacional como base para o 

planejamento de estudos de impacto radiológico ambiental, deveu-se a que permite conhecer a 

distribuição da concentração de atividade inicialmente presente no minério bruto, pelas diversas 

etapas de seu beneficiamento físico e/ou químico até o produto final, assim como aquela liberada 

no meio ambiente e a depositada como rejeito. 
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Capítulo 3 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1 Radiação Natural Tecnologicamente Aumentada, TENR 

O termo exposição à radiação natural tem sido usualmente aplicado a qualquer exposição 

aos radionuclídeos primordiais e seus produtos de decaimento (séries radioativas do e 

^ ^ h , apresentadas no Anexo A), presentes na atmosfera e na crosta terrestre, e à radiação 

cósmica. Uma definição alternativa, porém mais restritiva, exige que não somente a fonte 

física da exposição seja natural, mas, também, que as condições de exposição assim o sejam. 

Durante as últimas décadas, entretanto, surgiu uma crescente preocupação em relação a 

exposições à radioatividade natural, devido a esta ter sido aumentada por modificações 

decorrentes da ação do homem, como alterações da fonte e, até, de hábitos (Gesell & 

Prichard, 1975; Gesell, 1976; ICRP, 1977; UNSCEAR, 1977, 1982, 1988, 1993). 

O termo Radiação Natural Tecnologicamente Aumentada, TENR, foi inicialmente proposto 

em 1974, num Simpósio Internacional sobre Proteção Radiológica - Filosofia e Medida, 

realizado na Escócia (Gesell & Prichard, 1975). Esta nova categoria de exposição à 

radiação permitiu uma real distinção entre a exposição do homem à radiação natural e 

aquela que ocorre devido à alteração de fontes naturais por tecnologias não nucleares. Em 

1985, um importante seminário sobre a Exposição à Radiação Aumentada e suas 

Implicações Regulatórias, possibilitou uma discussão geral sobre exposições à radiação 

natural tecnologicamente aumentada, e sobre as necessidades de guias reguladores para 

limitar os níveis desta exposição (Hamilton, 1985). 

O uso de combustíveis não nucleares como o carvão, constitui-se em importante exemplo 

de exposição à radioatividade tecnologicamente aumentada. O carvão é a principal fonte de 

combustível, sendo que 40% da eletricidade mundial é derivada da combustão do carvão, 

quando comparada aos 17% gerados pela energia nuclear (Hedvall & Erlandsson, 1996). 
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Em 1981, aproximadamente 70% do total de carvão produzido no mundo foram utilizados 

na geração de eletricidade. Durante o seu processo de combustão, a maior parte da matéria 

mineral do carvão é fundida, formando uma "cinza vitrificada", a qual é depositada no 

fundo do fomo juntamente com alguma matéria orgânica que não tenha sido totalmente 

queimada. A cinza mais leve ("fly ash") pode, eventualmente, escapar pela chaminé e ser 

liberada na atmosfera. Sabe-se que a atividade específica na cinza mais leve é superior 

àquelas retidas pelo filtro. Segundo Corbett (1983), é razoável assumir que 100% do 

radônio, 10% de 2 l 0 P b e 2 1 [ >Po e 1% de outros radionuclídeos sejam liberados para a 

atmosfera durante a queima do carvão, podendo atingir casas e ambientes circunvizinhos. 

Valores típicos para radionuclídeos em carvão e cinzas mais leves, foram reportados pela 

UNSCEAR (1993). Observa-se um aumento da concentração de atividade de 

radionuclídeos nas cinzas de cinco vezes até duas ordens de grandeza em relação ao carvão. 

Entretanto, o uso das cinzas resultantes da queima do carvão, pelas indústrias de cimento e 

concreto para construção civil e como fertilizantes, constituem-se nas principais exposições 

a radionuclídeos a este tipo de combustível. 

Com base numa estimativa da dose efetiva coletiva por unidade de energia elétrica gerada 

(homemSv (GWa)"1) por indústrias não nucleares realizada pela UNSCEAR (1993), pode-

se ter uma idéia da importância relativa de cada fonte de energia para a dose global 

recebida. Somente o carvão, seria responsável por uma dose de 20 homemSv (GWa)"1, 

muito embora esta estimativa não englobe o uso das cinzas resultantes da queima do carvão 

e que ficaram retidas no forno ou nos filtros. Adicionalmente, não há iriformações sobre 

exposições a grupos críticos resultantes da inalação de cinzas leves do carvão e do 2 2 2 Rn 

presente no gás natural, ou na produção de energia geotérmica, atividades igualmente 

responsáveis pelo aumento tecnológico da radioatividade. Levando-se em conta a produção 

de energia nuclear, com o ciclo do combustível completo, a dose global seria, 

aproximadamente, 200 homemSv(GWa)"\ 

A energia geotérmica, que utiliza vapor ou água quente provenientes de rochas com altas 

temperaturas oriundas de locais profundos da terra, é outra forma de exposição aumentada; 

a maior parte da atividade encontrada nestes fluidos é proveniente do decaimento dos 
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radionuclídeos da série do " , 8 U, principalmente do ^ R n , que é liberado na atmosfera 

quando os fluidos geotérmicos entram em contato com o ar. Esta forma de energia, 

conhecida desde a antiga Roma, quando a água subterrânea aquecida era utilizada para 

banho e aquecimento, foi fonte geradora de eletricidade por quase 100 anos (Hedvall & 

Erlandsson, 1996). 

Outro processo importante responsável pelo aumento tecnológico da radioatividade pode 

ser observado nas indústrias de extração de óleo e gás, que apresentam concentrações 

elevadas de 2 2 6 Ra > assim como concentrações importantes de ^ R n . 

Na indústria do petróleo, o problema do aumento da radioatividade natural também está 

presente. Quando o petróleo é bombeado dos poços, as águas destes poços o acompanham. 

Estas águas são geralmente muito salinas, propiciando a precipitação de carbonatos e 

sulfatos de cálcio e bário. O rádio é co-precipitado formando incrustrações com teores de 

radioatividade relevantes. Estas incrustrações têm que ser removidas periodicamente e 

dispostas como rejeitos. Trabalhos recentes na Holanda mostram que nas águas de processo 

das plataformas do Mar do Norte, os isótopos de rádio são descarregados no mar a taxas de 

20 GBq/ano, com concentrações de 240 Bq/L (Baxter, 1996). 

Um estudo importante sobre a modificação da exposição à radiação natural devido a 

atividades agrícolas e industriais no Planalto de Poços de Caldas, Minas Gerais, pode ser 

encontrado em Amaral (1992). Este trabalho chamou atenção para o fato de que a indústria 

agrícola numa região de radioatividade natural elevada é um exemplo de contribuição para o 

aumento da exposição. Neste caso, a exposição devido à inalação de radônio, torônio e 

filhos representa o maior risco radiológico para uma população rural residente no Planalto, 

sendo a irradiação gama externa do solo a segunda maior contribuição; a ingestão de 

radionuclídeos com alimentos produzidos no local é uma conseqüência radiológica menor 

(Amaral et ai, 1992). 

As atividades de mineração e beneficiamento de minérios podem conduzir, direta ou 
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indiretamente, a exposições à radiação natural tecnologicamente aumentada. É o caso da 

mineração e beneficiamento de urânio, com exposições podendo ocorrer com os próprios 

mineiros, com a população que vive nas proximidades das pilhas de estéril de mineração ou 

que faz uso da água da drenagem pluvial daquelas áreas, com a população que utiliza 

material proveniente das bacias de rejeitos para fins de construção, entre outros (Gesell, 

1976; Amaral et ai, 1988; Pinto, 1995; Veiga, 1995; Fernandes et ai, 1996;. Fernandes, 

1997). 

A mineração e o processamento de minérios que contêm quantidades significativas de 

urânio e tório associados ao bem mineral principal, podem causar impactos importantes ao 

meio ambiente, contribuindo, também, para aumentar a exposição da população à 

radioatividade natural. Tais impactos podem ser observados durante a fase operacional da 

instalação e, caso nenhuma medida remediadora apropriada seja adotada, também no seu 

descomissionamento. A disposição dos rejeitos e resíduos sólidos de processo, durante as 

fases operacional e de descomissionamento, pode deixar o solo impróprio para qualquer 

atividade agrícola. Soma-se o fato daquelas áreas estarem continuamente expostas ao 

processo de lixiviação por intemperismo, carreando os poluentes do material sólido e 

disponibilizando-os na biosfera. 

A indústria mineral considerada como uma das mais significativas em termos radiológicos é 

a que envolve a mineração, o processamento e a disposição de fosfato. Alguns trabalhos 

citam o problema das imensas proporções das pilhas de rejeito contendo fosfogesso, na 

Flórida, EUA, cujas enormes montanhas por elas formadas podem ser visíveis a olho nu do 

espaço (Burnett & Hull, 1996). É prática comum a liberação de rejeitos de fosfato no 

ambiente marinho por indústrias que processam fosfato. Na Holanda, houve uma grande 

preocupação com o lançamento anual de cerca de 2 milhões de toneladas de fosfogesso no 

Mar do Norte por uma indústria de fertilizantes, permitindo a liberação de diversos 

radionuclídeos das séries do S B U e B a T h no meio ambiente marinho (van Der Heijde et ah, 

1988). Keating et al. (1996) investigaram o aumento tecnológico dos radionuclídeos 

naturais na bíota marinha causado por uma indústria de fosfato na costa noroeste da 

Inglaterra. 
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A utilização direta de subprodutos resultantes das atividades industriais envolvendo fosfato 

pode ocasionar impactos importantes no meio ambiente, como é o caso da aplicação do 

fosfogesso na agricultura e na indústria da construção civil (Guimond & Hardin, 1989; 

Silva, 1997; Rosa, 1997). 

O uso de fertilizantes fosfatados, outra forma de aumento tecnológico da radiação, gera o 

maior fluxo antropogênico de ^^Ra (4,1 x IO 1 3 Bq/ano), sendo as atividades agrícolas, 

provavelmente, responsáveis pelas maiores mudanças na biosfera. O fluxo atmosférico anual 

de é de, aproximadamente, 2,4 x IO 1 4 Bq (IAEA, 1990). Segundo Jacobi (1990), os 

fertilizantes fosfatados são responsáveis por uma dose coletiva global de IO 4 homemSv. 

Estima-se que o comprometimento de dose efetiva coletiva ("comrnitment") devido à 

radiação natural tecnologicamente aumentada, numa escala global, seja cerca de 400.000 

homemSv por ano de prática, devido, principalmente, ao impacto da indústria de 

fertilizantes fosfatados. Esta estimativa corresponde a, aproximadamente, 140 vezes o 

comprometimento de dose efetiva coletiva devido ao ciclo completo do combustível nuclear 

global. Para comparação, a dose efetiva coletiva total resultante do acidente de Chernobyl é 

a equivalente a dois anos de operação da indústria de produção de fertilizantes fosfatados 

no mundo (Steinhaeusler, 1990; 1992) 

A indústria de mineração do carvão também é importante sob o ponto de vista radiológico 

ambiental. Na Polônia, onde quase a totalidade da energia gerada provém do carvão, 

calculou-se que o fluxo total anual de 2 2 6 Ra, liberado nos rios da região das minas de carvão 

da região da Silésia, seria de, aproximadamente, 3,7 x 1 0 a Bq (IAEA, 1990). Entretanto, o 

principal impacto ambiental é causado pela elevada salinidade das águas provenientes das 

áreas de mineração daquela região da Polônia, sendo a presença do rádio, embora não 

desprezível, menos significativa (Lipowczan et ai, 1996). Mc Donald et ai (1996), citam a 

liberação de rejeitos de mineração de carvão na Inglaterra e o conseqüente aumento da 

radioatividade natural no meio marinho. 
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Recentemente, uma área industrial na Malásia foi apontada como responsável pela 

ocorrência de um número elevado de casos de leucemia num grupo de crianças. Foi 

sugerido que este fato tivesse origem no contato deste grupo de crianças com resíduos 

industriais contendo tório, devido à operação de uma planta que processa minerais ricos em 

terras-raras (Baxter, 1996). 

O aumento da exposição de tripulantes e passageiros de vôos comerciais à radiação cósmica 

é outro exemplo de TENR, onde taxas de dose de até 10 u-Sv/h foram observadas durante 

vôos supersônicos em aeronaves britânicas (Gesell & Prichard, 1975; UNSCEAR, 1988); 

neste caso, não houve a modificação da fonte e sim de hábito e uso do ambiente pelo 

homem. 

3.2 Aspectos relevantes da geoquímica do urânio e tório 

E importante mencionar algumas razões pelas quais, em certos processos de lavra e 

beneficiamento de minério, existe a presença do urânio e tório associados ao bem mineral 

principal. Taís associações são indicadores da provável presença de ambos elementos em 

sítios de mineração e, portanto, indicadores de possíveis problemas radiológicos de 

exposição ocupacional e do público. 

Os processos geológicos envolvidos na formação de urânio e tório são, essencialmente, 

dependentes das características químicas dos elementos. A similaridade entre os raios 

iónicos do urânio, cálcio e dos terras raras trivalentes (ytrio), 1,06 Â, propicia a captação 

do urânio por minerais destes elementos. O tório e o urânio tetravalente são capturados por 

fluoretos. 

Os compostos hexavalente do urânio, devido ao maior potencial iónico, são quimicamente 

mais móveis do que os compostos tetravalentes. Os compostos tetravalentes são facilmente 

formados em reações na fase gasosa em temperaturas elevadas ou em reações na fase 

líquida em temperaturas moderadas. Assim, são prontamente móveis em altas temperaturas, 

nas fases gasosa ou líquida, por uma variedade de reações com reagentes que são comuns 
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em ambientes profundos. 

Por outro lado, todos os compostos uranila, exceto os fosfatos, vanadato e, em alguma 

proporção os arsenatos, são prontamente solúveis a baixas temperaturas. O problema 

geológico do íon uranila não é sua mobilidade, mas sua fixação em ambientes superficiais de 

baixa temperatura. Assim, o urânio poderá ser encontrado, eventualmente, junto à matéria 

orgânica (enriquecimento em depósitos de carvão) ou junto a fosfatos, na forma de 

mineralização secundária. 

0 tório é um metal tetravalente com raio iônico de 1,10 Â e, assim, como o urânio, o 

tamanho iônico provoca comportamento semelhante ao do cálcio bivalente, ao cério 

trivalente e ao ytrio. A similaridade na maioria das características químicas faz com que o 

urânio e o tório permaneçam juntos geologicamente, exceto em relação aos seus estados de 

oxidação, fator preponderante na separação de ambos. 

Os elevados números atômicos do urânio e tório, 90 e 92, repectivamente, causariam o 

fracioriamento no núcleo da Terra junto com o ferro e o níquel. Porém, o tamanho iônico 

não é compatível com os retículos moleculares formados pelos alumino-silicatos comuns, 

presentes na formação das rochas. Assim, durante a diferenciação da Terra, não se 

agregaram aos minerais silicato dos primários; tenderam, portanto, a concentrar-se na fase 

volátil, junto a outros íons grandes, incluindo os terras raras, titânio, nióbio e zircônio, com 

os quais são quimicamente mais compatíveis. 

Os processos magmáticos e pneumatoHtícos foram responsáveis pelo afloramento da 

maioria dos radioelementos na crosta terrestre. Nos magmas e nos seus derivativos 

hidrotermais, o urânio e o tório permanecem juntos, terminando em silicatos complexos 

como a alanita, (Ca, Ce, La) 2 (Al, Fe, Mg)g (Si04) 8 (OH); silicatos simples, incluindo o 

zircão (ZrSiO,») e a torita (ThSi0 4); óxidos múltiplos como o pirocloro (Ca, Na)2 (Nb, 

Ta ) 2 0 6 F e a microlita (Ca, Na) 2 (Ta, Nb)ô (OH, F) ou fosfatos, incluindo a monazita (Ca, 

La)P0 4 . 



Além destes processos, existe um mecanismo importante a ser considerado na mobilização e 

transporte de poluentes em área de mineração que é a geração de águas ácidas, tanto no 

interior da mina quanto a partir das pilhas de estéril de mineração. A geração de drenagem 

ácida está associada à oxidação de sulfetos, principalmente da pirita, conforme a reação: 

FeS 2 + H 2 0 + 7/2 0 2 =x> F e S 0 4 + H 2 S 0 4 

O ácido sulfúrico assim gerado, pode lixiviar importantes quantidades de elementos 

químicos associados à fase sólida, transportando-os para o meio ambiente, tanto em direção 

aos cursos d'água de superfície quanto às drenagens subterrâneas. Adicionalmente, devido à 

ação bacteriana, as taxas de produção do ácido e de mobilização dos poluentes tendem a 

aumentar com o aumento da acidez. 

É oportuno mencionar que, uma vez iniciado o problema, a lixiviação tende a aumentar, 

sendo a drenagem ácida reconhecida como uma das maiores responsáveis pelo impacto 

ambiental devido a atividades de mineração (MERN, 1995; ICARD, 1997). Sendo o 

processo de longa duração, geralmente de centenas de anos, a remediaçao das áreas, com 

enfoque nas pilhas de estéril, deverá ser um ponto importante por ocasião do encerramento 

das operações. 

3.3 Considerações de Proteção Radiológica 

A exposição da população à radiação ionizante devido a fatores não naturais é 

regulamentada por recomendações e normas internacionais e nacionais. 

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica, ICRP (1977, 1991), classifica as 

situações de exposição à radiação em práticas e intervenção, consoante as características 

que conduzem à exposição. Práticas são atividades humanas que poderão aumentar a 

exposição à radiação de indivíduos ou estendê-la a novos indivíduos, quer pela introdução 

de novas fontes, quer pela modificação de vias de exposição. Intervenção são atividades 

humanas que diminuem a exposição à radiação, quer removendo fontes já existentes, quer 
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modificando vias de exposição ou reduzindo o número de pessoas expostas. 

Conseqüentemente, uma prática caracteriza-se por uma situação de exposição planejada à 

radiação, em que procedimentos de proteção radiológica devem ser adotados para limitar o 

potencial adicional de dose a níveis recomendados. Assim, no caso de uma prática, aplicam-

se os três princípios do sistema de proteção radiológica: i) justificativa da prática, ii) 

otimização da proteção radiológica e iii) limitação da dose individual. Para situações de 

intervenção, procedimentos devem ser adotados para reduzir a dose pré-existente de valores 

de dose a evitar ("avertable dose") justificáveis. Deste modo, a intervenção tem de ser 

justificada e a medida mitigadora otimizada; porém, o princípio da limitação de dose 

individual não se aplica. Existem, contudo, valores de referência para direcionar a não 

pertinência ou exigência de intervenção, como de, respectivamente, 3 e 10 mSv/ano para 

exposição crônica à radiação devido ao radônio dentro de casa (ÍCRP, 1994). 

As atividades de mineração e beneficiamento de minérios com urânio e/ou tório associados 

caracterizam-se como situações de exposição potencial à radiação, e atualmente, devem ser 

regulamentadas. Conseqüentemente, no caso de novas instalações, as mesmas deverão ser 

caracterizadas como práticas (IAEA, 1996), muito embora as normas nacionais ainda não 

tenham incorporado esta regulamentação. Evidentemente que, em alguns casos, poderão ser 

observados os critérios de isenção, liberando-as de requerimentos de licenciamento e 

regulamentação. 

No caso de situações de exposição pré-existentes, isto é, instalações que iniciaram as suas 

operações sem terem sido submetidas ao sistema de licenciamento e regulamentação, ou nas 

quais já existam áreas contaminadas, o princípio de intervenção deverá ser aplicado. Neste 

caso, serão requeridas ações remediadoras para reduzir ou evitar exposições crônicas 

(IAEA, 1996). Os resíduos radioativos, contendo radionuclídeos de meia-vida longa, 

gerados em atividades de mineração e depositados como rejeito, representam uma situação 

típica na qual a intervenção se aplica. A utilização destes rejeitos de mineração, como aterro 

e/ou material de construção, pode implicar em doses elevadas para a população, além da 

possibilidade de ser disseminado em áreas agrícolas. As ações remediadoras necessárias 

variam em complexidade e duração e, adicionalmente, podem incorrer em exposições 
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ocupacionais à radiação. Desta forma, no processo de tomada de decisão sobre uma atitude 

de intervenção, além de um balanço entre o benefício de reduzir a dose e o custo, deve ser 

avaliado o detrimento da ação remediadora, como a exposição ocupacional à radiação 

(ICRP, 1991). 

No controle de uma prática ou nos casos de intervenção, as ações necessárias para restringir 

a exposição dos indivíduos do público à radiação podem ser aplicadas tanto na fonte, como 

no meio ambiente ou no indivíduo. As ações aplicadas à fonte são bastante efetivas, pois 

influenciam todas as vias de exposição e indivíduos associados à mesma. Num caso 

extremo, a ação a ser tomada é evitar o uso da fonte. Por outro lado, ações aplicadas ao 

meio ambiente ou a indivíduos, além de mais inoportunas, podem apresentar desvantagens 

sociais muitas vezes imprevistas. Além disso, as ações de controle são aplicadas somente 

para algumas vias de exposição e indivíduos. Desta forma, apenas quando existir uma 

potencialidade de impacto mensurável no meio ambiente ou devido a razões políticas, o 

controle deverá ser aplicado ao meio ambiente; e, somente no caso de meio ambiente 

contaminado, as ações para restringir a exposição à radiação deverão ser aplicadas a 

indivíduos do público (ICRP, 1991; Amaral, 1999). É importante, também, enfatizar que os 

custos envolvidos nas ações de descontaminação do meio ambiente tendem a ser, na maioria 

das vezes, superiores àqueles requeridos para controle da fonte. 

Contudo, deve ser ressaltado que, uma vez estas instalações submetidas ao sistema de 

íicencenciamento e regulamentação de uma prática, quando do seu planejamento, os rejeitos 

gerados terão que ser submetidos, para efeito de descomissionamento, aos limites impostos 

às praticas e não mais se aplica a intervenção. 

3.4 Avaliação de Impacto Radiológico Ambiental 

A avaliação radiológica ambiental é um processo utilizado para estimar, quantitativamente, as 

conseqüências radiológicas para o homem da presença de radionuclídeos na biosfera, sejam de 

origem natural ou provenientes de qualquer prática ou instalação. A metodologia de avaliação de 

dose ambiental inclui a modelagem matemática do transporte dos radionuclídeos desde a fonte 
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até o homem, através do ambiente, e a previsão de dose nos indivíduos. A definição do cenário é 

fundamentai na estimativa da dose, pois engloba as características da fonte, as vias relevantes de 

transporte dos radionuclídeos no ambiente, as características da população e o uso do ambiente 

pelo homem. Entretanto, é praticamente impossível considerar todos os hábitos e características 

particulares de cada indivíduo exposto. Assim, para comparação com o limite de dose individual, 

utiliza-se o conceito de grupo crítico, que representa o grupo de indivíduos mais expostos e para 

o qual se espera receber o maior valor de dose devioo à pratica em questão (ICRP, 1984). 

De uma maneira geral, os caminhos ou vias de exposição do homem à radiação podem ser assim 

resumidos; 

S exposição externa a solo, sedimento e imersão no ar e água, contendo radionuclídeos; e 

S exposição interna devido à inalação de material particulado e gases e à ingestão de 

alimentos, de origem terrestre ou aquática, contendo radionuclídeos. 

O processo de avaliação ambiental inicia-se seguindo o radionuclídeo de interesse desde a fonte, 

através, das várias vias de exposição, até o homem. Conhecendo-se a distribuição e o transporte 

dos radionuclídeos no meio ambiente e os hábitos da população, pode-se calcular a dose de 

radiação (Amaral, 1992). 

Em algumas situações, um determinado caminho ou via de exposição pode contribuir 

significativamente e mesmo dominar a exposição do homem à radiação. E, portanto, importante 

identificar, para cada caso particular, todos os caminhos de exposição de interesse (IARA, 

1982). 

No caso de liberações acidentais de reatores nucleares, por exemplo, a irradiação externa e a 

inalação devido à imersão na nuvem são, inicialmente, as principais vias de exposição da 

população à radiação. Porém, após a deposição do material radioativo nas superfícies terrestres, 

diferentes cenários podem ocorrer: se a deposição de material radioativo ocorrer em áreas 

essencialmente urbanas, a exposição externa e a inalação de material particulado ressuspenso 

serão preponderantes (Rochedo, 1994); no caso de áreas essencialmente rurais, a contaminação 

de vegetais devido à deposição inicial ou ao material ressuspenso é muito importante e, por 
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vezes, dominante, dependendo do radionuclídeo e do uso do local pelo homem. Além disso, 

devido aos processos de ressuspensão e de deposição, as áreas inicialmente contaminadas 

servem como fontes de contaminação de outros locais; tal fenômeno, conhecido como 

contaminação secundária, pôde ser observado após os acidentes de Chemobyl e Goiânia 

(Cambray et ai, 1987; Pires do Rio, 1993; Pires do Rio et al.y 1994). 

Para liberações no meio aquático, o material radioativo pode alcançar o homem por diversos 

caminhos, desde a ingestão de água potável e de produtos aquáticos e irrigados, além da 

exposição externa ao sedimento ou ao solo irrigado. A transferência do material radioativo para 

o ambiente aquático inclui a deposição direta, lavagem das superfícies pela chuva e a migração 

através do solo até atingir o aqüífero. De uma maneira geral, uma vez no corpo d'água, os 

radionuclídeos sofrem um fracionamento entre a solução e as partículas dos sedimentos em 

suspensão. Este fracionamento é importante para descrever a deposição e a distribuição do 

radionuclídeo entre os compartimentos do sistema aquático e sua disponibilidade para 

incorporação pela biota e a conseqüente exposição do homem à radiação. 

O conhecimento e a quantificação das interações entre as diversas vias de exposição do homem à 

radiação são, portanto, fundamentais na avaliação radiológica do meio ambiente. A Figura 3.1 

apresenta, de uma forma geral, a interação entre os caminhos de transporte dos radionuclídeos 

no meio ambiente e as resultantes vias de exposição do homem à radiação. 

Após a definição correta do cenário de exposição, pode-se iniciar o desenvolvimento dos 

modelos conceituai e matemático e, caso necessário, a elaboração de um código 

computacional (Amaral, 1992). O uso de modelos de previsão de dose permite estabelecer 

as relações entre o nível de atividade medido na fonte ou no ambiente e a dose potencial no 

indivíduo ou população. O tipo de modelo a ser utilizado depende das informações 

desejadas e do comportamento do material radioativo no ambiente específico. Algumas 

vezes, dependendo do radionuclídeo, modelos mais simples são empregados. Entretanto, 

para algumas situações, pode ser necessário o desenvolvimento de um modelo apropriado 

para determinado material radioativo, considerando o radionuclídeo envolvido, sua forma 

química no ambiente, sua incorporação e transferência no meio e seu metabolismo no 

homem (ICRP, 1984). 
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Figura 3.1 Vias de Exposição 



Os resultados da avaliação ambientai são utilizados para auxiliar nas decisões sobre o teor 

aceitável dos radionuclídeos na fonte ou no meio ambiente. Tais decisões podem afetar não 

só o projeto e licenciamento de instalações, como também as ações protetoras ou de 

intervenção requeridas para mitigar as conseqüências de uma exposição prevista da 

população à radiação (Hoffman & Gardner, 1983). 
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Capítulo 4 

MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Planejamento do Estudo 

4.1.1 Seleção das mineradoras 

A hipótese operacional do estudo era a da existência de correlação entre o teor de urânio e 

tório dos minérios e o impacto radiológico ambiental associado às atividades de mineração. 

Adicionalmente, dentro deste contexto e pela proposição de realizar-se apenas uma visita a 

cada instalação, optou-se por avaliar mineradoras que processam um mesmo bem mineral, 

considerando a hipótese de similaridade entre os processos operacionais. Desta forma, a 

seleção das mineradoras foi feita com base no teor de urânio e tório associado aos 

minérios, e de forma a ter-se representados alguns dos principais bens minerais lavrados e 

beneficiados no país. 

As informações sobre o teor de urânio e tório dos minérios foram fornecidas pela 

Coordenadoria de Matérias Primas, COMAP, setor da CNEN responsável pela fiscalização 

e controle de matérias-primas e minerais, que também participou das visitas às instalações. 

As indústrias relativas à lavra e beneficiamento dos seguintes bens minerais foram 

selecionadas: nióbio, fosfato, carvão e ouro. O Brasil é o principal produtor de nióbio, 

responsável por quase 80% da produção mundial; possui, também, a maior reserva, com 

86% do total mundial. A receita média gerada com o nióbio é de, aproximadamente, US$ 

130 milhões por ano (MMA, 1995). Embora as reservas brasileiras de rocha fosfática 

representem, apenas, uma pequena parcela do total mundial (aproximadamente 1%), a 

indústria do fosfato é uma das mais importantes sob o ponto de vista de impacto ambiental 

devido, principalmente, às grandes quantidades de rejeito geradas (UNSCEAR, 1988). A 

mineração de carvão também é reconhecida por seu alto potencial de causar impacto 

ambiental, sendo uma das principais sob o ponto de vista radiológico (UNSCEAR, 1988). 

No início da década de 90, houve um incremento na produção industrial de ouro no país, 

que superou a produção garimpeira, sendo o Brasil, atualmente, considerado bastante 
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competitivo para a exploração de ouro e desenvolvimento de minas de ouro (Brasil 

Mineral, 1996). 

4.1.2 Metodología 

A metodologia utilizada no trabalho envolve: i) a análise criteriosa do processo operacional 

em termos de fluxos de massa e sua caracterização radiológica, que permite a identificação 

e a quantificação dos termos-fonte potenciais e do rejeito sólido gerado e estocado pela 

mineradora; e ii) a estimativa de dose decorrente da potencial exposição aos radionuelídeos 

liberados no meio ambiente, durante o funcionamento da instalação e após o encerramento 

das operações. De uma forma geral, foram seguidas as seguintes etapas: 

S análise do processo operacional da indústria e interfaces com o meio ambiente para i) 

seleção dos pontos de coleta das amostras na linha de processo ii) verificação dos 

fluxos de massa envolvidos nas diversas etapas do processo e iii) seleção dos locais de 

coleta dos efluentes líquidos, possíveis águas de drenagem, de superfície e subterrânea; 

S coleta e medida das amostras selecionadas, visando à sua caracterização radiológica; 

S cálculo da atividade gerada em cada etapa do processo operacional e identificação dos 

rejeitos sólidos; 

S identificação de mecanismos potenciais envolvidos na mobilização de poluentes dos 

rejeitos sólidos (bacias de rejeito e pilhas de estéreis), durante o funcionamento e após 

o descomissionamento da instalação, com ênfase nos mecanismos relacionados à 

drenagem ácida; 

S estimativa dos impactos ambientais potenciais decorrentes do funcionamento da 

instalação e após o encerramento das operações, com base no cálculo da dose na 

população que se utiliza do ambiente circunvizinho e dos rejeitos sólidos, 

respectivamente; 

•S avaliação da necessidade de ações de controle e remediadoras ou de estudos adicionais. 
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4.1.3 Hipóteses de trabalho 

Neste estudo pretende-se identificar as fontes potenciais de impacto presente e futuro e 

avaliar as implicações da adoção das novas recomendações internacionais de proteção 

radiológica (IAEA, 1996) às indústrias de mineração. Assim, hipóteses de trabalho serão 

verificadas nas seis mineradoras selecionadas para o estudo de caso: 

Hipótese 1: as mineradoras durante a fase operacional são isentas de controle (HE < 10 

IxSv/ano). 

Hipótese 2: as mineradoras durante a fase operacional devem ser controladas, porém, 

observam os limites para práticas (10 uSv < HE < 0, 3 mSv/ano). 

Hipótese 3: as áreas de deposição de rejeitos sólidos e estéreis de mineração podem ser 

utilizadas para uso irrestrito (HE < 10 mSv/ano). 

Adicionalmente, pretende-se correlacionar as situações de proteção radiológica com os 

teores de urânio e tório no minério, assim como com os aspectos do processamento 

químico. A metodologia utilizada também será avaliada. 

4.2 Caracterização Radiológica 

4.2.1 Amostragem 

Como os radionucíídeos das séries naturais são eliminados como impurezas em todas as 

fases do processo, as amostras deste rejeito foram coletadas, sempre que possível, após 

cada etapa do processo operacional. Inicialmente, foram realizadas amostragens 

instantâneas na linha de processo. Tal procedimento mostrou-se inadequado, pois o teor de 

urânio e tório do minério não era homogêneo. As amostras de processo (polpa de minério) 

passaram, então, a ser coletadas diariamente e compostas em uma única alíquota. Coletou-

se, também, o material depositado nas bacias de rejeito, efluentes líquidos e águas de 

drenagem liberados no meio ambiente e, em alguns casos, o produto final. Quando 
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possível, foram coletadas amostras nos corpos hídricos receptores dos termos fontes, a 

jusante e a montante da área de influência da instalação. 

4.2.2 Preparação e medida das amostras 

As amostras de polpa de minério foram separadas nas fases sólida e líquida. As amostras 

sólidas, incluindo o minério de alimentação, foram dissolvidas em mistura ácida (HNO3 / 

HF) em recipientes de polietileno ("bombonas de teflon"). As amostras líquidas foram 

filtradas, sendo a determinação dos radionuclídeos efetuada tanto na fase solúvel quanto no 

material sólido em suspensão (> 45 um). O mesmo procedimento se aplicou aos efluentes 

líquidos e às demais amostras de água. 

Em cada amostra determinou-se os seguintes radionuclídeos: 

. 238 226^ 210 

v u , Ra e Pb, da serie do urânio; e 

232' 228 

S Th e Ra da série do tório. 

Os procedimentos de análise e medida estão descritos no Manual de Procedimentos do 

Departamento de Proteção Radiológica Ambiental, DEPRA, do Instituto de Radioproteção 

e Dosimetria, IRD (DEPRA, 1994). O urânio total foi determinado por fluorimetria 
232 

(ASTM, 1978) e o Th por espectrofotometria com arsenazo Hl (Pires do Rio & Godoy, 

1986). Os isótopos de rádio foram determinados por contagem alfa e beta total do 
. . 210 

precipitado de Ba(Ra(S04)), e o Pb determinado, após precipitação como cromato, 

210 
através do Bi (Godoy, 1983; Godoy & Shuttíekopf, 1987). 

2 As análises foram realizadas pela Coordenadoria do Laboratório de Poços de Caldas. COLAB/CNEN e pelo 
Departamento de Proteção Radiológica Ambiental, DEPRA/IRD. 
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4.3 Avaliação Radiológica Ambiental 

4.3.1 Estimativa do comprometimento ambiental3 

O simples conhecimento das concentrações de atividade dos radionucíídeos nos rejeitos de 

processo não é suficiente para a avaliação do processo em termos radiológicos. E 

necessário conhecer os fluxos de radioatividade gerados em cada etapa do processo bem 

como sua forma química. 

Desta forma, com base na caracterização radiológica das amostras de processo (Bq/kg) e 

nos fluxos de massa envolvidos (kg/h), foi possível estimar o fluxo anual de atividade 

(Bq/ano) gerado em cada etapa do processo operacional e o depositado como rejeito 

devido à operação das instalações. Esta informação associada ao conhecimento do tempo 

de operação da indústria, permitiu estimar o comprometimento ambiental, representado 

pelas bacias de rejeito e pilhas de estéril de mineração. Considerou-se 8400 h/ano de 

operação das instalações, exceto no caso da mineradora de fosfato I que, segundo 

informações, operou 8000 h/ano. Estimou-se, também, a concentração de atividade dos 

radionucíídeos (Bq/kg) presentes nos rejeitos sólidos, levando em consideração as 

contribuições das diversas etapas do processo. 

O montante de estéril gerado pelas operações de mineração não pôde ser estimado; todavia, 

as concentrações de atividade dos radionucíídeos no estéril foram aproximadas como 

sendo semelhantes àquelas encontradas nos respectivos minérios, pois o teor de corte não é 

feito com base no urânio ou tório e sim no minério de interesse que os contém associados. 

No caso de minérios com teores elevados de pirita, o impacto da drenagem ácida foi 

considerado, tanto no cenário de funcionamento da instalação como no futuro, após o 

encerramento das operações. 

3 Comprometimento ambiental é definido como o equivalente de dose efetiva que poderão receber as 
gerações futuras que se utilizem do ambiente onde os rejeitos sejam depositados. 
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Como não foi feita a caracterização radiológica do solo das regiões das mineradoras 

estudadas, não foi possível avaliar o incremento da dose devido à utilização dos rejeitos 

sólidos das mineradoras. 

43.2 Cálculo da dose individual 

A quantificação da exposição à radiação devido à utilização pela população circunvizinha às 

instalações dos corpos hídricos receptores das emissões líquidas (efluentes líquidos e águas 

de drenagem) e da área de deposição de rejeitos, será feita com base no cálculo do 

equivalente de dose efetiva, HE, denominado ao longo do trabalho, simplesmente, "dose". 

Emissões liquidas 

Na estimativa da dose, foram utilizados os valores do incremento da concentração de 

atividade dos radionuclídeos nas águas de superfície, calculados a partir dos valores 

determinados a montante, considerados como representativos do natural da região. Nos 

casos de não observância de incremento, a dose não foi estimada. Em alguns casos, os 

valores de concentração de atividade das águas de drenagem e dos efluentes líquidos foram 

utilizados diretamente no cálculo, pois formavam riachos que são ou podem vir a ser 

utilizados pela população. 

Foram feitas estimativas da dose para os radionuclídeos 2 3 8 U , 2 3 4 U , 2 2 6 Ra, 2 3 0 Th, 2 l Q P b e 

2 1 0 P o da série do urânio, e 2 3 2 Th, 2 2 8 Ra, 2 2 8 Th, da série do tório, considerando-se cenários 

atuais e futuros de exposição de grupos críticos hipotéticos de adultos. Selecionou-se, de 

acordo com o potencial de utilização de cada corpo hídrico, as vias de exposição dentre as 

seguintes: 

S ingestão de água de rio; 

S ingestão de vegetais irrigados; 

S ingestão de peixe; 

S ingestão de produtos de origem animal; 

S exposição externa por exposição ao sedimento (banho de sol ou pesca); 

^ exposição externa por imersão em água de rio; e 

S exposição externa ao solo irrigado. 
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Como produtos de origem animal, foram considerados carne e leite bovinos, devido ao 

consumo de água de rio pelo animal (dessedentação de gado). Em relação aos vegetais, 

foram considerados os vegetais folhosos. 

Utilizou-se a modelagem ambiental específica para exposições de grupos críticos, 

recomendada pela Agência Internacional de Energia Atômica, IAEA (IAEA, 1982, 1989). 

As equações do modelo e os valores dos parâmetros ambientais, assim como os fatores de 

conversão de dose e taxas de ingestão utilizados apresentam-se no Anexo B. 

No cálculo da dose foram assumidas algumas hipóteses: 

S os teores de 2 3 4 U, 2 1 0 Po e 2 3 0 T h não foram determinados, porém estimados, com base no 

equilíbrio radioativo e analogia de comportamento no meio ambiente, segundo 

abordagem descrita por Amaral (1992). Assim, asumiu-se os valores da concentração 

de atividade de 2 1 0 Pb e 2 1 0 P o iguais ao do 2 2 6 Ra; o valor de nAV igual ao do **U; e o 

valor de Th 10% da concentração de atividade do U, devido à baixa solubilidade 

do tório em água; e 

S sempre que a concentração apresentasse valores inferiores ao limite de detecção, 

adotou-se como mensurável a metade do valor do limite. Por motivos técnicos, o limite 

de detecção para determinação do 2 1 0 Pb era muito elevado. Assim, adotou-se a 

concentração do 2 1 0 P b igual à metade do valor daquele limite, exceto quando este valor 

(1/2 LD) era maior do que a concentração de 2 2 6 Ra, adotando-se a concentração do 

2 1 0 P b igualado ^^Ra. 

Rejeitos sólidos 

A avaliação do impacto potencial devido ao uso irrestrito do rejeito sólido estocado pelas 

instalações, quando do encerramento das operações, foi realizada com base no código 

computacional RESRAD (1997), desenvolvido para calcular a dose à radiação resultante 

de exposição a material radioativo residual (Yu et ai, 1993). 
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Os parâmetros utilizados estão apresentados no Anexo F. Após uma avaliação preliminar, 

concluiu-se que, apenas os parâmetros relativos à descrição da zona contaminada e à 

precipitação anual, influenciariam o cálculo de maneira significativa; para estes, utilizou-se 

os valores específicos de cada local. Para os demais parâmetros, foram adotados os valores 

sugeridos pelo próprio modelo, exceto o tempo de exposição, considerado de 30 anos no 

modelo e alterado para 50, por tratar-se de indivíduo adulto e membro do público. 

O cenário adotado foi o de uso irrestrito considerando, no entanto, as limitações de uso do 

material em questão. Assim, considerando-se a utilização do material como aterro para a 

construção de casas, tem-se como vias de exposição: a exposição gama externa, a inalação e 

ingestão de solo, a inalação de radônio e a ingestão de água, devido a uma eventual 

contaminação do aqüífero. Não se considerou a ingestão de alimentos, devido à não 

adequação do material a práticas agrícolas. Como dados de entrada utilizou-se as 

concentrações de atividade dos radionuclídeos 2 3 8 U , ^^XJ, 2 3 0 T h )

 2 2 6 Ra, 2 1 0 P b e 2 1 0 P o , da 

série do urânio e Th, Ra e" Th, da série do tório. Como o Th não foi medido, a sua 

concentração de atividade nos rejeitos sólidos foi estimada considerando o mesmo fator de 

enriquecimento observado para o 2 3 2 Th. 

Optou-se por utilizar os valores da concentração de atividade dos radionuclídeos 

determinados nos rejeitos sólidos em ordens de grandeza. No caso específico do material 

estéril de mineração, que apresenta teores de urânio e tório similares aos do minério, 

decidiu-se assumir, em adição, equilíbrio radioativo. 
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Capítulo 5 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A magnitude do desequilíbrio observado em algumas amostras de minério, os erros de 

medida superiores a 10% obtidos em alguns resultados e o não fechamento de alguns 

balanços de atividade, são conseqüência da variabilidade natural do teor de urânio e tório 

do minério que entra no processo, além de problemas analíticos devido à complexidade das 

matrizes analisadas. Desta forma, os resultados da concentração de atividade serão 

utilizados e avaliados em termos de ordem de grandeza, permitindo indicar os sítios de 

acumulação preferenciais dos radionuclídeos, sugerindo fontes potenciais presentes e 

futuras de impacto e mecanismos responsáveis. 

5.1 MINERADORA DE NIÓBIO I 

i) Processo Operacional e Caracterização Radiológica 

A Tabela 5.1 apresenta a caracterização radiológica das amostras do processo operacional, 

apresentado no Anexo C, da mineradora de nióbio I. O beneficiamento físico (separação 

magnética, deslamagem e flotaçao) não alterou de modo significativo as concentrações de 

atividade dos radionuclídeos no material, uma vez que não houve ataque químico à matriz 

geológica do mineral. O beneficiamento químico envolve a etapa da lixiviação clorídrica 

do minério. Como era de se esperar, o beneficiamento químico conduziu a diferenças 

expressivas nas concentrações dos radionuclídeos nas etapas subseqüentes, em relação ao 

minério. Este fato deve-se às diferentes características químicas dos radionuclídeos. 

Dentre os rejeitos gerados nas etapas de beneficiamento físico, o rejeito da separação 

magnética apresentou as menores concentrações de atividade dos diversos radionuclídeos 

analisados; aparentemente, a deslamagem apresentou as maiores concentrações. 
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Tabela 5.1 Caracterização radiológica das amostras de processo da mineradora de nióbio I. 

Etapa do 

processo 

Concentração de Atividade (Bq/kg) 

~m V T2i "5T "Th Ra 

Minério (1) 

Sepaiação 

Magnética (2) 

Deslamagem (3) 

Flotaçâo (4) 

Concentrado de 

pirocloro (5) 

Sulfato de bário 

(6) 

Escória 

metalúrgica (7) 

930 + 62 

1091 ±74 

1265± 83 

770 ±50 

14620 ±955 

42 ± 2 

805 ± 97 

340 ± 43 

1381±158 

990 ±120 

1370 ±156 

23138± 1520 3290 + 313 

1330 ±231 

720± 163 

2029±311 

2440 ± 360 

710 ± 162 

26250 ± 3100 7400 ± 1000 

2400 + 355 

6390 ± 655 

863±90 

8995± 924 

3100 ±320 

83000 ± 8500 

43 ±1 

5176±716 

750± 166 

5278± 720 

1440 ±243 

8900 ± 1285 

197300 ± 27600 

117600 ± 12000 20200 ± 3606 

C ) ponto de coleta 

É interessante observar que ocorre uma nítida separação dos radionuclídeos: urânio e tório 

acompanham o concentrado de pirocloro, sendo enriquecidos na escória metalúrgica, e os 

isótopos de rádio o sulfato de bário. 

Os resultados mostram claramente que os rejeitos associados ao sulfato de bário e à escória 

metalúrgica apresentam os teores mais elevados de radionuclídeos em comparação aos 

demais rejeitos do processo operacional. A concentração de atividade dos isótopos de rádio 

no sulfato de bário é de, até, duas ordens de grandeza superior àquela encontrada nas 

demais etapas do processo. Com base nestes resultados, podemos inferir que os rejeitos de 

sulfato de bário e da escória metalúrgica são fontes potenciais de impacto ambiental e de 

exposição à radiação. 

Os resultados do fluxo de atividade gerado em cada etapa do processo operacional estão 

apresentados Tabela 5.2. Estima-se, portanto, uma geração de atividade total no processo 

de 1,8 x 10 1 3 Bq/ano (correspondente ao somatório da atividade total dos radionuclídeos 

analisados). O balanço de atividade calculado não fechou com o projetado na entrada do 
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processo; foi superior nos casos do ^ U , e 2 1 0 P b (superestimando de 20 a 36%) e 

inferior nos casos do 2 3 2 T h e 2 2 8 Ra (subestimando de 14 e 44%, respectivamente). 

Assim, as discussões serão baseadas no valor dos somatórios dos fluxos a partir de cada 

etapa do processo operacional. No caso do ^ T h , 44% da atividade inicial sai do processo 

junto à escória metalúrgica, sendo esta a etapa mais significativa para o radionuclídeo; a 

deslamagem é responsável por 20% do totcl. Para o U, a escória metalúrgica responde 

pelo mesmo percentual em relação à flotação; muito embora os resultados da concentração 

fossem, na escória, duas ordens de grandeza superior à flotação, estes resultados mostram 

que as duas etapas são igualmente significativas em relação à atividade gerada no processo. 

Tabela 5.2 Fluxo de atividade gerado/estocado anualmente pela mineradora de nióbio I. 

Etapa do Fluxo de Atividade (Bq/ano) 

processo 

2 3 2 ^ Total 

Minério (145) 1,1 x 10 1 2 9,8 x 10" 1,6 x 101 2 7,8 x IO12 6,3 x IO12 1,8 x 10 1 3 

Separação 2 x 1011 6,3 x 10 1 0 1,3 x 1011 1,6 x 1011 1,4 x 1011 6,9 x 10" 

magnética (22) 

Deslamagem 1,8 x 10" 2,0 x 10" 2,9 x 1011 1,3 x 10 1 2 7,7 x 10" 2,7 x 10 1 2 

(17,3) 

Rotação (89,7) 5,8 x 10" 7,5 x 101 1 1,8 x IO12 2,3 x IO12 1,1 x IO12 6,5 x IO12 

Escória 5,8 x 10" 8,3 x 10 1 0 6,1 x 10 1 0 3 x 10 1 2 5,1 x 10" 4,2 x 10 1 2 

metalúrgica (3) 

Sulfato de bário 2,1 x IO8 1,3 x IO11 3,7 x 10 1 0 2,2 x 10s 9,9 x 10" 1,2 x IO12 

(0,6) 

( ) fluxo de massa, t/h 

Quanto aos isótopos de rádio, os maiores fluxos são observados na etapa de flotação, muito 

embora os valores de concentração fossem duas ordens de grandeza superior na etapa do 

produto de neutralização da lixívia clorídrica (sulfato de bário); tendo o mesmo ocorrido 

com o 2 1 0 Pb . 
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Assim, o material estéril de mineração, a escória metalúrgica, o sulfato de bário e os 

rejeitos de flotação, constituem fontes potenciais de comprometimento radiológico 

ambiental, após o encerramento das operações. 

ii) Cálculo de dose individual 

Cenário futuro — comprometimento ambiental 

Com base no cenário de ocupação da área da instalação (Capítulo 4), onde casas são 

construídas utilizando como aterro aqueles materiais, obteve-se os resultados apresentados 

na Figura 5.1 e no Anexo E (Tabela E.l) . É importante ressaltar que o cálculo efetuado 

para o depósito de escória, inclui a combinação da escória metalúrgica com sulfato de 

bário, uma vez que a deposição destes rejeitos é feita em camadas alternadas no próprio 

depósito. 
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Figura 5.1 - Estimativa da dose em função do tempo devido ao uso dos rejeitos sólidos da 

mineradora de nióbio I. 
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Os resultados obtidos mostram que a área não pode ser liberada para utilização irrestrita, 

com valores de dose, para todos os tipos de rejeitos, bastante superiores a 10 mSv/ano. As 

doses estimadas devido à utilização da escória metalúrgica são superiores àquelas 

estimadas para o material estéril. Estes resultados mostram claramente que o material não 

pode ser utilizado como aterro para a construção de casas, uma vez que o nível para 

intervenção para radônio dentro de casa é de 10 mSv/ano (IAEA, 1996). Outras utilizações 

têm que ser vistas com cautela. 

No caso da escória, o material pode ser considerado quimicamente inerte, oferecendo 

possibilidades mínimas de contaminação do meio ambiente; porém valores de dose >100 

mSv/ano a curto e longo prazos, impõem restrições ao acesso do público. É importante 

mencionar que o sulfato de bário, estocado junto com a escória, poderá acarretar a 

contaminação de aqüíferos. Porém, a sua maior solubilidade em relação aos demais 

materiais não foi considerada no modelo. Espera-se, todavia, que este aspecto venha 

sempre a contribuir com uma dose insignificante em relação à exposição ao radônio e à 

irradiação gama externa. Muito embora não tenha sido possível quantificar o incremento 

de dose em relação à região, qualquer que seja o valor, os resultados evidenciam uma 

necessidade de gerenciamento futuro dos rejeitos. 

A Figura 5.2 e a Tabela 5.3 mostram que a exposição ao radônio e a irradiação gama 

externa representam as maiores contribuições para a dose, sendo aquela devido a uma 

eventual contaminação do aqüífero uma preocupação radiológica menor. No material 

estéril, a exposição ao radônio e a irradiação gama externa contribuem igualmente para a 

dose total. No caso da escória metalúrgica, logo após o descomissionamento (tempo zero), 

a irradiação gama externa representa 64% da dose total estimada, enquanto o radônio é 

responsável por 33% da dose, aproximadamente. Esta proporção se mantém no momento 

em que se estima o valor de dose máximo (1522 anos). Este fato deve-se ao elevado teor de 
2 3 2 T h e 2 2 8 ^ 

no material. O mesmo se verifica em relação ao resíduo sólido de processo, 

55% da contribuição para a dose é devido à irradiação gama externa e 40% ao radônio, 

aproximadamente, no momento após o descomissionamento. 
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Figura 5.2 Contribuição para a dose total por radionuclídeo (curva 1) e por via de 

exposição (curva 2) da escória metalúrgica e sulfato de bário da mineradora de nióbio I. 

Tabela 5.3 Contribuição para a dose total por radionuclídeo (curva 1) e por via de 

exposição (curva 2) dos rejeitos sólidos da mineradora de nióbio I. 

Estéril "Tailing" "Tailing" Escória Escória 
Via t = o** t = 0 t =3024** t = 0 t=1522** 
Dose externa 48 55 58 64 60 
Radônio 51 40 35 33 29 
Ing. de água - - 5 - 7 

Nuclídeo 
Ra-226 54 38 3 36 11 
Ra-228 16 4 14 
Th-228 29 55 48 
Th-230 35 26 
Th-232 62 62 

* t em anos após o descomissionamento, considerando a atividade atual da área 
** tempo de dose máxima 
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Estes resultados devem ser utilizados, apenas, para identificar os possíveis problemas de 

impacto radiológico decorrentes da utilização da área onde os rejeitos serão depositados. 

No entanto, qualquer decisão sobre que atitude a adotar deverá ser baseada num estudo 

mais profundo e cuidadoso, até porque o depósito de escória constitui-se de camadas 

aiternadas com sulfato bário e escória metalúrgica em que um material poderia blindar a 

radiação do outro. 

Convém, também, ressaltar que o rejeito de flotação como não sofreu maiores influências 

químicas, apresenta as menores concentrações de atividade dos radionuclídeos. Porém, 

pode-se estimar um total de 47 t de urânio depositadas como rejeito na etapa de flotação. 

Se adicionarmos o urânio associado à escória metalúrgica, obteremos, aproximadamente, 

100 t de urânio por ano depositadas como rejeito nesta instalação. E interessante notar que 

este montante representa a produção média anual do Complexo Minero-industrial de Poços 

de Caldas no início do seu período de funcionamento (Fernandes, 1997). Como as reservas 

da jazida da mineradora de nióbio em questão são estimadas para manter a produção atual 

por cerca de 400 anos, um estudo de viabilidade econômica de recuperação do urânio a 

partir das fontes acima citadas, merece ser considerado. 

Cenário presente - Fase operacional 

Durante a fase operacional da instalação, as principais contribuições para o meio ambiente 

e, conseqüentemente, para a exposição do público, são os efluentes líquidos das bacias de 

rejeitos, liberados no meio ambiente. Os resultados individuais da concentração de 

atividade dos radionuclídeos nestas amostras, assim como nos córregos receptores 

apresentam-se nas Tabelas D.l e D.2 do Anexo D. Os valores de concentração de atividade 

dos isótopos de rádio são da mesma ordem de grandeza daqueles citados por Penna Franca 

et ai. (1965, 1970) em trabalhos pioneiros realizados naquela época para caracterizar, em 

termos radiológicos, a mesma região. Segundo os autores, a concentração de atividade em 

amostras de água variavam de 0,7 a 21 mBq/L para 2 2 6 R a e até 740 mBq/L para 2 2 8 Ra . 
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O incremento da concentração de atividade dos radionuclideos no meio receptor foi 

estimado em relação a um ponto localizado num córrego a montante da instalação, 

considerado como representativo da radioatividade natural da região. 

O cenário de exposição restringiu-se à dessedentação de gado, pois os rios eram de 

pequeno porte, não sendo observado nenhum outro uso das águas. O cálculo de dose foi 

efetuado para o incremento da concentração de atividade, AA, do meio, em 2 locais dos 

corpos receptores ajusante da instalação, PI e P2, conforme apresentado na Tabela 5.4. 

Tabela 5.4 - Incremento de concentração de atividade nos corpos receptores dos efluentes 

líquidos durante a operação da mineradora de nióbio I. 

Local de Incremento AA (Bq/L) 

amostragem amostragem 
2 l 0Pb 2 2 8Ra 

PI 0,025 0,03 0,03 0,06 

P2 0,02 0,05 0,05 0,33 

Os resultados preliminares obtidos indicam um impacto potencial da ordem de 0,03 e 0,08 

mSv/ano, respectivamente para PI e P2, devido à liberação de efluentes líquidos das bacias 

de rejeitos. Em ambos os casos, os radionuclideos que mais contribuem para a dose são 

Os valores de dose estimados são superiores ao nível de isenção sugerido pelo BSS (IAEA, 

1996), indicando a necessidade de controle, se considerado como prática. Porém, é 

importante observar que são inferiores ao nível de dose exigido para práticas, 0,3 mSv/ano 

(CNEN, 1988), demonstrando a eficácia do tratamento de efluentes adotado pela instalação 

para a redução de poluentes não radioativos na retenção dos radionuclideos. 
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5.2 MINERADORA DE NIÓBIO II 

i) Processo Operacional e Caracterização Radiológica 

A caracterização radiológica das amostras do processo operacional (Anexo C) da 

mineradora de nióbio II são apresentados na Tabela 5.5. Pode-se observar que o teor de 

urânio no minério desta mineradora é superior ao da mineradora de nióbio I em até cinco 

vezes, contrariamente ao tório que é sete vezes inferior. O mesmo tipo de observação quanto à 

diferença da distribuição da concentração de atividade dos radionuclídeos nas diversas etapas 

de ambos beneficiamentos feito para a mineradora I se aplica. Como já foi observado, é o 

rejeito metalúrgico que apresenta as maiores concentrações de e 2 3 2 Th, quando 

comparadas àquelas dos rejeitos do beneficiamento físico e tratamento químico do minério. O 

2 2 6 Ra é concentrado na etapa da deslamagem. Por outro lado, o produto final apresenta as 

menores concentrações de atividade para todos os radionuclídeos, sendo o ^ R a o 

radionuclídeo mais enriquecido neste material. 

Tabela 5.5 Caracterização radiológica das amostras de processo da mineradora de nióbio 

n. 

Etapa do processo Concentração de Atividade (Bq/kg) 

!°Pb 232 T h 

Minério (1) 

Separação 

magnética (2) 

Deslamagem (3) 

Flotação (4) 

Rejeito 

metalúrgico (5) 

Produto final (6) 

4550 ±300 

843 ±56 

6700 ±145 

4985 ±327 

34819 ±2294 

64 ± 4 

3390 + 319 7890±1121 

941 ±112 

5160 ±393 

41 ±5 

1730 ±276 

6900 ±404 6180 ±860 

3400 ±320 7530 ±1065 

435 ±132 

904 ±94 

293 ±30 

1754 ± 180 

1040 ± 107 

16700 ±1713 

23 ±2 

2040±312 

315 ±120 

3080 ±439 

1840 ±289 

6450 ±900 

258 ±114 

( ) ponto de coleta 
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Teores elevados de 2 3 8 U são removidos durante a etapa de lixiviação do concentrado, após 

a etapa de flotação. É interessante observar, contudo, que 72% do total de urânio que entra 

no sistema é recuperado como rejeito da flotação. Na escória metalúrgica, apesar das 

concentrações mais elevadas do urânio neste material, este percentual é de apenas 10% do 

total (Tabela 5.6). 

Os fluxos de atividade gerada/estocada pela instalação são apresentados na Tabela 5.6. A 

atividade total estocada pela instalação é de, aproximadamente, 9,5 x 10 Bq/ano. De uma 

forma geral, a etapa da flotação é responsável pelos maiores fluxos de radionuclídeos 

associados aos produtos de processo. Este dado é interessante, pois difere do quadro geral 

observado para a mineradora de nióbio I, que apresentou a maior parte da radioatividade 

associada aos rejeitos de escória metalúrgica. Pode-se inferir, igualmente ao que foi feito 

para a mineradora I, que 1451 de urânio são descartadas como rejeito na etapa de flotação. 

Tabela 5.6 Fluxo de atividade gerado/estocado anualmente pela mineradora de nióbio II. 

Cldptl ru
 Fluxo de Atividade (Bq/ano) 

processo 

238TJ 2 , 0Pb ^Ra Total 

Minério (65) 2,5 x IO12 1,9 x 10 í 2 4,3 x 10" 4,9 x 1011 1,1 x IO12 6,4 x 10'2 

Separação 

magnética (13) 

9,2 x 101 0 1 x 10 n 1,9 x 10" 3,2 x 101 0 3,4 x 10 1 0 4,5 x IO11 

Rejeito de 

deslamagera (8) 

4,5 x 1011 4,6 x IO11 4,2 x 10" 1,2 x 10 u 2,1 x 10" 1,7 x IO12 

Rejeito de 

flotação (43) 

1,8 x IO12 1,2 x IO12 2,7 x IO'2 3,8 x 10 n 6,6 x 10 n 6,7 x IO12 

Rejeito 

metalúrgico 

(0,825) 

2,4 x 10" 3,6 x 10l° 3 X 1 0 9 1,2 x 10 a 4,5 x 10 1 0 4,4 x 10" 

Produto (0,458) 2,5 x 108 1,6 x IO8 - 8,8 x 107 9,9 x 10a 1,5 x IO9 

( ) fluxo de massa, t/h 
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Os rejeitos de flotação correspondem a, aproximadamente, 70% do fluxo de atividade total 

gerado no processo, sendo o 2 3 8 U e o 2 1 0 P b os radionuclídeos que apresentam a maior 

contribuição. Por outro lado, o rejeito metalúrgico, onde foram encontradas concentrações 

importantes de atividade de radionuclídeos, é responsável por, apenas, 5% do fluxo de 

atividade total estocado pela instalação. 

Assim, o material estéril de mineração, os resíduos sólidos acumulados na bacia de rejeitos 

e a escória metalúrgica, representam o comprometimento potencial radiológico ambiental, 

após o encerramento das operações. 

ii) Cálculo da dose individual 

Cenário futuro - comprometimento ambiental 

Com base no cenário estabelecido de utilização dos materiais, obteve-se os resultados de 

equivalente de dose efetiva apresentados nas Figura 5.3 e no Anexo E (Tabela E.2). 

Figura 5.3 Estimativa da dose em função do tempo devido ao uso dos rejeitos sólidos da 

mineradora de nióbio II. 
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Conforme observado na mineradora de nióbio anterior, os rejeitos sólidos da instalação 

(resíduos sólidos de processo, estéril de mineração e escória metalúrgica) conduzem a 

valores de dose que merecem atenção (superiores a 10 mSv/ano). As doses estimadas para 

a utilização da escória metalúrgica são superiores àquelas estimadas para o material estéril 

e resíduos de processamento físico, como na mineradora anterior. Porém, o uso do material 

estéril de mineração conduz a valores de dose mais elevados do que o resíduo sólido de 

processo. Como no caso ulterior, os valores elevados de dose exigem a restrição de 

utilização pela população. 

É evidente que a escória metalúrgica, embora inerte, representa preocupação a longo prazo, 

não podendo ser liberada para uso irrestrito. Os níveis de dose superiores a 100 mSv/ano 

conduzem à necessidade de intervenção, no sentido de reduzir o acesso do público. As 

concentrações encontradas na escória também justificariam sua classificação como rejeito 

radioativo (CNEN, 1984, 1985). 

Finalmente, em relação ao material estéril e resíduo sólido de processo, para definir 

alguma atitude a tomar, seria necessário um estudo mais profundo, até porque existe um 

potencial para a mobilização dos radionuclídeos no rejeito. 

A Figura 5.4 e Tabela 5.7 mostram, também, que a exposição ao radônio e a irradiação 

gama externa representam as maiores contribuições para a dose. A exposição devido a uma 

eventual contaminação do aqüífero representa uma preocupação radiológica menor. No 

material estéril e nos rejeitos sólidos de processo, a irradiação gama externa e a exposição 

ao radônio contribuem com, aproximadamente, 14 e 85% para a dose total estimada, 

respectivamente, no momento após o descomissionamento (tempo zero). Observa-se, 

também, que, no momento em que se estima o valor de dose máximo (652 anos), a 

contribuição do radônio diminui, devido à migração do 2 2 6 Ra, que passou a ter uma maior 

importância (19 e 17%, respectivamente). A menor importância da dose externa em relação 

à mineradora de nióbio I, deve-se à diferença nos teores de urânio e tório dos minérios. 

Como citado no início, o minério desta mineradora possui cinco vezes mais urânio e sete 

vezes menos tório do que o minério anterior. 
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Figura 5.4 Contribuição para a dose total por radionuclídeo (curva 1) e por via de 

exposição (curva 2) da escória metalúrgica da mineradora de nióbio II. 

Tabela 5.7 Contribuição para a dose total por radionuclídeo e por via de exposição dos 

rejeitos sólidos da mineradora de nióbio II. 

Estéril Estéril "Tailing" "Tailing" Escória Escória 
Via t = 0 t = 652** t = 0 T=652** t = 0 t=5082** 
Dose externa 14 11 14 11 34 13 
Radônio 85 69 85 69 66 74 
Ing. de água - 19 - 17 - 11 

Nuclídeo 
Ra-226 97 73 94 67 73 
Th-228 2 3 - 22 
Th-230 22 27 93 
* t em anos após o descomissionamento, considerando a atividade atual da área 
** tempo de dose máxima 
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No caso da escória, a irradiação gama externa representa 34% da dose total estimada, 

enquanto a exposição ao radônio é responsável por, aproximadamente, 66% da dose, no 

momento do descomissionamento. A longo prazo, a contribuição do radônio aumenta 

drasticamente, devido ao decaimento do 2 3 0 Th , em grandes quantidades, para o 2 2 6 R a 

(Figura 5.4). 

Adicionalmente, em relação ao cenário futuro, neste c£.so deve-se prever usos múltiplos da 

água de drenagem natural da mina (Tabela 5.8) (irrigação, dessedentação de gado). Este 

cenário pode conduzir a doses da ordem de 0,9 mSv/ano, sendo os isótopos de rádio, o 

2 1 0 P b e o 2 1 0 P o , os radionuclídeos críticos. Tal situação já exigiria uma discussão 

específica, pois trata-se de drenagem natural do corpo mineralizado devido à ação do 

homem. 

Cenário presente - Fase operacional 

As águas de drenagem da mina são os únicos efluentes líquidos liberados no meio 

ambiente pela instalação, pois a bacia de rejeito é estanque. Desta forma, as concentrações 

de atividade dos radionuclídeos nas águas de drenagem do corpo mineralizado foram 

utilizadas na estimativa do impacto causado pelas atividades de mineração (Tabela 5.8). 

Tabela 5.8 Concentração de atividade dos radionuclídeos nas águas de drenagem do corpo 

mineralizado da mineradora de nióbio II. 

Local de Concentração de Atividade (Bq/L) 

amostragem 2 i ( >Po 

Agua de 0,64 0,25 0,25 0,036 0,24 0,036 

drenagem 

Os resultados de U ficaram inferiores ao limite de detecção da técnica analítica (Tabela 

D.3 do Anexo D), portanto, não foi possível observar qualquer impacto devido a este 

radionuclídeo. O cenário de exposição restringiu-se à dessedentação de gado. 
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Assim, com base nos resultados preliminares, o uso da água de drenagem da mina não 

acarreta doses superiores ao nível de isenção sugerido pelo BSS (IAEA, 1996), sendo até 

uma ordem de grandeza inferior a 10 uSv/ano. Desta forma, a instalação estaria isenta de 

controle sob o ponto de vista da proteção radiológica, em termos de impacto no cenário 

operacional. 

5.3 MINERADORA DE FOSFATO I 

i) Processo Operacional e Caracterização Radiológica 

Os resultados da caracterização radiológica das amostras do processo operacional da 

mineradora de fosfato I (Anexo C), estão apresentados na Tabela 5.9. Os desequilíbrios 

obtidos na amostra de minério evidenciam claramente um problema de não 

representatividade da amostragem nesta caracterização, o que dificultará o balanço de 

atividade. De qualquer forma, são observadas algumas evidências importantes. O 2 3 2 T h 

apresentou concentrações mais baixas no rejeito magnético e concentrado apatítico e mais 

elevadas na deslamagem e flotação; já o 2 2 8 R a é retido nos diferentes rejeitos mas, 

principalmente, no concentrado de apatita; o 2 l 0 P b foi preferencialmente concentrado no 

rejeito de deslamagem. Quanto ao 2 2 6 Ra e ao 2 3 8 U observa-se uma partição equilibrada. 

Tabela 5.9 Caracterização radiológica das amostras de processo da mineradora de fosfato 

I. 

Etapa do Concentração de Atividade (Bq/kg) 

processo 

^Ra 

Minério (1) 114 ± 8 330 ±41 800 ± 172 204 + 21 350 ±123 

Rejeito 129 ± 9 150 ± 19 620 ±152 54 ± 6 490 ±138 

magnético (2) 

Deslamagem (3) 236 ± 16 282 ±35 2169 ±328 256 ±26 621 ±152 

Rejeito de 174 ± 12 199 ±25 620 ±152 204 ±21 796 ±171 

flotação (4) 

Concentrado de 169 ±11 300 ±38 980±191 91 ±9 1170 ±213 

Apatita (5) 

( ) ponto de coleta 
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De uma forma geral, evidencia-se a ocorrência de valores relativamente baixos da 

concentração de radionuclídeos nos rejeitos e uma não acentuada preferência dos 

radionuclídeos se concentrarem em uma etapa específica do processo. Assim, as alterações 

no fluxo de atividade dos radionuclídeos são mais influenciadas pelos fluxos dos rejeitos 

propriamente ditos do que pelas concentrações em si. Isto pode ser observado na Tabela 

5.10, onde são apresentados os resultados da atividade total gerada/estocada por ano pela 

mineradora. 

Tabela 5.10 - Fluxo de atividade gerado/estocado anualmente pela mineradora de fosfato I 

Etapa do Fluxo de Atividade (Bq/ano) 

processo 
2 1 0Pb 22*Ra Total 

Minério 1.3 xlO 1 2 3,7 xlO1 2 9 x l 0 1 2 2,3 xlO 1 2 3,9 xlO 1 2 2 x IO13 

(1406) 

Rejeito 2x10" 2,4 xlO11 9,8 xlO1 1 8,5xlO ! 0 7,7x10" 2,3 x IO12 

magnético (197) 

Rejeito de 5,5x10" 6,6x10" 5,1 xlO 1 2 6x10" 1,5 xlO 1 2 8,3 x IO12 

deslamagem 

(292) 

Rejeito de 1 xlO 1 2 1,2 x 101 2 3,6 xlO 1 2 1,2 xlO 1 2 4,6 x IO12 1,2 x IO13 

flotação (727) 

Concentrado 2,6x10 1 2 4,6 x l0 1 ! 1,5 xlO 1 2 1,4 xlO1 1 1,8 xlO 1 2 4,1 x IO12 

apatítico(190) 

( ) fluxo de massa, t/h 

A atividade estocada pela instalação na bacia de rejeitos é, aproximadamente, 2,3 x IO 1 3 

Bq/ano, sendo a flotação a etapa do processo que mais contribui, representando, 

aproximadamente, 52% da atividade total estocada pela instalação. Este fato deve-se, 

essencialmente, ao valor elevado do fluxo de rejeito de flotação (727 t/h). O concentrado 

apatítico produzido é responsável por, aproximadamente, 18% da atividade total projetada 

no minério. 
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Conseqüentemente, o material estéril da mineração e os resíduos sólidos de processo 

acumulados na barragem de rejeitos, representam o rejeito sólido da mineradora com 

potencial de exposição do público. 

ii) Cálculo da dose individual 

Cenário futuro - comprometimento ambiental 

Os resultados de dose obtidos, com base no cenário de utilização dos rejeitos sólidos estão 

apresentados na Figura 5.5 e na Tabela E.3 do Anexo E. 

1 10 100 1000 10000 

tempo (anos) 

Figura 5.5 Estimativa da dose em função do tempo devido ao uso dos rejeitos sólidos da 

mineradora de fosfato I. 

Observa-se que as doses projetadas devido ao uso dos resíduos sólidos de processo *e ao 

estéril de mineração, inferiores a 10 mSv/ano, são compatíveis com aquelas verificadas em 

áreas de radioatividade natural elevada (Amaral, 1992; UNSCEAR, 1993; IAEA, 1998). 

Portanto, não há uma necessidade explícita de remediação sob o ponto de vista da proteção 

radiológica. 

43 



É importante mencionar que, posteriormente, o concentrado apatítico é conduzido para a 

unidade de benefíciamento químico para produção de ácido fosfórico e insumos a serem 

utilizados como fertilizantes. Naquele tipo de instalação, as pilhas de fosfogesso têm sido 

referenciadas como o maior problema de impacto ambiental radiológico potencial 

(Steinhausler, 1992; Baxter, 1996; Rosa, 1997, Silva, 1997). Talvez então, os impactos em 

termos de dose de radiação relativos à indústria do fosfato possam estar no setor de 

produção do ácido fosfórico e não do concentrado de apatita. 

Cenário presente -fase operacional 

Embora não tenha sido feita a caracterização radiológica da região, os resultados 

preliminares obtidos e apresentados na Tabela D.4 do Anexo D, não indicam a ocorrência 

de impacto radiológico ambiental devido à liberação de efluentes líquidos pela instalação. 

Não foi observado incremento nos valores de concentração de atividade dos radionuclídeos 

em relação a um local a montante da área de influência da instalação, considerado como 

representativo do natural da região. Como a água bacia de rejeitos é recirculada no 

processo, a liberação de efluentes para o meio ambiente é bastante minimizada. 

Os valores de concentração de atividade dos radionuclídeos determinados no corpo hídrico 

receptor, a montante e a jusante da área de influência da instalação, são compatíveis aos 

encontrados em águas de superfície da região, determinados em trabalhos pioneiros na 

região (Penna Franca et ai, 1965, 1970; Paschoa& Nóbrega, 1982). 

Embora as concentrações de atividade dos isótopos de rádio a montante da instalação 

sejam maiores do que aquelas a jusante, ambas encontram-se dentro da faixa de variação 

normal encontradas na literatura para estes radionuclídeos em águas de superfície. A 

concentração total dos isótopos de rádio em águas de superfície variam de 0,08 a 300 

mBq/L para o ^ R a e de 0,2 a 130 mBq/L para o 2 3 8 R a (IAEA, 1990). 
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5.4 MINERADORA DE FOSFATO II 

i) Processo Operacional e Caracterização Radiológica 

A Tabela 5.11 apresenta a caracterização radiológica das amostras do processo 

operacional, apresentado no Anexo C, da mineradora de fosfato II. Observa-se que não 

houve alteração significativa das concentrações de atividade dos radionuclídeos em todas 

as etapas do processo operacional, em relação ao minério. Tal fato era esperado, pois o 

processo de produção de fosfato é constituído, apenas, por operações físicas de 

concentração e purificação do minério, não havendo ataque químico à matriz; o mesmo 

não foi observado na mineradora anterior, devido à amostragem na linha de processo não 

ter sido composta e sim instantânea. 

A distribuição dos radíonuclídeos pelas etapas do processo operacional segue um padrão 

muito próximo à mineradora de fosfato I, embora com concentrações mais elevadas de 

acordo com a concentração de atividade dos respectivos minérios. 

Os fluxos de atividade gerada/estocada pela mineradora são apresentados na Tabela 5.12. 

A atividade total estocada pela instalação é de, aproximadamente, 3,6 x IO 1 3 Bq/ano. Deste 

total, a maior parte está relacionada com as etapas de flotação e deslamagem, que 

representam, respectivamente, 75 e 21% da atividade estocada anualmente pela instalação. 

O Ra é o radionuclídeo responsável pela maior parte desta atividade. O fluxo de 

atividade do concentrado apatítico é de, aproximadamente, 1,8 x IO 1 2 Bq/ano, 

representando, aproximadamente, 7% da atividade inerente ao processo. 

O material estéril de mineração e os residuos sólidos de processo acumulados na barragem 

de rejeitos, representam os rejeitos sólidos da mineradora com potencial de exposição do 

público. 
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Tabela 5.11 Caracterização radiológica das amostras de processo da mineradora de 

fosfato II. 

Etapa do processo Concentração de Atividade (Bq/kg) 
2 3 S Ü ^Ra~ ^ ^ 2 2 8 Rl 

Minério (1) 880 ±58 700 ± 85 990 ± 192 753 ± 77 1550 ±255 

Rejeito magnético 285 ± 19 209 ± 26 748 ± 166 285 ± 29 415 ± 130 

(3) 

Rejeito de 1054 ±69 762 ± 92 1340 ± 232 899 ± 92 1712 ±274 

deslamagem (4) 

Rejeito flotacão 620 ± 41 568 ±70 788 ± 170 529 ± 54 1227 ± 219 

(grossos) (5) 

Rejeito flotacão 856±56 927±110 713 ± 162 615±63 965 ± 190 

(finos) (5) 

Rejeito flotacão 1054 ±69 766 ± 92 831 ± 175 965 ± 99 1930 ± 300 

(ultrafínos) (5) 

Concentrado 273 ± 19 191 ±24 260 ±114 142 ± 15 562 ± 146 

apatítico (6) 

Concentrado 384 ± 25 281 ± 35 497 ± 139 183 ± 19 859 ± 178 

apatítico seco (7) 

( ) ponto de coleta 

Tabela 5.12 Fluxo de atividade gerado/estocado anualmente pela mineradora de fosfato II. 

Etapa do processo Fluxo de Atividade (Bq/ano) 
J J &Ra 21í>Pb ^Th Total 

Minério (650) 4,8 x IO12 3,8 x 10 1 2 5,4 x IO12 4,1 x IO12 8,5 x IO12 2,7 x IO13 

Rejeito magnético 2,4 x 10 n 1,8 x 1011 6,3 x IO11 2,4 x 10" 3,5 x 10" 1,6 x IO12 

(100) 

Rejeito de 1,4 x IO12 1,0 x IO12 1,8 x 10 1 2 1,2 x IO12 2,3 x IO12 7,7 x IO12 

Deslamagem (158) 

Rejeito de Flotacão 5 x IO12 4,5 x IO12 4,7 x IO12 4,2 x IO12 8,3 x IO12 2,7 x IO13 

(240) 

Concentrado 3,5 x 10" 2,4 x I0 1 1 3,3 x 1011 1,8 x 10 n 7,2 x 10 n 1,8 x IO12 

apatítico (152) 

( ) fluxo de massa, t/h 
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ii) Cálculo da dose individual 

Cenário futuro - comprometimento ambiental 

Com base no cenário de ocupação, utilizando áreas aterradas com o material dos rejeitos 

sólidos, obteve-se os resultados apresentados na Figura 5.6 e na Tabela E.4 do Anexo E. 

1 10 100 1000 10000 

tempo (anos) 

Figura 5.6 Estimativa da dose em função do tempo devido ao uso dos rejeitos sólidos da 

mineradora de fosfato n. 

Observa-se que, mais uma vez, todos os valores estimados de dose são inferiores a 15 

mSv/ano, portanto similares àqueles observados em áreas de radioatividade natural elevada 

(Amaral, 1992), não sendo de preocupação no que diz respeito à remediação. Porém, a 

utilização do material mereceria uma avaliação mais criteriosa, tendo em vista ser o 

radônio o maior contribuinte para a dose (80%). 

Cenário presente - fase operacional 

A falta de uma caracterização da radioatividade natural da área, impede a definição de 

qualquer impacto devido à operação da instalação. No entanto, pode-se inferir, com base 

nos valores de concentração de atividade dos radionuclídeos, apresentados nas Tabelas D. 5 
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e D.6 do Anexo D, que os efluentes líquidos liberados no meio ambiente evidenciam, 

apenas, um pequeno acréscimo nas concentrações de atividade dos isótopos de rádio, 

porém, de difícil quantificação. 

Observa-se concentrações de atividade importantes para os isótopos de rádio e 2 1 0 P b em 

alguns córregos receptores dos efluentes líquidos. Entretanto, houve uma diluição da 

concentração de atividade destes radionuclídeos no principal corpo hídrico da região 

(Figura C.4, Anexo C). 

Os resultados estão muito próximos ao limite de detecção, apresentando um erro associado 

muito elevado. Além disso, os valores de concentração de atividade dos isótopos de rádio, 

num ponto a jusante da instalação, embora mensuráveis, são inferiores aos valores relativos 

à drenagem natural da área da mina. Tal fato indica que, apesar de receber efluente de 

processo, o efeito da diluição do rio é superior ao impacto operacional, não necessitando, 

portanto, maiores considerações. 

5.4 MINERA D ORA DE CARVÃO 

i) Processo Operacional e Caracterização Radiológica 

A Tabela 5.13 apresenta a concentração de atividade dos radionuclídeos gerados em cada 

etapa do processo operacional, apresentado no Anexo C, e nas cinzas da queima do carvão. 

Como era esperado, as etapas de beneficiamento físico não alteraram a concentração de 

atividade dos radionuclídeos presentes no minério de carvão. Apenas na fração de carvão 

super fino, a ser estocada na bacia de sedimentação, se observou, com exceção do 2 2 8 Ra, 

um enriquecimento dos radionuclídeos. 

A fração grossa do carvão (carvão energético), vendida para uma indústria de celulose da 

região, é utilizada para a operação de caldeiras. É importante chamar a atenção para o teor 

dos radionuclídeos das cinzas geradas na sua queima. Com exceção do 2 1 0 P b , devido à sua 

volatilização a altas temperaturas, os valores são elevados. O carvão fino (fração fina) e 

ultra fino são utilizados em indústrias de cimento e termoelétricas. 
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Tabela 5.13 Caracterização radiológica das amostras de processo da mineradora de carvão 

e das cinzas da sua queima. 

Etapa processo Concentração de Atividade (Bq/kg) 

3 3 y ^ 3 2 T h ^ÜT" 

Minério (1) 359 x24 457 ± 57 754 ± 167 33 ± 3 68 ±49 

Fração Grossa (2) 428 ± 29 511±63 425±131 20 ± 2 <42 

Fração Fina (3) 232 ± 15 295 ± 37 235 ±111 14 ± 2 <42 

Carvão Ultra Fino (6) 260 ± 17 291 ±36 427 ±132 18 ± 2 <42 

Carvão Super Fino (8) 1314+87 2149 ±230 3160 ±450 103 ± U <42 

Rejeito Xistoso (4) 526 ± 35 547 ± 67 679 + 159 49 ± 5 333 ±122 

Rejeito Piritoso (5) 508 ± 33 710 ±86 936 ±187 38 ± 4 228±110 

Cinzas (queima do 932 ±61 1006 ±120 396 ±128 65 ± 6 <42 

carvão grosso) 

( ) ponto de coleta 

A Tabela 5.14 apresenta o fluxo anual de atividade gerado/estocado nas etapas do 

processo operacional. Como pode ser verificado, os fluxos de atividade gerados pelos 

rejeitos xistoso, piritoso e carvão super fino são similares para todos os radionuclídeos, 

com exceção do Ra, que apresentou concentração de atividade inferior ao limite de 

detecção no carvão super fino. O 2 I 0 P b é o radionuclídeo que contribui com o maior fluxo 

de atividade, seguido do 2 2 6 Ra e do 2 3 8 U . A atividade estocada pela indústria é de, 

aproximadamente, 3 x 10 1 1 Bq/ano, e aquela contida nos produtos comercializados de, 

aproximadamente, 1,3 x 10 1 1 Bq/ano. O maior fluxo de atividade é representado pela 

fração de carvão grosso, o qual é vendido, como carvão energético, para uma indústria de 

papel e celulose da região. 

A instalação não possui resíduo sólido de processo, pois o processo operacional resume-se 

em operações físicas de separação por densidade e peneiramento do minério. A bacia de 

sedimentação recebe, apenas, o carvão super fino resultante do processo. Portanto, somente 

o material estéril de mineração foi considerado como tendo potencial de uso futuro. 
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Tabela 5.14 Fluxo de atividade gerado/estocado anualmente pela mineradora de carvão. 

Etapa do processo Fluxo de Atividade (Bq/ano) 
2 3 ^ 2 1 7 ^ - 2 2 ^ 

Minério (26) 7,9 x IO10 1 x IO11 1,7 x IO11 7,2 x IO9 1,5 x IO10 

Fração Grossa (8) 2,9x10'° 3,5 x IO10 2,9 x IO10 1,4 x IO9 < 2 , 8 x l 0 9 

Fração Fina (3) 4,6 x IO9 5,9 x IO9 4,7 x IO9 2,8 x IO8 < 8,5 x IO8 

Carvão Ultra Fino 6,5 x IO9 7,3 x IO9 1,1 x IO10 4,5 x IO8 < 1,1 x IO9 

(6) 

Carvão Super Fino 2 x IO10 3,2 x IO10 4,8 x IO10 1,6 x IO9 < 6,3 x IO8 

(8) 

Rejeito Xistoso (4) 2,4 x IO10 2,5 x IO10 3,1 x IO10 2,2 x IO9 1,5 x IO10 

Rejeito Piritoso 2,3 x IO10 3,2 x IO10 4,2 x IO10 1,7 x IO9 1 x IO10 

(4) 

( ) fluxo de massa, t/h 

ii) Cenário futuro - comprometimento ambiental 

Os resultados obtidos no cenário de utilização de áreas aterradas com material estéril de 

mineração estão apresentados na Figura 5.7 e na Tabela E.5 do Anexo E. 

100 
tempo (anos) 

10000 

Figura 5.7 Estimativa da dose em função do tempo devido ao uso do material estéril de 

mineração da mineradora de carvão. 
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Observa-se que a dose total estimada é de, aproximadamente, 7 mSv/ano no tempo zero, 

absolutamente compatível com doses estimadas em áreas de radioatividade natural elevada 

(Amaral, 1992). Além disso, 90% da dose total corresponde a radônio, sendo, portanto, 

inferior ao nível de ação recomendado para exposição a radônio dentro de casa (ICRP, 

1993). 

A geração de drenagem ácida a partir das minas não foi considerada num cenário futuro, 

pois, após o fechamento da instalação, o bombeamento das águas das minas subterrâneas 

para a superfície cessará. Entretanto, como uma fonte adicional de exposição do público 

que venha a habitar a área da instalação após o seu fechamento, pode-se considerar a 

drenagem superficial das áreas de deposição de material estéril de mineração. Porém, 

espera-se que o impacto desta fonte não seja superior àquele estimado durante a fase 

operacional da instalação. 

As cinzas provenientes da queima do carvão devem ser, também, consideradas 

potencialmente como rejeitos a serem gerenciados. Adicionalmente, a sua utilização como 

insumo na indústria do cimento e como fertilizante na agricultura, deve ser avaliada sob o 

ponto de vista da dose na população, tal como foi realizado com o fosfogesso (Rosa, 1997; 

Silva, 1997). 

i) Cenário presente - fase operacional 

A descrição da área de influência da instalação e caracterização radiológica dos respectivos 

termos-fonte estão apresentados na Figura 5.8 e na Tabela D.7 do Anexo D. 

Durante a fase operacional da instalação, as principais contribuições para o meio ambiente 

e, conseqüentemente, para a exposição do público, são: os efluentes líquidos da bacia de 

sedimentação (P5) e as águas de drenagem superficial da área de deposição de rejeitos e 

estéril de mineração (P6), cujas contribuições podem ser verificadas no corpo hídrico 

receptor destes efluentes, a jusante da instalação (P8). 
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Figura 5.8 Área de influência da mineradora de carvão e respectivos termos-fonte 



Como natural da região considerou-se local PIO do corpo receptor, por estar localizado a 

montante da área de influencia da instalação (Figura 5.8). Embora haja a geração de água 

de drenagem ácida das áreas de mineração com teores elevados de radionuclídeos, 

principalmente do 2 3 8 U e isótopos de rádio (Tabela D.7 do Anexo D), as mesmas são 

tratadas de forma efetiva antes da liberação no meio ambiente. 

Após o tratamento de neutralrzação com cal, as águas de drenagem da mina A sofrem urna 

redução de 50% na concentração de atividade do 2 3 8 U , sendo que todo o urânio presente 

estaria na forma particulado. Para os outros radionuclídeos, o tratamento é menos eficiente, 
2 1 Q 2 2 6 

apresentando uma redução de, apenas, 20% para o ¿ l u P b e 33% para o Ra e ^ T h . Nos 

demais termos fonte, o 2 I 0 P b e o 2 3 8 U são os radionuclídeos mais importantes. 

Adicionalmente, houve uma efetiva diluição ao longo do rio, como pode ser observado na 

Tabela D.8 do Anexo D, que apresenta os resultados medidos em água de superfície a 

jusante da instalação. Como comparação, são apresentados, também, os resultados da 

concentração de atividade medidos a montante da instalação. 

Os cenários de exposição definidos durante a fase operacional da instalação foram; 

ingestão de água, peixe e vegetais irrigados; dessedentação de gado; exposição externa à 

água e sedimento. O cálculo de dose foi efetuado para o incremento da concentração de 

atividade, do meio, ÀA, em relação ao natural da região, conforme apresentado na Tabela 

Tabela 5.15. Incremento de concentração de atividade no corpo hídrico receptor dos 

efluentes líquidos durante a operação da mineradora de carvão. 

5.15. 

Local 

P8 0,036 0,036 0,0036 0,004 0,004 

53 



Com base nos resultados preliminares verifica-se que, mesmo considerando um cenário de 

múltiplos usos da água do rio por um grupo critico hipotético, o impacto radiológico 

ambiental devido à liberação de efluentes líquidos é da ordem do nível de isenção sugerido 

pelo BSS (IAEA, 1996), 10 uSv/ano. 

5.6 MINERADORA DE OURO 

i) Processo Operacional e Caracterização Radiológica 

A Tabela 5.16 apresenta a caracterização radiológica do processo operacional, apresentado 

no Anexo C, da mineradora de ouro. Verifica-se um enriquecimento nas concentrações de 

2 3 8 U na escória metalúrgica e de 2 2 6 Ra nas etapas de lixiviação e após o circuito de carvão 

ativado. A concentração de atividade de 2 1 0 Pb na escória metalúrgica apresentou uma 

redução de, aproximadamente, 50%. O 2 3 2 Th apresentou concentrações de atividade 

similares àquelas encontradas no minério em todas as etapas. A concentração de atividade 

de Ra ficou inferior ao limite de detecção da técnica analítica em todas as etapas do 

processo. 

Tabela 5.16 Caracterização radiológica das amostras de processo da mineradora de ouro. 

Etapa do processo Concentração de Atividade (Bq/kg) 
2 2 éRa ; ! 0 p b 

3 3 2Th ' ^Ra 

Minério (1) 114±8 136 + 17 169 ±104 49 ±5 <42 

Após C.I.L. 118±8 466 ±43 < 114 52 ±5 < 126 

(rejeito) (2) 

Escória da 635 ±42 282 ±35 65 ±59 41 ± 4 <42 

fundição (3) 

Como pode ser observado na Tabela 5.17, que apresenta o fluxo de atividade 

gerado/estocado pela instalação, praticamente todo o minério que entra no processo, é 

enviado para a barragem como rejeito, sendo a massa do produto obtido no processo 

operacional considerada desprezível. O fluxo de escória não foi fornecido pelo operador; 

entretanto, a escória é reaproveitada no processo, não se caracterizando como rejeito. 
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Tabela 5.17 Fluxo de atividade gerado/estocado anualmente pelamineradora de ouro. 

Etapa do processo Fluxo de Atividade (Bq/ano) 

~~™V ^ **Pb ™fh ^ ToTal 

Minério (83) 7.9 x IO10 9,5 x IO10 1,2 x I0 n 3,4 x IO10 <2 ,9x IO10 3,3 x ÍÕ11 

Após C.I.L. 8,3 x IO10 3,2 x 10 n < 7,9 x 10 , ü 3,6 x IO10 < 8,8 x IO10 4,4 x 10" 

(rejeito) (83) 

( ) fluxo de massa t/h 

O fluxo de atividade estocada na barragem de rejeitos peia instalação é de, 

aproximadamente, 4 x IO 1 1 Bq/ano, sendo o i 2 6 R a responsável por 70% do fluxo de 

atividade (3 x 10 1 1 Bq/ano). Muito embora as concentrações e fluxos de atividade não 

sejam elevados, este material poderá representar um potencial impacto para o meio 

ambiente, que deverá ser quantificado, desde que a barragem não seja descomissionada. 

Assim, as áreas de deposição de estéril de mineração e os resíduos sólidos acumulados na 

barragem de rejeitos, representam o comprometimento ambiental da mineradora com 

potencial de exposição do público, caso seja liberado para uso irrestrito. Atenção deve ser 

dada à possível contaminação de aqüíferos subterrâneos, devido à drenagem ácida, mesmo 

sendo uma região semi-árida. É importante mencionar que a atividade total 

gerada/estocada anualmente pela instalação é da mesma ordem de grandeza daquela 

estocada pelo Complexo Minero-industrial de Poços de Caldas, CIPC (Fernandes, 1997). 

n) Cenário Futuro - Comprometimento Ambiental 

Considerando um cenário de utilização de áreas aterradas com ambos materiais, obtém-se 

os resultados apresentados na Figura 5.9 e na Tabela E.6 do Anexo E. Pode-se observar 

que, em ambos os casos, a dose máxima (< 10 mSv/ano) seria recebida imediatamente após 

o fechamento da instalação, ou seja no tempo zero. 

As doses estimadas para o resíduo sólido de processo (9 mSv/ano, aproximadamente) são 

superiores àquelas estimadas para o material estéril (3 mSv/ano, aproximadamente), devido 

ao enriquecimento do Ra no processo. Pode-se inferir que as doses devido ao uso de 

material estéril são compatíveis com doses estimadas em áreas de radioatividade natural 
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elevada, inclusive em Poços de Caldas, onde os radionuclídeos naturais têm valor 

comercial (Amaral, 1992). 

Figura 5.9 Estimativa da dose em função do tempo devido ao uso dos rejeitos sólidos da 

mineradpra de ouro. 

Muito embora o valor de dose associado aos resíduos sólidos de processo, depositados na 

bacia de rejeitos, também possa ser considerado compatível com áreas de radioatividade 

natural elevada, observa-se um incremento em relação ao natural da região; como natural 

da região, pode-se considerar, a princípio, um valor de dose máximo igual ou inferior 

àquele estimado para o estéril de mineração. Entretanto, o material estéril de mineração 

pode apresentar concentrações de atividade de radionuclídeos naturais acima da média da 

região. 

Contudo, é importante enfatizar que o operador prevê, já em seu plano operacional, um 

projeto para a recuperação da bacia de rejeitos, a qual será totalmente recomposta do ponto 

de vista ambiental, havendo plantio de vegetação nativa tanto na parte de praia como no 

maciço da barragem. 
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Além dos cenários acima citados, ocorre a drenagem ácida, já mencionada anteriormente, 

como uma fonte adicional de exposição do público que venha a habitar a área da instalação 

após o seu fechamento. Os locais que poderiam receber o impacto da drenagem ácida das 

áreas de mineração e de deposição de estéril seriam: PI 1, P9 e P5 e P7 (Figura 5.10). Os 

cenários potenciais considerados, consoante o uso dos rios, seriam: ingestão de água e 

vegetais irrigados; dessedentação de animais; e, no caso da barragem de água bruta, pode-

se considerar, em aJição aos demais, a exposição gama externa à água e sedimento (Tabela 

5.18). 

Tabela 5.18 Cenários de exposição após o fechamento da mineradora de ouro, 

considerando a drenagem ácida. 

Termo-fonte Cenário / vias de exposição 

P11 Ingestão de água; dessedentação de gado 

P7 Ingestão de água, peixe e vegetais irrigados; exposição gama externa à água e sedimento; 

dessedentação de gado 

P9 Ingestão de água 

P5 Ingestão de água e vegetais irrigados: dessedentação de gado 

Os incrementos da concentração de atividade em relação ao natural da região e os 

resultados da estimativa do equivalente de dose efetiva, estão apresentados nas Tabelas 

5.19 e 5.20, respectivamente. 

Observa-se que, o local que recebe a contribuição das águas de drenagem da área de 

mineração, PI 1, e da barragem de suprimento de água bruta para a instalação, P7, 

apresentam um incremento potencial de dose de, aproximadamente, 0,3 mSv/ano, sendo os 

isótopos de rádio os principais contribuintes. Porém, o local P5, que recebe a influência das 

águas de drenagem da área de deposição de rejeitos, apresenta um potencial de incremento 

de dose em indivíduos do público de 8,32 mSv/ano, sendo o 2 3 2 T h e o 2 3 8 U os principais 

contribuintes para a dose estimada. A ingestão de água e de vegetais irrigados seriam as 

principais vias de exposição da população. 
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Tabela 5.19 Incremento de concentração de atividade nas águas de drenagem após o 

fechamento da mineradora de ouro. 

Radionuclídeo Incremento, AA (Bq/L) 

P7 P5 P9 Pll 

2 3 8 u 0,96 28,3 0,7 ' 
2 3 4 u 0,96 28.3 - 0,7 
2 2 õRa 0,4 1 0,13 0,32 
2 3 a m 0,04 0,1 - 0,03 
2 1 0Pb - - - -
2 , % - - - -
2 3 2Th 0,01 4,2 - 0,014 
2 2 8Ra - 0,1 0.3 0,3 
2 2 8 Th 0,01 4,2 - 0,014 

Tabela 5.20 Estimativa da dose devido à drenagem ácida das áreas de mineração e de 

deposição de estéril após o fechamento da mineradora de ouro. 

Local P7 P5 P9 PÎ1 

Dose (mSv/ano) 0,31 8,38 0,06 0,35 

Outro aspecto importante a ser considerado, é o fato da visita à mineradora ter sido 

realizada no período da seca, onde apenas as águas de drenagem ácidas das minas são 

geradas. É importante ressaltar que, durante a época das chuvas, as mesmas poderiam ter 

como efeito maximizar a mobilização e o transporte dos radionuclídeos em solução, 

principalmente do 2 3 8 U, podendo aumentar as exposições estimadas. 

Muito embora as diferentes condições meteorológicas, geológicas e hidrográficas das duas 

regiões não permitam uma extrapolação direta do comportamento ambiental, fato 

semelhante foi observado na mina de urânio de Poços de Caldas. Verificou-se que a 

relação entre as doses devido à drenagem ácida das áreas de deposição de estéril em 

períodos de chuva e seca pode ser de 20 vezes no caso do "°U (PMAE, 1999). Desta 

forma, pode-se esperar que o valor das doses devido à ocupação da área e uso das águas 

59 



naquela região sejam, no futuro, mais elevadas do que aquelas estimadas com os resultados 

atualmente disponíveis. Assim, neste caso, estudos adicionais deverão ser conduzidos antes 

de qualquer decisão sobre a necessidade da adoção de procedimentos estabilizadores da 

bacia de rejeitos. 

i) Cenário Presente - Fase operacional 

A descrição da área de influência da instalação e caracterização radiológica dos respectivos 

termos-fonte estão apresentados na Figura 5.10 e nas Tabelas D.9 e D. 10 do Anexo D. 

Durante a fase operacional da instalação, as principais contribuições para o meio ambiente 

e, conseqüentemente, para a exposição do público, são; os efluentes líquidos das barragens, 

(P7) e (PIO); da bacia de rejeitos, (P17); e da área da planta industrial. (P8), e, as águas de 

drenagem das minas C, (PI 1), e A, (P9). O natural da região pode ser caracterizado a partir 

dos locais de amostragem P01, P12 eP14, os quais estão localizados a montante da área de 

influência da instalação (Figura 5.10). 

As águas ácidas de drenagem da Mina A apresentam as maiores concentrações de 
^38 226T\ 210 

atividade de "*U, z z o R a e i I U Pb, em ambas galerias de acesso analisadas. A drenagem 

superficial da pilha de estéril da mesma mina apresentou valores elevados de 2 3 8 U (até 30 
232 

Bq/L) e Th (4 Bq/L), o que sugere a lixiviação dos radionucíídeos pela água ácida 

gerada na mina (os valores de pH das águas de drenagem das minas variam de 3,5 a 2,2) 

devido à presença de pirita no minério. Entretanto, verifica-se uma diluição significativa 

das concentrações de atividade dos radionucíídeos nas barragens da região (Tabela D. 10). 

Devido às diferentes potencialidades de uso foram definidos diferentes cenários de 

exposição, apresentados na Tabela 5.21 

60 



Tabela 5.21 Cenários de exposição durante a fase operacional da mineradora de ouro. 

Termo-fonte Cenário / vias de exposição 

P7 Ingestão de água; dessedentação de gado 

PIO Ingestão de água. peixe e vegetais irrigados; exposição gama externa ã água e sedimento; 

dessedentação de gado 

P9 Ingestão de água; dessedentação de gado 

P17 Ingestão de água; dessedentação de gado 

P8 Ingestão de água e vegetais folhosos; dessedentação de gado 

P11 Ingestão de água; dessedentação de gado 

O cálculo de dose foi efetuado para o incremento da concentração de atividade do meio, 

ÀA, em relação ao natural da região, conforme a Tabela 5.22, para os usos específicos de 

cada local, descritos na Tabela 5.21. Os resultados da estimativa da dose estão 

apresentados na Tabela 5.23. 

Tabela 5.22 - Incremento da concentração de atividade dos termos-fonte durante a 

operação da mineradora de ouro. 

RadJonuclídeo Incremento AA (Bq/L) 

P9 PIO Pll PI7 P7 P8 

0,7 0,5 0,96 0,35 
2 3 4 u - - 0,7 0,5 0.96 0,35 
: 2 6Ra 0,13 0.05 0,32 0,54 0.4 0,32 
:3 frTh - - 0,03 0,05 0,04 0,03 
: - 0 p b - - - - _ 

2l0Po - - - - -

~32Th - - 0,014 0,006 0,01 
2 2 3Ra 0,3 - 073 - - -
: 2 8Th - - 0,014 0,006 0,0 i _ 
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Tabela 5.23 Estimativa da dose total durante a fase operacional da mineradora de ouro. 

Local " " ~ P 9 " "PIO" " PI í ' " ' P 1 7 " P 7 " " " P8 

Dose 0.055 0.022 0.'l23 0 , 0 9 7 " 0.10o 0.188 

(mSv/ano) 

As doses estimadas variaram de, aproximadamente, 0,02 a 0,2 mSv/ano, consoante os usos 

das águas. 

Os resultados de dose obtidos são superiores ao nível de isenção recomendado pelo BSS 

(IAEA, 1996). Assim, se a instalação fosse considerada como uma prática, deveria ter um 

controle adequado das liberações durante o seu funcionamento. Porém, os mesmos são 

inferiores ao nível exigido pela legislação para uma instalação nuclear, 0,3 mSv/ano 

(CNEN, 1988), mostrando que o tratamento de efluentes realizado pela instalação, devido 

aos poluentes não radioativos é, também, eficiente na retenção dos radionuclídeos. 
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Capítulo 6 

DISCUSSÃO GERAL 

Os resultados deste trabalho permitem confirmar que as atividades de mineração e 

beneficiamento de minério, ao qual urânio e tório estejam associados, podem comportar-se 

como situações de exposição à radiação natural aumentada. No entanto, a utilização destes 

resultados em processos de tomada de decisão específicos para cada instalação, 

necessitaria de estudos e cálculos mais detalhados. Porém, foram suficientes para se inferir 

sobre quais as possíveis situações de impacto presente e futuro, além de identificar 

potenciais fatores que poderão funcionar como indicadores de possibilidade de impacto 

ambiental. 

A metodologia utilizada mostrou-se adequada para as observações mencionadas no 

trabalho. Uma caracterização radiológica das amostras das várias etapas do processo em 

adição à das águas de drenagem e efluentes líquidos, permitiram identificar e estimar as 

possíveis fontes de impacto. No entanto, ficou evidente a importância de dispor-se de 

informações sobre a caracterização radiológica local e aspectos sazonais para uma melhor 

estimativa do impacto. No caso da mina de urânio de Poços de Caldas, a relação entre as 

doses devido à drenagem ácida das áreas de deposição de estéril em períodos de chuva e 

seca pode ser de até 20 vezes no caso do 2 3 8 U (PMAE, 1999). Mesmo que a metodologia 

seja utilizada como uma triagem inicial, o desconhecimento dos efeitos sazonais pode 

conduzir a subestimativas dos impactos ambientais. 

No caso de se estimar um potencial impacto radiológico ambiental que exija alguma 

atitude, é importante a adoção de uma metodologia para as amostras de processo 

suficientemente representativa. Portanto, amostragens compostas deverão ser privilegiadas. 

Este fato deve-se à variabilidade dos teores de urânio e tório nos minérios e à 

complexidade das matrizes envolvidas, a qual pode conduzir a dificuldades analíticas. 

Além disso, estudos de alguns parâmetros específicos, principalmente aqueles relacionados 

ao tipo de rejeito envolvido, são necessários para minimizar as incertezas das estimativas 

realizadas. E importante enfatizar que, neste trabalho, o modelo de cálculo de dose 
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(RESRAD, 1997) utiliza parâmetros característicos para solo e não para resíduos sólidos 

de processo ("tailings") ou estéril de mineração. 

Observou-se dos resultados que, na ausência de possibilidade de drenagem ácida, a 

preocupação, em termos de impacto ambiental, deverá ser com a futura utilização das áreas 

nas quais os rejeitos ficarão abandonados, após o encerramento das operações. A 

pertinência do problema corre Iaci o na-se com o teor de urânio e tório no minério, desde que 

não ocorra processamento químico; sendo o valor da dose relacionado, principalmente, à 

exposição ao radônio, quando os teores de urânio forem mais elevados e à irradiação gama 

externa, quando os de tório assim o forem. No caso das mineradoras de fosfato, embora as 

concentrações relativas de urânio e tório sejam inferiores, principalmente, em relação às de 

nióbio, o montante de minério processado é muito superior. Com isso, são geradas grandes 

quantidades de rejeito, que poderão necessitar de gerenciamento futuro, devido à 

possibilidade de valores de dose coletiva relevantes, além de uma maior quantidade de 

radionuclídeos a serem mobilizados, principalmente os isótopos de rádio. 

No caso de ocorrência de drenagem ácida, quando da presença, por exemplo, de pirita no 

minério, o impacto ambiental é relevante tanto durante a fase operacional quanto após o 

encerramento; porém, muito embora os teores de tório e, particularmente, de urânio sejam 

importantes, depende, essencialmente, das condições pluviométricas da região e da 

dimensão da bacia hidrográfica. No caso da mineradora de ouro, como o regime 

pluviométrico da região caracteriza-se por uma situação de clima semi-árido, as drenagens 

superficiais não são perenes. No período de estiagem, apenas as águas ácidas de drenagem 

devido à operação das minas são geradas, podendo lixiviar as espécies químicas e os 

radionuclídeos presentes no material depositado ao longo de seu caminho até atingir os 

cursos d'água. Posteriormente, essas águas serão acumuladas nas barragens existentes. Em 

adição às drenagens oriundas das pilhas de estéreis, existe a geração de drenagem ácida na 

própria barragem de rejeitos. Entretanto, estas águas são tratadas e recirculadas para a 

planta industrial. Além disso, devido à utilização de cianeto no processo, o tratamento de 

efluentes realizado para a redução de poluentes é bastante rigoroso, sendo efetivo, também, 

para os radionuclídeos. E importante enfatizar que, as chuvas teriam como efeito 

maximizar o transporte dos radionuclídeos em solução, aumentando as concentrações dos 

mesmos e, conseqüentemente, as exposições estimadas. 
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Em relação à mineradora de carvão, pode-se notar alguns valores de concentração de 

atividade elevados, principalmente de 2 3 8 U e isótopos de rádio, em águas de drenagem das 

minas. Entretanto, observa-se, no corpo receptor a jusante da instalação, uma diluição 

significativa daquelas concentrações de atividade. Finalmente, como a drenagem ácida é 

um processo de longa duração, a remediação da área, com enfoque nas pilhas de estéril, 

deverá ser um ponto importante por ocasião do encerramento das operações. 

Situações onde se processe quimicamente o minério, os radionuclídeos serão 

reconcentrados na forma de rejeitos, devendo ser estes as fontes potenciais de impacto para 

cenários presentes e futuros. A pertinência do problema sofre uma influência do teor de 

urânio e tório no minério, porém, o padrão de distribuição dos radionuclídeos nos rejeitos 

é determinante e depende do processo, como o tipo de ataque químico à matriz do minério. 

No caso de cenários de exposição durante a fase operacional, observou-se a eficácia dos 

procedimentos de tratamento de efluentes utilizados para a redução dos poluentes não 

radioativos. Assim, este aspecto deve ser analisado ao se proceder a um diagnóstico da 

instalação quanto a eventuais impactos ambientais. Para situações de exposição devido à 

utilização das áreas onde os rejeitos serão depositados após o encerramento das operações, 

o valor da dose poderá ser bastante elevado, dependendo do teor de urânio e tório no 

minério e do radionuclídeo que for concentrado no rejeito. E o caso das mineradoras de 

nióbio, cujas concentrações de urânio, tanto no rejeito de flotação como na escória 

metalúrgica, são relevantes. Um estudo de viabilidade económica da recuperação do urânio 

contido naqueles rejeitos merece ser cogitado, tendo em vista a quantidade do material 

depositado anualmente pelas mineradoras. 

É importante ressaltar que, a presença de teores elevados de 2 3 0 T h assim como de 2 3 2 T h nos 

rejeitos evidencia, de imediato, um problema em termos de impacto a longo prazo. Caso 

não tenha ocorrido enriquecimento dos isótopos de rádio e, portanto, não se observe 

impacto a curto prazo, este poderá maximizar-se em IO 3 anos. A migração dos isótopos de 

rádio para corpos d'água subterrâneos poderá ser relevante a longo prazo, principalmente, 

quando grandes quantidades de rejeitos estiverem sendo acumuladas, a despeito das baixas 

concentrações de radionuclídeos presentes. Entretanto, representa uma preocupação 

radiológica menor. 
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Dentre os rejeitos formados ao longo do processo, destacam-se alguns que, pelo seu 

potencial uso pelo homem, denominam-se subprodutos (fosfogesso e cinzas de carvão). 

Muito embora não tenha sido considerada neste trabalho, a utilização deste material como 

rejeito ou como subproduto, assim como a utilização do próprio produto, devem ser 

avaliadas. Dentro das perspectivas modernas de gestão ambiental, nas quais o rejeito é 

visto como ineficiência de processo, a recuperação de subprodutos de alto valor (urânio e 

terras raras) nele contidos, através de alterações no próprio processo operacional, poderia 

proporcionar um melhor aproveitamento do minério de fosfato, com a conseqüente redução 

do dano ambiental causado pela deposição dos mesmos. 

Quanto aos aspectos de proteção radiológica, este trabalho deve ser utilizado como uma 

reflexão. Utilizou-se valores de 10 uSv e de 0,3 mSv de dose anual para indivíduo do 

publico para verificar as hipóteses de isenção e de prática controlada, adotadas 

internacionalmente para as instalações nucleares (CNEN, 1988; ICRP, 1993; IAEA, 1996). 

Este procedimento foi importante, pois permitiu uma avaliação da situação de operação 

destas instalações dentro do enfoque proposto recentemente pelo BSS (IAEA, 1996), isto 

é, de que este tipo de instalação deve ser controlado. Todavia, desconhecemos o impacto 

da adoção deste critério em todas as instalações do país. Seria, também, interessante 

quantificar o impacto em termos de dose coletiva, considerando o elevado número de 

indústrias de mineração não nucleares no Brasil. 

No caso de utilização irrestrita da área de deposição futura de rejeitos, a abordagem 

utilizada neste trabalho foi uma comparação com valores de dose adequados a áreas de 

radioatividade natural elevada, ca. 10 - 15 mSv/ano (Amaral, 1992; IAEA, 1998). Apesar 

da média global de dose efetiva devido à radiação natural ser da ordem de 2,4 mSv/ano, 

valores de 10 mSv/ano não são raros e, mesmo valores de até 100 mSv/ano, são 

observados em alguns lugares (IAEA, 1998). Além disso, o BSS (IAEA, 1996) estabelece 

níveis de ação para a exposição ao radônio no ar, dentro de casa, que podem ser utilizados 

como referência para outras situações envolvendo exposição crônica (ICRP, 1993; IAEA, 

1998). Estes níveis de ação, traduzidos em termos de dose efetiva anual, representam, 

aproximadamente, de 3 até 10 mSv. Como para o cenário utilizado, a exposição a radônio 

teve a maior contribuição, o valor de dose adotado neste trabalho para utilização irrestrita 

da área de deposição de rejeitos, < 10 mSv/ano, não merece maiores discussões a respeito. 
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No entanto, existe um aspecto filosófico e conceituai, que neste trabalho gostaríamos de 

levantar para discussão, considerando os erros normalmente associados às medidas e às 

estimativas de dose e a localização das indústrias de mineração em áreas de radioatividade 

natural elevada: 

S será relevante adotar-se para as indústrias de mineração não nucleares, adicionais de 

dose exigidos para as diversas instalações nucleares, os quais representam valores 

inferiores a 5% do valor da dose natural na área? 

S deveriam as mineradoras de urânio ser enquadradas no mesmo contexto? 
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CONCLUSÕES 

As atividades de mineração e beneficiamento de minério, ao qual urânio e tório estejam 

associados, representam situações de exposição à radiação natural aumentada. Desta 

forma, a legislação de licenciamento ambiental deverá ser revista, de modo a incluir a 

avaliação radiológica no processo de avaliação de impacto ambiental das atividades de 

mineração, bem como estabelecer procedimentos de recuperação de áreas de deposição de 

rejeitos nas instalações já existentes. 

A metodologia utilizada mostrou-se adequada para as observações mencionadas no 

trabalho. A caracterização radiológica das amostras das várias etapas do processo em 

adição à das águas de drenagem e efluentes líquidos, permitiram identificar e estimar as 

possíveis fontes de impacto. 

Observou-se a eficácia do sistema de tratamento de efluentes, utilizado pelas empresas 

visando à redução de lançamento de poluentes não radioativos no meio ambiente, na 

contenção dos radionuclídeos. Este aspecto é importante quando de uma avaliação de 

impacto durante a operação de instalações de processamento de minério. 

Na ausência de possibilidade de drenagem ácida e considerando a eficácia do sistema de 

tratamento de efluentes, a preocupação, em termos de impacto ambiental, deverá ser com a 

futura utilização das áreas nas quais os rejeitos ficarão abandonados, após o encerramento 

das operações. No caso de ocorrência de drenagem ácida, o problema é relevante em 

ambas as fases, operacional e de encerramento das atividades. 

Para o cenário de habitação da área de rejeitos, o valor da dose está relacionado, 

principalmente, à exposição ao radônio, quando os teores de urânio forem mais elevados e 

à irradiação gama externa, quando forem os de tório. A presença de teores elevados de 

2 3 0 T h assim como de 2 3 2 T h nos rejeitos evidencia, de imediato, um problema em termos de 

impacto a longo prazo. A migração dos isótopos de rádio para corpos d'água subterrâneos, 

embora de menor relevância num cenário de ocupação de área, não deve ser negligenciada. 
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Observou-se que, para uma tomada de decisão, de controle ou remediação, o conhecimento 

dos efeitos sazonais, assim como de parâmetros mais realistas de características físicas e 

químicas dos rejeitos envolvidos, são necessários para minimizar as incertezas das 

estimativas realizadas. 

Como produto deste trabalho, sugere-se alguns estudos e discussões: 

S possibilidade de reutilização de rejeitos e subprodutos de forma controlada, 

minimizando impactos localizados ou utilização futura irrestrita; 

S recuperação econômica do urânio e tório dos rejeitos para reaproveitamento; 

^ modificação do processo, minimizando a geração de rejeitos; e 

S criar um debate, no país e com a comunidade internacional, para readequação das 

normas de proteção radiológica para atividades de mineração. 
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Anexo B 

CÁLCULO DE DOSE 

Modelo Matemático 

S dose interna por ingestão de água 

Hg ~~ ^ Civ. n • I>g. w. FCD ig_ n 
n 

onde, 

C,v. „ é a concentração de atividade total do radionuclídeo n na água de rio (Bq/L) 

I,g, «• é a taxa de ingestão anual de água (L/ano) 

FCDi». „ é o fator de conversãode dose por ingestão para o radionuclídeo n (Sv/Bq) 

S dose interna por ingestão de vegetais irrigados 

HE ~~ Z Cp. n • Itg, p • FDCtg, n 

ZC*.„[(rL; kjp) (l~e^)+ (L/P?u,)(i-e^'b)Bv]]lgiPFCDls,n 

p.n 

onde, 

Cp, n é a concentração de atividade do radionuclídeo n no produto irrigado p (Bq/kg) 

J,g,p é a taxa de ingestão anual do produto irrigado p pelo grupo crítico (kg/ano) 

FDCjg, „ é o fator de conversão de dose por ingestão do radionuclídeo n (Sv/Bq) 

Cw. „ é a concentração de atividade total do radionuclídeo n na água do rio (Bq/L) 

r é o fator de intercepção do radionuclídeo n pela folha, após deposição (fração do 

radionuclídeo n retida pela folha) 

L é a taxa de irrigação (L/m2d) 

Xe é a constante de remoção efetiva do radionuclídeo // da folha (d"1) 

Yp éo rendimento de produção do produtop 

t é o período de cultivo (dias) 

P é a densidade do solo 
78 



Ág é a constante de remoção efetiva do radionucíídeo n no solo (d' 1) 

é o tempo total de deposição acumulada no solo (dias) 

B v é o fator de transferência do radionucíídeo n do solo para o produto irrigado /; 

(kgseco/kgúnuiJo) 

dose interna por ingestão de peixe 

HE

 = He*. n - FBn. Ijgj. „ 

n 

onde, 

Cw, n é a concentração de atividade total do radionucíídeo n na água do rio (Bq/L) 

F B n é o fator de bioacumulação do radionucíídeo n na água do rio para o peixe (L/kgúmido) 

Itgj é a taxa de ingestão anual de peixe (kg/ano) 

FDCtg, „ é o fator de conversão de dose por ingestão para o radionucíídeo (Sv/Bq) 

S dose interna por ingestão de produtos de origem animal 

HE ~ H(Cp.„ I,g.p,k * Cw.« / i S . w, k FTn_ k) lig. k FCD1?_ „ 
k. p. n 

onde, 

Cp, n é a concentração de atividade do radionucíídeo n no produto irrigado p (Bq/kg) 

hg, p, k é a taxa diária de consumo do produto irrigado p pelo animal k ( k g ^ d ) 

Cw, n é a concentração de atividade total do radionucíídeo n na água do rio (Bq/L) 

íigi M. k é a taxa diária de consumo de água do rio pelo animal k 

FT„_ k é o fator de transferência do radionucíídeo n da dieta para o produto de origem 

animal k (d /kg^^) 

hg, k é a taxa de consumo anual do produto de origem animal k pelo grupo crítico (kg/ano) 

FCDig „ é o fator de conversão de dose por ingestão do radionucíídeo n (Sv/Bq) 
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S dose interna por exposição ao sedimento (banho de sol ou pesca) 

HE - X C a . n • Kdn -1 • FDCn -W -d 
n 

onde, 

Ca.n é a concentração de atividade total do radionuclídeos n na água do rio (Bq/L) 

Kd„ é o coeficiente de distribuição do radionuclideo n entre a água e o sedimento (L/kg) 

I é o fator de ocupação anual 

FDCn é o fator de conversão de dose externa para o radionuclideo n (Sv/a)/(Bq/m2) 

W é o fator de geometria = 0,2 (AECB, 1985) 

déa. densidade efetiva superficial do sedimento (kg/m2) ~ 40 kg/m 2 (AECB, 1985) 

S dose externa por imersão na água 

HE = Z C a . n - I -FDC, 
Ti 

onde, 

Ca,n é a concentração de atividade total do radionuclideo n na água do rio (Bq/L) 

/ é o fator de ocupação anual 

FCDn é o fator de conversão de dose externa para o radionuclideo n (Sv/a)/(Bq/L) 

80 



Parâmetros utilizados na estimativa de dose 

Tabela B.l Fatores de conversão de dose para ingestão de radionuclídeos naturais 

(Greenhalgh et ai, 1985). 

228 

228. 

Radiomiclídeo Fator de Conversão de Dose 

( x l í T Sv/Bq) 

2 3 8 U 0.63 
2 2 6Ra 3 

23"U 0.72 
2 1 0Pb 14 
23(>Th 1.4 
2 , ú Po 4.4 
2 3 2Th 7,4 

Ra 3;3 

Th 1 

Tabela B.2 Taxas de ingestão adotadas para os produtos consumidos (Amaral, 1992). 

Produto Taxa de ingestão (kg/ano) 

Agua 570 

Peixe 0,6 

Vegetais 200 

Carne 30 

Leite 60 
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Tabela B.3 Fatores adotados para a transferência dos radionucíideos naturais da dieta 

o animal (Amaral, 1992). 

Radionucíídeo Fator de Transferência (d/kg,^.^, d/L) 

Carne leite 

2 3 8 u IO"1 IO'5 

2 : 6Ra IO'3 

2 3 4 u ío-4 10" 

2 1 0 p b IO"3 IO"' 

IO"1 IO'5 

2 1 0 Po 5 x IO'3 5 x 10' 
2 3 2 Th IO"1 IO'5 

2 2 8Ra IO'3 10° 
2 2 8Th IO"4 IO'5 

Tabela B.4 Fator de bioacumuíação em peixes (Amaral, 1992) 

Radionucíídeo Falor de Bioacumuíação (L/kg) 

238JJ — 20 

2 2 ^ a 50 

™V 20 
2 1 0Pb 50 

30 
2 1 0 Po 300 
2 3 2 Th 30 
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Tabela B.5 Valores medios dos fatores de transferencia dos radionuclídeos para o sistema 

solo-planta (IAEA, 1982). 

Radionuclídeo Fator de Transferencia 

(kgúniidc/kêsolo seco) 

: 3 8 u 2 x 10'3 

z : 6Ra 4 x icr 2 

2 3 4 U 2 x 10'3 

2 1 0Pb 1 x 10'2 

2 3 0Th 5 x 10"1 

2 l 0Po 2x 10"1 

2 3 2 T h 5 x 10-1 

2 2 8Ra 4 x 10"2 

2 2 8Th 5 x IO-4 
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Tabeia B.6 Valores dos parâmetros adotados para a estimativa da concentração dos 

radionuclídeos naturais nos vegetais irrigados. 

Parâmetro 

Taxa de irrigação 

Período de cultivo 

Fator de intercepção 

folha 

Produtividade 

Fator de remoção da 

folha 

Fator de remoção do 

solo 

Densidade efetiva do 

solo 

Tempo deposição 

acumulada no solo 

Símbolo 

" L 

t 

r 

Y„ 

Unidade 

Linr.d 

d 

kg/nr 

d ! 

kg/nr 

Valor 

0.86 

80 

0.2 

5 x IO"2 

2.7 x 10" 

200 

5475 

Referência 

Amaral. 1992 

ÍAEA. 1982 

Shevennel et ai. 1991 

IAEA. 1982 

ÍAEA. 1982 

IAEA, 1982 

IAEA. 1982 

IAEA. 1982 
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Tabela B.7 Fatores de conversão de taxa de dose efetiva para exposição externa devido 

exposição ao solo superficial (Kocher, 1983). 

Radionuclídeo Fator de conversão de dose 

(Sv/a)/(Bq/nr) 

- 3 8 u 2 x IO'7 

: : 6 Ra 2.1 x IO"6 

2 3 4 U 2.3 x 10'T 

2 1 0 p b 8.5 x 10"' 
2 3 0Th 2.6 x IO"7 

2 , 0 Po 2.4 x IO"9 

2 3 2Th 1.9 x 10"" 
2 2 8Ra 2 x IO"13 

2 2 8Th 7.7 x 10"' 

Tabela B.8 Fatores de conversão de taxa de dose efetiva para exposição externa devido 

imersão em água (Kocher, 1983) 

Radionuclídeo Fator de conversão de dose 

(Sv/a)/(Bq/cm3) 
2 3 8 u 5.6 x 10"' 

2 2 6Ra 2.1 x iO"5 

2 3 4 u 5.2 x IO'7 

2 , 0 Pb 4.6 x IO"6 

2 3 f tTh 1.3 x IO"6 

2 i 0 Po 2.6 x IO"8 

232Th 6.3 x IO"7 

2 2 8Ra 2,4 x IO"13 

2 2 8Th 6.2 x IO-6 
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Anexo C 

AS M IN ER A D O R A S E SEU P R O C E S S O O P E R A C I O N A L 

1 . Mineradora de nióbio I 

1.1 Geologia 

O nióbio ocorre no bariopirocloro, que é essencialmente um complexo óxido/hidróxido de 

nióbio, bário, titânio, terras raras do grupo do cério e tório. E um minério radioativo devido 

à presença de tório, tanto no bariopirocloro quanto na monazita. O minério apresenta um 

teor de urânio e tório de, aproximadamente, 75 e 1570 ppm, respectivamente. 

1.2 Produto 

A indústria explora mineral de pirocloro para a produção de ligas de Fe-Nb e Fe-Ni e para 

a produção de óxido de nióbio e nióbio metálico. O minério e o concentrado de pirocloro 

não são comercializados. 

1.3 Descrição da instalação 

A instalação apresenta seis unidades industriais principais: mineração, concentração, 

calcinação e lixiviação, produção de liga ferro-nióbio, produção de óxido de nióbio e 

produção de nióbio metálico. A instalação possui duas bacias para contenção de rejeitos 

provenientes das unidades de processamento físico e químico do minério, além de um 

depósito de escórias, que recebe os resíduos sólidos gerados pelo processo operacional. 

Nenhuma das barragens ou bacias de rejeitos libera efluente diretamente no sistema de 

drenagem. 

1.4 Processo de extração e lavra 

A lavra é realizada a céu aberto e parte do estéril de mineração foi utilizado na construção 

do depósito de escórias. 

86 



1.5 Processo operacional 

O processo operacional, apresentado na Figura C l , engloba das etapas de extração, 

britagem, moagem, separação magnética, deslamagem, flotação, calcinação, lixiviação, 

secagem e redução aluminotérmica. 0 minério extraído das frentes de lavra é levado por 

correia transportadora até a usina de concentração, onde é efetuada a liberação dos cristais 

de pirocloro do minério. Na unidade de concentração são realizadas as etapas de 

beneficiamento físico do minério: britagem, moagem, separação magnética, deslamagem e 

flotação. 

Após a realização dessas operações, o teor de pirocloro no concentrado é de 96%. Na etapa 

de concentração de pirocloro, somente 3% do minério extraído é enviado para a usina de 

lixiviação como concentrado de pirocloro; os 97% restantes, juntamente com toda a água 

utilizada no processo, formam uma polpa que, após a neutralização com cal, é enviada para 

a bacia que recebe os efluentes gerados no beneficiamento físico do minério. 

Posteriormente, o concentrado de pirocloro é transferido para a usina de calcinação e 

lixiviação, onde é calcinado e tratado com ácido clorídrico a 5% para reduzir o teor das 

impurezas nele presentes (fósforo, enxofre e chumbo). Nesta etapa, ocorre a solubilização 

do bário contido no concentrado, com a adição de ácido sulfúrico; o sulfato de bário assim 

formado é conduzido ao depósito de escórias. A solução sobrenadante é neutralizada com 

cal e descartada na bacia que recebe os efluentes da área de tratamento químico. A água da 

bacia é recircuíada para alimentar a própria usina de lixiviação. 

O concentrado da lixiviação é enviado à usina metalúrgica onde se processam as reações 

químicas de redução. O processo de produção de ferro-nióbio é o de redução 

aluminotérmica do concentrado de pirocloro e hematita e a recuperação do nióbio é cerca 

de 95%. Após a redução, a fusão ferro-nióbio é vazada do forno em moldes de ferro 

fundido, resfriada e a liga obtida é britada. A escória é levada em caminhões para o 

depósito de escórias. 
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2 . Mineração de nióbio 11 

2.1 Geologia 

A mineralização é produto do enriquecimento residual peta lixiviação dos carbonatitos, que 

têm a apatita e o pirocloro como constituintes primários. A mineralização de nióbio 

apresenta notável correspondência com áreas de alta radiação. As reservas de nióbio são da 

ordem de 20 milhões de toneladas com teor acima de 1,3% de N02O5 ou 40 milhões de 

toneladas com teor acima de 0,5% de ND2O5. Os teores de urânio e tório são, 

aproximadamente, 367 e 222 ppm, respectivamente. 

2.2 Produto 

A indústria processa minério de pirocloro para produção de ligas ferro-nióbio, visando à 

exportação para países produtores de aços especiais. 

2.3 Descrição da Instalação 

O complexo industrial compreende áreas de lavra e benefíciamento físico do minério, 

tratamento químico, metalurgia e expedição e disposição de rejeitos. A instalação possui 

uma bacia de rejeitos, que recebe o rejeito magnético e os rejeitos de deslamagem e 

flotação, além de um depósito de escórias. 

2.4 Processo de extração e lavra 

O minério é lavrado a céu aberto, sendo as águas de drenagem geradas nas operações de 

lavra liberadas no meio ambiente. O estéril de mineração é depositado a céu aberto a 1,5 

km da usina. 

2.5 Processo operacional 

O processo operacional da instalação, apresentado na Figura C.2, é semelhante ao da 

mineradora de nióbio í, consistindo em 4 etapas básicas: mineração, benefíciamento físico, 

tratamento químico e metalurgia. A principal diferença entre as indústrias é a inclusão, no 

processo operacional desta mineradora, de uma etapa de lixiviação alcalina, cuja solução 
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(licor) resultante é utilizada para neutralizar os efluentes gerados no tratamento químico do 

concentrado de pirocloro. 

O minério extraído é submetido à britagem sendo, posteriormente, depositado em pilhas. A 

seguir é retomado das pilhas e enviado às operações de moagem. O minério moído é 

enviado às operações de desmagnetização, deslamagem e flotação. Os rejeitos do 

beneficiamento físico do minério são enviados à bacia de rejeitos. 

O concentrado de pirocloro obtido é purificado na usina de tratamento químico, onde é 

submetido às lixiviações alcalina, com hidróxido de sódio, e ácida, com ácido clorídrico, 

respectivamente. A polpa de minério obtida no tratamento químico é enviada á área de 

metalurgia e o efluente da lixívia clorídrica é misturado aos demais efluentes do 

beneficiamento físico, sendo enviados à bacia de rejeitos numa única tubulação. A bacia de 

rejeitos é estanque, não havendo lançamento direto de efluente líquido para o meio ambiente. 

O concentrado de pirocloro purificado enviado à metalurgia é submetido à redução alumino-

térmica para a produção de liga Fe-Nb. Após a reação, ocorre a separação do produto da 

escória, a qual é enviada para o depósito. Finalmente, a liga é britada e embalada para a 

expedição. 
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3 . JVIiner:idora de fosfato I 

3.1 Geologia 

Os depósitos de fosfato são de origem ígnea, oriundos de intensas movimentações de 

magmas carbonatiticos, responsáveis pelas intrusões ultrabásicas alcalinas. A jazida de 

fosfato é de baixo teor (6 a 7% de P2O5), e o minério de fosfato ocorre associado a 

minerais de titânio, nióbio e terras raras. As reservas geológicas são de, aproximadamente, 

2.2 bilhões de toneladas de minério de fosfato. O minério de fosfato apresenta teores de 

urânio e tório de, aproximadamente, 27 e 55 ppm, respectivamente. 

3.2 Produto 

A instalação processa rocha fosfática para a produção do concentrado apatítico. O 

concentrado é enviado por mineroduto à unidade para a produção de ácido fosfático e de 

fertilizantes fosfatados. 

3.3 Descrição da instalação 

A instalação possui áreas de mineração, beneficiamento físico do minério, além de uma 

bacia de rejeitos, que recebe todos os efluentes deste beneflciamento. Trata-se de uma 

barragem de rejeitos finais estanque, não havendo lançamento direto de efluentes para o 

meio ambiente. A água de processo é recirculada a partir desta bacia 

3.4 Processo de extração e lavra 

A lavra é a céu aberto, com decapagem a fogo do minério de titânio que se encontra sobre 

o fosfato. Este minério de titânio está sendo estocado visando ao seu eventual 

aproveitamento. 

3.5 Processo operacional 

O processo operacional da instalação, apresentado na Figura C.3, consiste apenas de 

operações físicas de beneflciamento. O minério é lavrado, britado e estocado em grandes 

pilhas de homogeinização. Após moagem, o minério é enviado ao setor de 

desmagnetização e deslamagem. Em seguida, o minério é concentrado na etapa de 

flotação. O concentrado apatítico produzido é conduzido à usina de beneficiamento 

químico da empresa através de um mineroduto. Os rejeitos do beneflciamento físico do 
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minério são enviados a uma bacia de rejeitos estanque, não havendo lançamento direto de 

efluentes para o meio ambiente. A água da bacia é recirculada e utilizada no processo. 
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Figura C.3 Processo operacional da mineradora de fosfato I. 
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4 . Mineradora de fosfato II 
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4.1 Geologia 

As mineralizações em fosfato estão, em parte, associadas a zonas ricas em titânio e nióbio. 

Os principais minerais do minério são a flúor-apatita e a dalhita que são, também, os 

únicos fosfatos de interesse para o fabrico de fertilizantes. Geneticamente, a jazida de 

fosfato é semelhante à da mineradora de fosfato I. Contudo, praticamente não contém bário 

ao contrário da anterior, fato significativo, pois este elemento em teores elevados, é 

prejudicial nos métodos de concentração de fosfato. As reservas de fosfato estão estimadas 

em 250 milhões de toneladas, com teor acima de 10% de P2O5. O minério apresenta teores 

de urânio e tório de, aproximadamente, 71 e 185 ppm, respectivamente. 

4.2 Produto 

A indústria processa minério de fosfato para a produção de concentrado de apatita, 

utilizado na fabricação de fertilizantes agrícolas fosfatados. 

4.3 Descrição da instalação 

A instalação compreende 2 frentes de lavra a céu aberto, áreas de beneficiamento físico do 

minério, de expedição e de disposição de rejeitos. A instalação possui 2 bacias de rejeito, 

que recebem os rejeitos magnético e os rejeitos de deslamagem e flotação, além de uma 

bacia de decantação, que recebe os efluentes líquidos da área de expedição. A capacidade 

atual da planta é de 1 milhão de t/ano com teor médio de 37% de P 2 O y Atualmente, são 

produzidas, em média, 54.000 t/mês de concentrado apatítico, sendo 20.000 toneladas 

secas/mês. 

4.4 Processo de extração e la\ra 

A lavra é realizada a céu aberto e, atualmente, o minério vem sendo lavrado em 2 frentes 

de lavras distintas. As frentes de lavra geram água de drenagem que são liberadas no meio 

ambiente. O estéril de mineração é depositado a céu aberto, próximo à área de lavra. 



4.5 Processo operacional 

A Figura CA apresenta o fluxograma do processo operacional da instalação. O minério 

extraído é britado e colocado em pilhas de homogeneização de 100.000 toneladas. Após 

moagem, o minério é levado à área de benefíciamento físico onde é submetido à separação 

magnética. O rejeito magnético é enviado à bacia de magnetita e o produto desmagnetizado 

alimenta o circuito de deslamagem. O rejeito de deslamagem é enviado à bacia de rejeitos 

e o produto deslamado é conduzido à unidade de flotação, para a obtenção do concentrado 

apatítico. O rejeito de flotação é enviado à bacia de rejeitos. A maior parte da água contida 

nesta bacia de rejeitos é reciclada no processo. Finalmente, o concentrado apatítico é 

enviado, via mineroduto, à área de expedição, onde é filtrado e seco. O efluente gerado 

nesta área é enviado à bacia de decantação, cujo sobrenadante é liberado no meio 

ambiente. 
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5 . Mineradora de carvão 
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5.1 Geologia 

O minério apresenta um teor médio de pirita de 10%. Os teores de urânio e tório no minério 

são de, aproximadamente, 29 e 8 ppm, respectivamente 

5.2 Produto 

A indústria processa carvão mineral em diferentes granulometrias para uso energético. 

5.3 Descrição da instalação 

O complexo industrial constitui-se de um conjunto de minas subterrâneas para a extração do 

carvão mineral, uma unidade de beneficiamento físico do minério e áreas para estocagem do 

minério processado e disposição de rejeitos e estéril de mineração, incluindo uma bacia de 

sedimentação. 

5.4 Processo de extração e lavra 

A lavra é subterrânea e o estéril de mineração é estocado na área de disposição de rejeitos. 

É importante notar que parte deste estéril já foi utilizada para a pavimentação de estradas de 

acesso dentro da própria instalação e em ruas da área urbana. 

5.5 Processo operacional 

O processo operacional, apresentado na Figura C.5, consiste, apenas, do beneficiamento 

físico do minério, não havendo qualquer tipo de ataque químico à matriz. O minério de 

carvão bruto extraído da mina é conduzido à área de beneficiamento físico, onde é 

submetido às operações de britagem, até uma granulometria de 19 mm, e separações 

gravimétricas por jigagem e peneiramento. O minério processado é estocado a céu aberto 

até ser expedido. A captação de água utilizada no processo é feita no Ribeirão da Pedras, 

principal corpo hídrico da região. 

São processadas 219.000 toneladas de minério bruto por ano. Deste total, 4 1 % são estocados 

na área das pilhas de rejeitos (rejeitos xistoso e piritoso) e 52% representam os produtos 

comercializados (frações de carvão grosso, fino e ultra fino); os 7% restantes, provenientes 



dos processos de separação física (carvão super fíno), são lançados na bacia de decantação 

juntamente com a água de processo, para a sedimentação dos sólidos em suspensão. 
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6 . Mineradora de ouro 
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6.1 Geologia 

O minério é formado por metaconglomerados com seixos de quartzo e matriz arenosa, 

também de quartzo, que formam de 90 a 95% das rochas extraídas. Os 5% restantes são 

formados, principalmente, por pirita, que atinge um máximo de 30% da matriz. O minério 

contém teores de urânio e tório de, aproximadamente, 9 e 12 ppm, respectivamente. 

6.2 Produto 

A indústria produz ouro a 95% de pureza. 

6.3 Descrição da instalação 

O complexo industrial constitui-se de um conjunto de minas subterrâneas para a extração do 

minério, unidades de tratamento físico e químico do minério e metalurgia, uma bacia de 

rejeitos, além de uma unidade de tratamento de efluentes. A instalação possui, ainda, uma 

barragem para suprimento da água bruta utilizada no processo. 

6.4 Processo de extração e lavra 

A lavra aurífera é subterrânea, mecanizada, cujo acesso é feito através de bocas de minas 

ou galerias de acesso. O estéril de mineração é depositado em pilhas controladas, junto às 

minas. Parte do estéril foi utilizados na construção da barragem de rejeitos. 

6.5 Processo operacional 

Figura C.6 apresenta o fluxograma do processo operacional da instalação. O minério extraído 

das minas é submetido à britagem primária em uma única linha e, em seguida, à moagem e 

concentração em linhas distintas. O concentrado produzido em ambas as linhas é transferido 

para a fundição e os rejeitos, são enviados para a deslamagem e, a seguir, para os circuitos de 

lixiviação, filtragem, clarificação e precipitação. O under-flow da bateria de deslamagem 

alimenta o circuito de carvão ativado (Cabon In Leaching, C.I.L.) e o "over-flow" alimenta o 

espessador. O "under-flow" do espessador é transferido para o circuito do C.I.L e o "over-

flow" é recircuíado. 



O circuito de carvão ativado (Carbon In Leaching, C.I.L) gera dois produtos: o carvão 

carregado com ouro, que é transferido para a eluição e os rejeitos, que são bombeados na 

forma de polpa para a barragem de rejeitos. O ouro contido no carvão é recuperado no 

circuito de eluiçao e a solução rica obtida alimenta o circuito de clarificação e precipitação. 

O carvão é regenerado e recirculado para o C.I.L. 

O concentrado e o precipitado obtidos nas etapas de moagem/concentração, classificação e 

clarificação/precipitação são fundidos e escorificados para atingir o estado de liga metálica. 

Todos os rejeitos da planta metalúrgica, gerados nas etapas de filtragem e no C.I.L., são 

enviados sob a forma de polpa, para a barragem de rejeitos. A massa do ouro obtido no 

processo é praticamente desprezível frente aos rejeitos gerados. 
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Anexo D 

R E S U L T A D O S INDIVIDUAIS - FASE O P E R A C I O N A L 

1. Mineradora de nióbio I 

Tabela D.l Caracterização radiológica das emissões líquidas da mineradora de nióbio I. 

Local de Concentração de Atividade (mBq/L) 

amostragem 2 3 5 U ^ ™Pt> ^Yh ^ 

Efluente da < 25 s 3 ±0.3"s 120 ± 100 s < 5 s 5150±710s 

bacia B4 <25p 0.7±0.1 p 600± 100 p 28 ±7 p 808+ 173 p 

Eíluenie da < 25 s 43 ± 5 s <114s < 5 s 271 ± 115 s 

barragem B5 < 25 p < 8 p < 114 p < 24 p 244 ± 112 p 

s - solúvel 

p - particulado 

Tabela D.2 Concentração de atividade nos corpos hídricos receptores das emissões 

líquidas da mineradora de nióbio II. 

Local de Concentração de Atividade (mBq/L) 

amostragem ; 2 6Ra 5KfPt> ^^Th 2 2 8 Ra 

~PÍ 10 ±2 s 37 ±5 s 74 ± 14 s 0,7+0 :5 s 63 ± 13 s 

0,7 ±0,1 p l l ± 2 p 5 ± 1 p 1,4 ± 0,3 p 1 9 ± 4 p 

Córrego a 12,5+1.5 s 2 0 ± 4 s 29 ± 13 s < 0,9 s < 23 s 

montante < 0.5 p 2 ± 0.7 p 18 ± 4 p 1,5 ± 0r3 p 7;9 ± 2.2 p 

P2 U ± 1 s 42 ± 6 s 74 ± 26 s 0,7 ± 0.3 s 353 ± 34 s 

0,4 ± 0.1 p í,4 + 0.6p 27±Sp 1.5 ±0.3 p 4 ± 2 p 

s - solúvel 

p - particulado 
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2. Mineração de nióbio II 

Tabela D.3 Concentração de atividade das águas de drenagem natural do corpo 

mineralizado da mineradora de nióbio II. 

s - solúvel 

p - particulado 

Local de Concentração de Atividade (mBq/L) 

amostragem ^ ^ a 0 p b ^ ^ 

Canal 1 < 24 s 563+69 s 188+ 106 s 9+4 5 395+128 s 

<9p <32p <58 7 + 4 p <42p 

Canal2 <24s 399 + 50s <114s 7 + 4 s <84s 

< 47 p 304 ± 38 p 241 ± 112 p 49 ± 9 p < 42 p 

3 . Mineradora de fosfato I 

Tabela D.4 Concentração de atividade no corpo receptor das emissões líquidas da 

mineradora de fosfato í. 

Local de Concentração de Atividade (mBq/L) 

Amostragem ^ ^RÜ 2 1 0Pb 2 3 2 Th ^^Rz 

PI (montante) 1 9 + 2 s l l ± 3 s 40 + 19 0.8 + 0,4s 4 5 + 8 s 

2 ± 0.1 p 9 ± 2 p 22+6 5,7 + 0.3 p 64 + 7 p 

P2 (jusante) 4 + I s 3 + I s 8 1 ± 2 0 s < l s 2 6 ± 5 s 

1,6 +0,05 p l ± 0 , 6 p 4 ± 1 p 3r8 + 0.3p 6 ± 2 p 

s - solúvel 

p - particulado 
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4. Mineradora de fosfato II 

Tabela D.5 Caracterização radiológica das emissões liquidas da mineradora de fosfato II. 

s - solúvel 

p - particulado 

Local de coleta Concentração de Atividade (mBq/L) 
: 3 8 U " : : " R a " ~ - l C P b ~ í 3 3 f h 2 2 8Ra 

Drenagem - frente < 33is 194 ± 24 s 244 ± } 12 s < 5 s 312 ±119 s 

de lavra 1 (PIO) <42p 65 ±8 p <57p 33±26p < 52 p 

Drenagem - frente 186 ± 112 s 372 ± 46 s 222 ± 110 s < 5 s 295 ± 118 s 

de lavra4 (P9) < 83 p 94+12 p < 98 p 5 0 ± 8 p < 30 p 

Efluente - bacia < 24 s 101 +13 s < U 4 s < 5 s 401 + 129 s 

magnetita (P12) < 9 p < 8 p <57p < 3 p <42p 

Efluente barragem < 26 s 57 ± 9 s 229 ± 111 s < 5 s < 79 s 

de rejeitos (PI 1) < 9 p < 8 p < 89 p < 2 p <42p 

Sobrenadante da < 24 s 48 + 10 s 186 ± 106 s < 5 s 220 ± 110 s 

bacia de < 12 p 44 + 10 p 104 + 98 p 20 ± 5 p < 42 p 

decantação (P17) 
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Tabela D.6 Concentração de atividade nos corpos receptores das emissões líquidas da 

mineradora de fosfato II. 

Local de Amostragem Concentração de Atividade (mßq/L) 
'lis U -;6Ra ~IÖPb "Í3 223 Ra 

P13 <24s 

< 9 p 

116 ±15 s 

18±7p 

126 ±100 s 

69 ± 94 p 

< 5 s 

8 ± 4 p 

136± J01 s 

<42p 

P14 < 24 s 

< 9p 

53 ± 10 s 

<8p 

< 114 s 

< 5 7 p 

< 5 s 

< 2 p 

156 ± 103s 

<42 p 

P15 <24s 

< 9 p 

10±9 7 6s 

<8p 

< 114 s 

< 5 7 p 

<5 s 

< 3 p 

<84s 

<42p 

P16 

s - solúvei 

p - partícula do 

<24s 

<9p 

18±9s 

114 ±14p 

202 ±108 s 

< 5 7 p 

< 5 s 

< 5 p 

273 ±115s 

<42p 
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5. Mineradora de carvão 

Tabela D.7 Caracterização radiológica das emissões líquidas da mineradora de carvão. 

Local de 

amostragem 

Concentração de Atividade (niBq/L) 

238 U 'Pb 23$ Th 

PI 160 ± 120 s 

< 10 p 

70 ± 9 s 

110± 14p 

130 ±101 s 

9080+ 1320 p 

12 ±5 s 

< 5 

<84 

< 84 

P2 < 2 4 s 

82 ± 70 p 

35 ±4 s 

86 ± 11 p 

< I 1 4 s 8 + 4 s 

7430+ 1050 p < 5 p 

<84 

<84 

PU 52000 ±3500 s 

14 ± 12 p 

440 + 54 s 

<8p 

250 ±112 s 

140 ±100p 

400 + 45 

<2 

<84 

<84 

P12 8220 ± 650 s 

17 ± 16 p 

340 ±43 s 

13 ±9 p 

220 ± 100 s 

170 ±100p 

30 ±6 s 

< 2 p 

<84s 

180p 

P6 3150+ 316 s 

< 2 4 p 

<9 

61 ± 12 p 

260± 114s 

1400 + 240 p 

60 ±9 s 

< 2 p 

<84s 

24 0± 112 p 

P5 

s - solúvel 

p - particuiado 

3260 ±324s 

< 12 p 

580 ± 70 s 

30 ± 10 p 

490+ 139 s 

670 ±158 p 

30 + 6 s 

< 2 p 

<84s 

112 ±98 p 
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Tabela D.8 Concentração de atividade no corpo receptor das emissões líquidas 

mineradora de carvão. 

Local de Concentração de atividade (mBq/L) 

amostragem 2 3 8 Ü -^Ra : l 0 Pb ~ T 1 2 Th "*Ra 

Montante (PIO) < 25 s 33 ±8 s 190 ± 100 s < 5 s < 84 

19+ 17 p 16 ± 10 p 230 ± 111 p < 2 p <-84 

Jusante (P8) 50 ± 45 s 17 ± 7 s < 114 s 6 ± 4 s < 84 

< 12 p 12 ± 7 p 370 ± 126 p < 2 p < 84 

s - solúvel 

p - parttculado 
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6. Mineradora de ouro 

Tabela D.9 Caracterização radiológica das emissões líquidas da mineradora de ouro. 

Local de 

coleta :3á U 

Concentração de Atividade (mBq/L) 
: - 6 R a " i V 0 P b " 2 3 2Th "TIS Ra 

Efluente da 

BR (P17) 

Água de 

drenagem 

mina B (P15) 

Água de 

drenagem 

Mina A (P3) 

Água de 

drenagem 

mina A (P29) 

Água de 

drenagem 

"mina C (Pll) 

Água de 

drenagem 

bota-fora 

mina A (P5) 

482 + 140 s 

76 + 73p 

254 ±126s 

< 12 p 

2567 ± 278 s 

538 ±145p 

5245 +454 s 

< 12 p 

727 + 157 s 

< 12 p 

30380 +2108 s 

< 12 p 

532 ±65 s 

17 ± 9 p 

3370 ±318s 

17 ±9 p 

6160±410s 

1520 ±170 p 

324 ±41 s 

< 6 p 

1800±200s 

< 6p 

118 ± 99 s 

<76p 

< 114 s 

101 ±97 p 

879±180s 

787±170p 

2940±290s 550± 140s 

7 ± 6 p < 76 p 

< 114 s 

76 ± 68 p 

< 114 s 

<76p 

<3 s 

8 ± 4 p 

9 ± 5 s 

1 7 ± 5 p 

57 ± 9 s 

314 ±36 p 

221 ± 2 6 s 

< 3 p 

14+5 s 

< 3 p 

4180 ±448 s 

< 3 p 

< 8 4 s 

< 5 6 p 

1310 ±230s 

< 5 6 p 

< 8 4 s 

< 56 p 

< 8 4 s 

< 56 p 

301 ±12 s 

<56p 

< 8 4 s 

106 +98 p 

s - solúvel 

p - particulado 
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Tabela D. 10 Concentração de atividade dos radionuciídeos nos rios e barragens da região 

da mineradora de ouro. 

Local de Concentração de atividade (mBq/L) 

amostragem ""^u : ; ê R a ' " 2 I 0Fb ' : 3 2Th - s Ra 

P7 970 ±174s 376 ±47s < 114 s 12 + 5 s < 8 4 s 

< 12 p 29±9p < 76 p < 3 p <'56p 

P8 340±131s 320 +40 s < 114 s < 3 s < 84 s 

<38p < 8 p < 7 6 p < 9 p <63p 

PIO <26s 51 ± 6 s < 114 s < 4 s <84s 

< 12 p < 6 p < 7 6 p < 3 p <56p 

PI < 2 6 s < 9 s < 114 s < 6 s <84s 

< 12 p < 6 p < 7 6 p < 3 p < 56 p 

P14 <26s < 9s < 114 s < 6 s <84s 

< 12 p < 6p < 7 6 p < 3 P <56p 

P12 <26s < 9 s 160 ± 103 s < 6 s < 8 4 s 

< 12 p < 6 p < 9 4 p < 3 p <56p 

P9 < 2 6 s 84 ±11 s < 114 s < 3 s < 84 s 

<36p 52±8p < 7 6 p < 9p 332 ±121p 

s - solúvel 

p - particulado 
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Anexo E 

ESTIMATIVA DE DOSE EM FUNÇÃO DO TEMPO 
DEVIDO AO USO DOS REJEITOS SÓLIDOS 

Tabela E.l Estimativa de Doses devido ao Uso dos Rejeitos Sólidos da Mineradora de 

Nióbio I - Estéril de Mineração 

l. Doses por via de exposição (mSv/a) 

tempo(ano) Ext.soio inalação radônio ing .solo ing.agua Rn/agua Total 

0 
1 
5 

10 
50 

100 
500 

1000 
5000 

10000 

1.7E+01 
1.7E+01 
1.7E+01 
1.7E+01 
1.7E+01 
1.7E+01 
1.7E+01 
1.7E+01 
1.6E+0Í 
1.6E+01 

2.7E-03 
2.7E-01 
2.7E-01 
2.7E-01 
2.7E-01 
2.7E-01 
2.7E-01 
2.7E-01 
2.7E-01 
2.6E-01 

1.8E+01 
1.8E+01 
1.8E+01 
1.8E+01 
1.8E+01 
1.8E+01 
1.7E+01 
1.5E+01 
1.2E+0I 
1.2E+C1 

3.0E-01 
3.0E-01 
3.0E-01 
3.0E-01 
3.0E-01 
3.0E-01 
2.9E-01 
2.8E-01 
2.7E-01 
2.6E-01 

O.OE+00 
0.0E+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
5.5E-01 
2.8E+00 
1.3E+00 
6.8E-01 

O.OE+00 
0.0E+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
0.0E+00 
1.1E-02 
9.8E-02 
4.9E-02 
2.7E-02 

3.6E+01 
3.6E+01 
3.6E+01 
3.6E+01 
3.6E+01 
3.6E+01 
3.5E+01 
3.ÓE+01 
3.1E+01 
2.9E+01 

2. Doses por radionuciídeo (mSv/a) 

tempo(ano) Pb-210 Ra-226 Ra-228 Th-228 Th-230 Th-232 U-234 U-238 
0 
1 
5 

10 
50 

100 
500 

1000 

6.1E-02 2.0E+01 
5.9E-02 2.0E+01 
5.2E-02 2.0E+01 
4.5E-02 2.0E+01 
1.3E-02 
2.7E-03 
1.0E-08 
5.8E-14 

5000 O.OE+00 
10000 O.OE+00 

1.9E+01 
1.8E+01 
1.4E+01 
1.2E+01 
8.2E-01 
2.8E-02 

5.7E+00 
8.0E+00 
9.1E+00 
6.0E+00 
5.1E-02 
) .2E-04 
1.3E-25 

O.OE+00 
O.OE+00 
0.0E+00 

l.OE+01 
7.3E+00 
1.7E+00 
2.8E-01 
1.4E-07 
1.9E-15 

O.OE+00 
0.0E+00 
0.0E+00 
0.0E+00 

1.3E-02 
2.1E-02 
5.5E-02 
9.8E-02 
4.3E-0I 
8.4E-01 
3.6E+00 
6.6E+00 
1.3E+01 
1.2E+01 

3.3E-01 
1.2E+00 
5.6E+00 
l.OE+01 
1.6E+01 
1.6E+01 
1.6E+01 
1.6E+01 
1.6E+01 
1.6E+01 

5.6E-03 
5.6E-03 
5.6E-03 
5.6E-03 
5.6E-03 
5.8E-03 
1.9E-01 
2.1E-01 
3.1E-01 
3.6E-01 

2.9E-02 
2.9E-02 
2.9E-02 
2.9E-02 
2.9E-02 
2.8E-02 
1.9E-01 
1.9E-01 
4.7E-02 
9.8E-03 
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Tabela E.2 Estimativa de Doses devido ao Uso dos Rejeitos Sólidos da Mineradora de 
Nióbio I - Tailings 

1. Doses por via de exposição (mSv/a) 

tempo(ano) Ext.solo inalação radôruo ing.solo ing.agua Rn/agua Total 
0 2.6E+01 
1 2.2E+01 
5 2.0E+01 

10 2.7E+01 
50 3.8E+01 

100 3.8E+01 
500 3.8E+01 

1000 3.8E+01 
3024 3.8E+01 
5000 3.8E+01 

10000 3.8E+01 

7.4E-01 
7.1E-01 
6.8E-01 
6.9E-0I 
7.4E-01 
7.4E-01 
7.4E-01 
7.4E-01 
7.3E-01 
7.3E-01 
7.3E-01 

1.9E+01 
1.8E+01 
1.8E+01 
1.8E+01 
1.9E+0T 
2.0E+01 
2.1E+01 
2.2E+01 
2.3E+01 
2.3E+01 
2.2E+01 

5.2E-01 
5.1E-01 
5.3E-01 
5.7E-01 
6.0E-01 
5.9E-01 
5.9E-01 
5.9E-01 
6.0E-01 
6.0E-01 
5.9E-01 

0.ÜE+00 
0.0E+00 
O.OE+00 
0.0E+00 
0.0E+00 
0.0E+O0 
2.5E+00 
3.8E+00 
3.6E+00 
2.8E+00 
1.7E+00 

O.OE+00 
0.0E+00 
O.OE+00 
0.0E+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
8.6E-02 
1.4E-01 
1.3E-01 
l.lE-01 
6.8E-02 

4.7E+01 
4.2E+01 
3.9E+01 
4.ÓE+01 
5.9E+01 
5.9E+01 
6.3E+01 
6.5E+01 
6.6E+01 
6.ÓE+01 
6.3E+01 

2. Doses por radionuclídeo (mSv/a) 

tempo(ano) Pb-210 Ra-226 Ra-228 Th-228 Th-230 Th-232 U-234 U-238 
0 1.2E-01 
1 1.1E-01 
5 l.OE-01 

10 8.5E-02 
50 2.4E-02 

100 5.1E-03 
500 7.7E-08 

1000 2.2E-13 
3024 0.OE+00 
5000 O.OE+00 

10000 O.OE+00 

1.8E+01 
1.8E+01 
1.8E+01 
1.8E+01 
1.7E+01 
1.6E+01 
1.4E+0I 
l.lE+01 
2.2E+00 
4.8E-01 
1.0E-02 

1.8E+00 
2.6E+00 
3.0E+00 
2.0E+00 
1.7E-02 
4.0E-05 
4.5E-26 
0.0E+00 
O.OE+00 
0.0E+00 
0.0E+00 

2.6E+01 
1.8E+01 
4.3E+00 
7.1E-01 
3.6E-07 
4.9E-15 
0.0E+00 
O.OE+00 
0.0E+00 
0.0E+00 
0.0E+00 

2.6E-02 
4.3E-02 
1.1E-01 
2.0E-01 
8.7E-01 
1.7E+00 
7.3E+00 
1.3E+01 
2.3E+01 
2.4E+01 
2.2E+01 

8.7E-01 
2.9E+00 
1.4E+01 
2.5E+01 
4.1E+01 
4.IE+01 
4.1E+01 
4.1E+01 
4.1E+01 
4.1E+01 
4.1E+01 

4.9E-03 
4.9E-03 
4.9E-03 
4.9E-03 
4.9E-03 
5.0E-03 
2.3E-01 
2.0E-01 
1.9E-01 
2.0E-01 
2.1E-01 

2.4E-02 
2.4E-02 
2.4E-02 
2.4E-02 
2.3E-02 
2.3E-02 
2.3E-01 
1.8E-01 
6.8E-02 
2.6E-02 
3.3E-03 
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Tabela E.3 Estimativa de Doses devido ao Uso dos Rejeitos Sólidos da Mineradora de 
Nióbio I - depósito de escória 

1. Doses por via de exposição (mSv/a) 

tempo(ano) Ext.solo inalação radômo ing.solo ing.agua Rn/agua Total 

0 2.1E+02 
1 1.9E+02 
5 1.9E+02 

10 2.1E+02 
50 2.5E+02 

100 2.5E+02 
500 2.5E+02 

1000 2.5E+02 
1522 2.5E+Û2 
5000 2.5E+02 

10000 2.5E+02 

3.5E+00 
3.5E+00 
3.4E+00 
3.4E+00 
3.5E+00 
3.5E+00 
3.5E+00 
3.5E+00 
3.5E+00 
3.5E+00 
3.4E+00 

1.1E+02 
1.1E+02 
1.1E+02 
1.1E+02 
1.2E+02 
1.2E+02 
1.2E+02 
1.2E+02 
1.2E+02 
1.3E+02 
1.2E+02 

3.5E+00 
3.5E+00 
3.6E+00 
3.8E+00 
4.1E+00 
4.2E+00 
4.2E+00 
4.2E+00 
4.2E+00 
4.2E+00 
4.ÎE+00 

O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
0.0E+00 
0.0E+00 
2.5E+01 
3.3E+01 
3.1E+01 
2.0E+01 
1.2E+01 

O.OE+00 
0.0E+00 
0.0E+00 
O.OE+00 
O.OE+OO 
O.OE+00 
6.5E-01 
l.OE+OO 
l.OE+00 
8.0E-01 
4.9E-01 

3.3E+02 
3.1E+02 
3.1E+02 
3.3E+02 
3.8E+02 
3.8E+02 
4.1E+02 
4.2E+02 
4.2E+02 
4.1E+02 
4.0E+02 

2. Doses por radionuclídeo (mSv/a) 

tempo(ano) Pb-210 Ra-226 Ra-228 Th-228 Th-230 Th-232 U-234 U-238 
0 1.8E-01 1.2E+02 
1 1.7E-01 1.2E+02 
5 1.5E-01 1.2E+02 

10 1.3E-01 1.2E+02 
50 3.7E-02 1.1E+02 

100 7.8E-03 1.1E+02 
500 1.2E-07 9.6E+01 

1000 3.3E-13 7.3E+01 
1522 1.0E-20 4.8E+01 
5000 O.OE+OO 3.3E+00 

10000 O.OE+OO 6.9E-02 

4.6E+01 
6.4E+01 
7.3E+01 
4.7E+01 
4.0E-01 
9.6E-04 
1.1E-24 

O.OE+OO 
O.OE+OO 
O.OE+OO 
O.OE+00 

1.6E+02 
1.1E+02 
2.6E+01 
4.3E+00 
2.2E-06 
3.0E-14 

O.OE+00 
O.OE+OO 
O.OE+OO 
O.OE+00 
O.OE+00 

1.4E-01 
2.4E-0Î 
6.5E-01 
1.2E+00 
5.2E+00 
l.OE+Ol 
4.4E+01 
8.1E+01 
1.1E+02 
1.5E+02 
1.4E+02 

4.8E+00 
1.8E+01 
8.8E+01 
l.óE+02 
2.6E+02 
2.6E+02 
2.6E+02 
2.6E+02 
2.6E+02 
2.6E+02 
2.6E+02 

8.9E-02 
8.9E-02 
8.9E-02 
8.8E-02 
8.8E-02 
9.1E-02 

5.2E+00 
4.5E+00 
4.1E+00 
42E+00 
4.3E+00 

5.0E-01 
5.0E-01 
5.0E-01 
5.0E-01 
4.9E-01 
4.8E-01 
5.2E+00 
4.0E+00 
3.1E+00 
5.9E-01 
7.1E-02 
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Tabela E.4 Estimativa de Doses devido ao Uso dos Rejeitos Sólidos da Mineradora de 
Nióbio II - Estéril de Mineração 

1. Doses por via de exposição (mSv/a) 

tempo(ano) Ext solo inalação radôruo ing.solo ing.agua Rn/agua Total 

0 
1 
5 

10 
50 

100 
500 
652 

1000 
5000 

10000 

1.2E+01 
1.2E+01 
1.2E+01 
1.2E+01 
1.2E+01 
1.2E+01 
1.1E+01 
1.1E+01 
l.OE+01 
8.2E+00 
7.9E+00 

1.2E-01 
1.2E-01 
1.2E-01 
1.2E-01 
1.2E-01 
1.2E-01 
l.lE-01 
l.lE-01 
1.1E-01 
8.9E-02 
8.5E-02 

8.3E+01 
8.3E+01 
8.3E+01 
8.2E+01 
8.1E+01 
8.0E+01 
7.2E+01 
6.9E+01 
6.4E+01 
4.8E+01 
4 5E+01 

4.1E-01 
4.1E-01 
4.1E-01 
4.1E-01 
4.1E-01 
4.0E-01 
3.7E-01 
3.5E-01 
3.3E-01 
2.5E-01 
2.4E-01 

O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
0.0E+00 
0.0E+00 
0.0E+00 
1.1E+01 
1.9E+01 
1.7E+01 
7.3E+00 
4.1E+00 

5.0E-04 
6.0E-04 
1.0E-03 
1.5E-03 
6.1E-03 
1.2E-02 
3.7E-01 
6.4E-01 
5.9E-01 
2.9E-01 
1.6E-01 

9.5E+01 
9.5E+0I 
9.5E+01 
9.5E+01 
9.4E+01 
9.3E+01 
9.5E+01 
1.0E+02 
9.2E+01 
6.4E+01 
5.8E+01 

2. Doses por radionuclídeo (mSv/a) 

tempo(ano) Pb-210 Ra-226 Ra-228 Th-228 Th-230 Th-232 U-234 U-238 
0 
1 
5 

10 
50 

100 
500 
652 

1000 

2.9E-01 
2.8E-01 
2.4E-01 
2.1E-01 
6.0E-02 
1.3E-02 
4.6E-08 
9.1E-09 
5.1E-13 

5000 O.OE+00 
10000 0.0E+00 

9.2E+01 
9.2E+01 
9.2E+01 
9.1E+01 
8.9E+01 
8.5E+01 
7.2E+01 
7.3E+01 
5.6E+01 
2.8E+00 
6.3E-02 

l.lE+00 
1.5E+00 
1.7E+00 
1.1E+00 
9.5E-03 
2.3E-05 
2.5E-26 
0.0E+00 
O.OE+00 
0.0E+00 
O.OE+00 

2.0E+00 
L4E+00 
3.2E-01 
5.2E-02 
2.6E-08 
3.6E-16 
0.OE+00 
0.0E+00 
0.0E+00 
O.OE+00 
O.OE+00 

5.9E-02 
9.9E-02 
2.6E-01 
4.6E-01 
2.0E+00 
3.9E+00 
1.7E+01 
2.2E+01 
3.1E+01 
5.7E+01 
5.3E+01 

6.2E-02 
2.2E-01 
1.1E+00 
1.9E+00 
3.1E+00 
3.1E+00 
3.1E+00 
3.1E+00 
3.1E+00 
3.1E+00 
3.1E+00 

2.6E-02 
2.6E-02 
2.6E-02 
2.6E-02 
2.6E-02 
2.7E-02 
1.3E+00 
1.2E+00 
1.1E+00 
1.2E+00 
1.2E+00 

1.4E-0T 
1.4E-01 
1.4E-01 
1.4E-01 
1.3E-01 
1.3E-01 
1.3E+00 
1.2E+00 
l.OE+00 
1.7E-01 
2.2E-02 
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Tabela E.5 Estimativa de Doses devido ao Uso dos Rejeitos Sólidos da Mineradora de 

Nióbio II - Tailings 

1 . Doses por via de exposição (mSv/a) 

tempo(ano)Ext.solo inalação radônio ing.solo ing.agua Rn;agua Total 
0 9.3E+00 1.2E-01 5.8E+01 4.4E-01 O.OE-f -00 O.OE+00 6 .8E+01 

1 9.6E+00 1.2E-01 5.8E+01 4.4E-0L O.OE+00 O.OE+00 6.8E+01 

5 9.7E+00 1.2E-01 5.8E+01 4.2E-01 0.0EH -00 O.OE+00 6 .8E+01 

10 9.3E+00 1.2E-01 5.8E+01 4.0E-01 0.0E^ -00 O.OE+00 6.8E+01 

50 8.5E+00 1.2E-01 5.7E+01 3.1E-01 0 .0E J ^00 O.OE+00 6.6E+01 

100 8.5E+00 1.2E-01 5.7E+01 2.9E-01 O.OÊ  -00 O.OE+00 6.6E+01 

500 8.2E+00 l.lE-01 5.4E+01 2.7E-01 7.8E-r00 2.5E-01 7.1E+01 
652 8.1E+00 l.lE-01 5.3E+01 2.6E-01 1.3E+01 4.4E-01 7.5E+01 

1000 7.9E+00 1.1E-01 5.2E+01 2.5E-01 1.2E-¡-01 4.1E-01 7.2E+01 
5000 7.2E+00 9.1E-02 4.5E+01 2.2E-01 6.3E+00 2.5E-01 5 .9E+01 

10000 7.0E+00 8.6E-02 4.3E+01 2.1E-01 3.6E-F 0 0 1.5E-01 5.4E+01 

2. Doses por radionuclídeo (mSv/a) 

tempo(ano)Pb-210 Ra-226 Ra-228 Th-228 Th-230 Th-232 U-234 U-238 

0 
1 
5 

10 
50 

100 
500 
652 

1000 

3.4E-01 
3.3E-01 
2.9E-01 
2.5E-01 
7.2E-02 
1.5E-02 
5.5E-08 
1.1E-08 
6.1E-13 

5000 0.0E+00 
10000 O.OE+00 

6.4E+01 
6.4E+01 
6.3E+01 
6.3E+01 
6.2E+01 
5.9E+01 
5.0E+01 
5.0E+01 
3.8E+01 
1.9E+00 
4.3E-02 

1.7E+00 
2.4E+00 
2.7E+00 
1.8E+00 
1.5E-02 
3.6E-05 
4.1E-26 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 

1.8E+00 
1.3E+00 
3.0E-01 
4.8E-02 
2.5E-08 
3.3E-16 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 

5.7E-02 
9.5E-02 
2.5E-01 
4.3E-01 
1.9E+00 
3.7E+00 
1.6E+01 
2.0E+01 
2.9E+01 
5.4E+01 
5.0E+0I 

6.0E-02 
2.0E-01 
9.6E-01 
1.7E+00 
2.8E+00 
2.8E+00 
2.8E+00 
2.8E+00 
2.8E+00 
2.8E+00 
2.8E+00 

2.4E-02 
2.4E-02 
2.4E-02 
2.4E-02 
2.4E-02 
2.5E-02 
l.lE+00 
l.OE+OO 
9.7E-01 
l.OE+00 
I.lE+00 

1.2E-01 
1.2E-01 
1.2E-01 
1.2E-01 
1.2E-01 
1.1E-01 
1.1E+00 
l.OE+OO 
8.6E-01 
1.4E-01 
I.9E-02 
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Tabela E.6 Estimativa de Doses devido ao Uso dos Rejeitos Sólidos da Mineradora de 

Nióbio II - depósito de escória 

1. Doses por via de exposição (mSv/a) 

temporário) Ext.solo inalação radônio ing.solo ing.agua Rn/agua Total 
0 
1 
5 

10 
50 

4.1E+01 
3.8E+01 
3.7E+01 
4.2E+01 
5.3E+01 

100 5.5E+01 
500 7.1E+01 

S.4E+01 
I.1E+02 
1.1E+02 
1.1E+02 

1000 
5000 
5082 

10000 

1.1E+00 
l.lE+00 
1.1E+00 
1.1E+00 
l.lE+00 
1.1E+00 
1.1E+00 
1.1E+00 
l.OE+00 
1.0E+00 
9.8E-01 

8.0E+01 
8.0E+01 
8.2E+01 
8.4E+01 
1.0E+02 
1.2E+02 
2.6E+02 
3.8E+02 
6.2E+02 
6.2E+02 
6.1E+02 

l.OE+00 
l.OE+00 
1.1E+00 
1.1E+00 
1.4E+00 
1.5E+00 
2.1E+00 
2.6E+00 
3.5E+00 
3.5E+00 
3.4E+00 

O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
0.0E+00 
0.0E+00 
O.OE+00 
2.9E+01 
6.5E+01 
9.3E+01 
9.3E+01 
5.6E+01 

O.OE+00 
O.OE+00 
0.0E+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
5.3E-01 

2.2E+00 
3.8E+00 
3.8E+00 
2.3E+00 

1.2E+02 
1.2E+02 
1.2E+02 
1.3E+02 
1.6E+02 
1.8E+02 
3.6E+02 
5.4E+02 
8.4E+02 
8.4E+02 
7.8E+02 

2. Doses por radionucíídeo (mSv/a) 

tempoÇano)Pb-210 Ra-226 Ra-228 Th-228 Th-230 Th-232 U-234 U-238 
0 2.0E-02 8.8E+01 5.8E+00 2.7E+01 7.3E-01 8.1E-01 1.5E-01 8.7E-01 
1 2.0E-02 8.8E+01 8.1E+00 1.9E+01 1.3E+00 3.1E+00 1.5E-01 8.7E-01 
5 1.7E-02 8.7E+01 9.1E+00 4.5E+00 3.4E+00 1.5E+01 1.5E-01 8.7E-01 

10 1.5E-02 8.7E+01 6.0E+00 7.3E-01 6.1E+00 2.7E+01 1.5E-01 8.7E-01 
50 4.3E-03 8.5E+01 5.1E-02 3.7E-07 2.7E+01 4.3E+01 1.5E-01 8.5E-01 

100 8.9E-04 8.2E+01 1.2E-04 5.1E-15 5.3E+01 4.4E+01 1.6E-01 8.3E-01 
500 3.3E-09 7.0E+01 1.4E-25 O.OE+OO 2.3E+02 4.4E+01 8.7E+00 8.6E+00 

1000 3.7E-14 5.4E+01 O.OE+00 O.OE+00 4.2E+02 4.4E+01 7.6E+00 Ó.8E+00 
5000 0.0E+00 2.7E+00 O.OE+00 O.OE+00 7.8E+02 4.3E+01 7.6E+00 1.1E+00 
5082 O.OE+00 2.5E+00 0.0E+0O O.OE+00 7.8E+02 4.3E+01 7.6E+00 1.1E+00 

10000 O.OE+00 6.1E-02 O.OE+00 O.OE+00 7.3E+02 4.3E+01 8.0E+00 1.5E-01 
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Tabela E.7 Estimativa de Doses devido ao Uso dos Rejeitos Sólidos da Mineradora de 

Fosfato I - Estéril de Mineração 

1. Doses por via de exposição (mSv/a) 

tempo(ano) Ext.soio inalação radônio ing.solo ing.agua Rn/agua Total 

0 
1 
5 

10 
50 

100 
500 

629.4 
1000 
5000 

10000 

1.3E-00 
1.3E-00 
1.3E-00 
1.3E-00 
1.3E-00 
1.3E-00 
1.2E-00 
1.2E-00 
1.2E-00 
l.OE-OO 
l.OE-00 

1.6E-02 
1.6E-02 
1.6E-02 
1.6E-02 
1.6E-02 
1.6E-02 
1.6E-02 
1.6E-02 
1.5E-02 
1.4E-02 
1.4E-02 

5.9E+00 
5.9E+00 
5.9E+00 
5.9E+00 
5.8E+00 
5.7E+00 
5.1E+00 
4.9E+00 
4.6E+00 
3.4E+00 
3.2E+00 

3.6E-02 
3.6E-02 
3.6E-02 
3.6E-02 
3.6E-02 
3.5E-02 
3.3E-02 
3.2E-02 
3.0E-02 
2.4E-02 
2.3E-02 

O.OE+00 
O.OE+00 
0.0E+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
9.6E-01 
1.5E+00 
1.2E+00 
5.4E-01 
3.1E-01 

0.0E+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
0.0E+00 
O.OE+00 
3.3E-02 
5.1E-02 
4.5E-02 
2.2E-02 
1.3E-02 

7.3E+0O 
7.3E+0O 
7.3E+00 
7.3E+00 
7.2E+00 
7.1E+00 
7.4E+00 
7.7E+00 
7 lE+00 
5.0E+00 
4.5E+00 

2. Doses por radionuclídeo (mSv/a) 

tempo(ano) Pb-210 Ra-226 Ra-228 Th-228 Th-230 Th-232 U-234 U-238 
0 
1 
5 

10 
50 

100 
500 

629.4 
1000 
5000 

2.0E-02 6.6E+00 
2.0E-02 6.6E+00 
1.7E-02 6.5E+00 
1.5E-02 6.5E+00 
4.3E-03 6.3E+00 
8.9E-04 6.1E+00 
1.4E-08 5.3E+00 
1.5E-09 5.3E+00 
3.8E-14 
0.0E+00 

10000 0.0E+00 

4.0E+00 
I.8E-01 
3.8E-03 

2.5E-01 
3.5E-01 
4.0E-01 
2.6E-01 
2.2E-03 
5.2E-06 
6.0E-27 

0.0E+00 
O.OE+00 
0.0E+00 
O.0E+00 

4.6E-01 
3.2E-0I 
7.4E-02 
1.2E-02 
6.2E-09 
8.4E-17 

0.0E+00 
0.0E+00 
0.0E+00 
0.0E+00 
O.OE+00 

4.2E-03 
7.0E-03 
1.8E-02 
3.3E-02 
1.4E-01 
2.8E-01 
1.2E+00 
1.5E+00 
2.2E+00 
4.0E+00 
3.7E+00 

1.5E-02 
5.1E-02 
2.5E-01 
4.5E-01 
7.2E-01 
7.2E-01 
7.2E-01 
7.2E-01 
7.2E-01 
7.2E-01 
7.1E-01 

1.9E-03 
1.9E-03 
1.9E-03 
1.9E-03 
1.9E-03 
1.9E-03 
9.7E-02 
9.3E-02 
8.4E-02 
7.9E-02 
8.3E-02 

9.8E-03 
9.8E-03 
9.7E-03 
9.7E-03 
9.5E-03 
9.3E-03 
9.6E-02 
9.0E-02 
7.5E-02 
1.1E-02 
1.3E-03 
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Tabela E.8 Estimativa de Doses devido ao Uso dos Rejeitos Sólidos da Mineradora de 

Fosfato I - Tailings 

1. Doses por via de exposição (rnSv/a) 

tempo(ano) Ext.solo inalação radônio ing.solo ing.agua Rn/agua Total 
0 1.4E+00 1.2E-02 o. 9E+00 6.9E-02 0.0E+00 0.0E+00 5.4E+00 

1 1.6E+00 1.4E-02 D. 9E+00 6.8E-02 0.0E+00 O.OE+00 5.6E+00 

3.23 1.7E+00 1.5E-02 -\ 
j . 9E+00 6.5E-02 O.0E+00 O.OE+00 5.7E+00 

5 1.6E+00 I.5E-02 3. 9E+00 6.3E-02 0.0E+00 O.OE+00 5.7E+00 

10 1.4E+00 1.4E-02 9E+00 5.6E-02 0.0E+00 0.OE+00 5.4E+00 
50 8.8E-01 1.2E-02 ~> .8E+00 3.1E-02 0.0E+00 0.0E+00 4.7E+00 

100 8.6E-01 1.2E-02 T 

D .7E+00 2.3E-02 0.0E+00 O.OE+OO 4.6E+00 
500 7 9E-01 1.1E-02 -1 

J 0E+00 1.9E-02 5.5E-01 1.9E-02 4.4E+00 
1000 7.3E-01 1.1E-02 -> .4E+00 1.6E-02 6.7E-01 2.4E-02 3.9E+0O 
5000 6.0E-03 1.0E-02 1.2E+00 1.1E-02 1.8E-01 7.1E-03 2.0E+00 

10000 5.9E-01 1.0E-02 1 1E+00 1.1E-02 9.6E-02 3.9E-03 1.8E+00 

2. Doses por radionuclídeo (mSv/a) 

tempo(ano) Pb-210 Ra-226 Ra-228 Th-228 Th-230 Th-232 U-234 U-238 
0 
1 

3.23 
5 

10 
50 

100 
500 

1000 1.0E-13 2.5E+00 
5000 0.0E+00 1.2E-01 

10000 0.0E+00 2.4E-03 

5.5E-02 4.2E+00 
5.4E-02 4.2E+00 
5.0E-02 4.2E+00 
4.7E-02 4.2E+00 
4.0E-02 4.2E+00 
1.2E-02 4.1E+00 
2.4E-03 3.9E+00 
3.7E-08 3.4E+00 

6.8E-01 
9.8E-01 
1.2E+00 
l.lE+00 
7.4E-01 
6.3E-03 
1.5E-05 
1.7E-26 

O.OE+00 
O.OE+00 
0.0E+00 

3.5E-01 
2.4E-01 
l.lE-01 
5.7E-02 
9.3E-03 
4.7E-09 
6.4E-17 
O.OE+00 
0.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 

1.4E-03 
2.3E-03 
4.4E-03 
6.0E-03 
1.1E-02 
4.7E-02 
9.0E-02 
3.9E-01 
7.1E-01 
1.3E+00 
1.2E+00 

1.2E-02 
3.8E-02 
1.2E-01 
1.8E-01 
3.3E-01 
5.4E-01 
5.4E-01 
5.4E-01 
5.4E-01 
5.4E-01 
5.4E-01 

1.0E-
1.0E-
1.0E-
1.0E-
1.0E-
1.0E-
1.0E-
4.9E-
4.2E-
4.2E-
4.4E-

03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
•02 
•02 
•02 
02 

5.0E-03 
5.0E-03 
5.0E-03 
5.0E-03 
5.0E-03 
4.9E-03 
4.8E-03 
4.8E-02 
3.8E-02 
5.5E-03 
6.8E-04 
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Tabela E.9 Estimativa de Doses devido ao Uso dos Rejeitos Sólidos da Mineradora de 
Fosfato II - Estéril de Mineração 

1. Doses por via de exposição (mSv/a) 

tempo{ano) Ext, solo inalação radòruo ing. solo mg. agua Rn/agua Total 

0 
1 
5 

10 
50 

100 
500 

1000 
5000 

10000 

3.2E+00 
3.2E+00 
3.2E+00 
3.2E+00 
3.2E+00 
3.2E+00 
3.1E+00 
3.0E+00 
2.8E+00 
2.7E+00 

4.2E-02 
4.2E-02 
4.2E-02 
4.2E-02 
4.2E-02 
4.2E-02 
4.1E-02 
4.1E-02 
3.8E-02 
3.7E-02 

I.2E+01 
1.2E+01 
1.2E+01 
1.2E+01 
1.2E+01 
1.2E+01 
l.lE+01 
9.8E+0O 
7.7E+00 
7.3E+00 

8.0E-02 
8.0E-02 
S.OE-02 
8.0E-02 
8.0E-02 
7.9E-02 
7.5E-02 
7.1E-02 
6.1E-02 
5.9E-02 

O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
3.7E-01 
1.9E+00 
8.6E-0T 
4.5E-01 

0.0E+00 
0.OE+00 
0.OE+00 
0.0E+00 
0.0E+00 
O.0E+00 
7.6E-03 
Ó.5E-02 
3.3E-02 
1.8E-02 

1.5E+01 
1.5E+01 
1.5E+01 
1.5E+01 
1.5E+01 
1.5E+01 
1.4E+01 
1.5E+01 
1.1E+01 
1.1E+01 

2. Doses por radionuclideo [mSv/a) 

tempo(ano) Pb-210 Ra-226 Ra-228 Th-228 Th-230 Th-232 U-234 U-238 
' 0 

1 
5 

10 
50 

100 
500 

1000 

4.1E-02 
4.0E-02 
3.5E-02 
3.0E-02 
8.6E-03 
1.8E-03 
6.7E-09 
3.9E-14 

5000 0.0E+00 
10000 O.OE+00 

1.3E+01 
1.3E+01 
1.3E+01 
1.3E+01 
1.3E+01 
1.2E+01 
9.6E+00 
8.2E+00 
5.5E-01 
1.9E-02 

7.1E-01 
l.OE+00 
l.lE+00 
7.4E-01 
6.4E-03 
1.5E-05 
1.6E-26 

0.0E+00 
0.0E+00 
OOE+OO 

1.3E+00 
9.1E-01 
2.1E-01 
3.5E-02 
1.8E-08 
2.4E-16 
O.OE+00 
0.0E+00 
O.OE+00 
O.OE+00 

8.4E-03 
1.4E-02 
3.7E-02 
6.5E-02 
2.9E-01 
5.6E-01 

2.4E+00 
4.4E+00 
8.7E+00 
8.3E+00 

4.1E-02 
1.5E-01 
7.0E-01 
1.3E+00 
2.0E+00 
2.1E+00 
2.1E+00 
2.1E+00 
2.0E+00 
2.0E+00 

3.7E-03 
3.7E-03 
3.7E-03 
3.7E-03 
3.7E-03 
3.9E-03 
1.3E-0Î 
1.4E-01 
2.0E-01 
2.4E-01 

2.0E-02 
2.0E-02 
2.0E-02 
1.9E-02 
1.9E-02 
1.9E-02 
1.3E-01 
1.3E-01 
3.1E-02 
6.6E-03 
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Tabela E.10 Estimativa de Doses devido ao Uso dos Rejeitos Sólidos da Mineradora de 

Fosfato II - Tailings 

1. Doses por via de exposição (mSv/a) 

tempo(ano) Ext.solo inalação radônio ing.solo ing.agua Rn/agiia Total 

0 
1 
5 

10 
50 

100 
500 

1000 
3093 
5000 

10000 

1.8E+00 
1.9E+00 
1.9E+00 
1.8E+00 
1.5E+00 
1.5E+00 
1.6E+00 
Î.7E+00 
1.8E+00 
1.8E+00 
1.7E+00 

2.9E-02 
2.9E-02 
3.0E-02 
3.0E-02 
2.8E-02 
2.8E-02 
2.8E-02 
2.7E-02 
2.6E-02 
2.6E-02 
2.5E-02 

5.2E+00 
5.2E+00 
5.3E+00 
5.3E+00 
5.3E+00 
5.4E+00 
6.1E+00 
6.7E+00 
7.7E+00 
7.8E+00 
7.5E+00 

5.3E-02 
5.2E-02 
5.0E-02 
4.8E-02 
4.0E-02 
3.8E-02 
4.0E-02 
4.2E-02 
4.5E-02 
4.5E-02 
4.4E-02 

O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
0.0E+00 
O.OE+00 
8.6E-01 
1.4E+00 
1.4E+00 
l.lE+00 
6.5E-01 

0.0E+00 
O.OE+00 
0.0E+00 
0.0E+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
2.8E-02 
4.9E-02 
5.1E-02 
4.5E-02 
2.7E-02 

7 lE+00 
7.2E+00 
7.3E+00 
7.1E+00 
6.9E+00 
7.0E+00 
8.7E+00 
9.8E+00 
l.lE+01 
I.1E+0I 
l.OE+01 

2. Doses por radionuclídeo (mSv/a) 

tempo(ano) Pb-210 Ra-226 Ra-228 Th-228 Th-230 Th-232 U-234 U-238 

0 
1 
5 

10 
50 

100 
500 

1000 
3093 
5000 

10000 

2.9E-02 
2.8E-02 
2.5E-02 
2.1E-02 
6.0E-03 
1.3E-03 
1.9E-08 

O.OE+00 
0.0E+00 
O.OE+00 
0.0E+00 

5.7E+00 
5.7E+00 
5.6E+00 
5.6E+00 
5.5E+00 
5.3E+00 
4.5E+00 
3.4E+00 
7.1E-01 
1.5E-01 
3.2E-03 

6.5E-0Î 
9.3E-01 
1.1E+00 
7.0E-01 
ó.OE-03 
1.4E-05 
1.6E-26 

0.0E+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 

7.0E-01 
4.8E-01 
l.lE-01 
1.9E-02 
9.4E-09 
1.3E-16 

O.OE+00 
0.0E+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 

1.0E-02 
I.7E-02 
4.4E-02 
7.7E-02 
3.4E-01 
6.6E-01 
2.9E+00 
5.2E+00 
9.0E+00 
9.4E+00 
8.8E+00 

2.3E-02 
7.7E-02 
3.7E-01 
6.7E-01 
1.1E+Û0 
1.1E+00 
1.1E+00 
1.1E+00 
1.1E+00 
1.1E+00 
1.1E+00 

2.3E-03 
2.3E-03 
2.2E-03 
2.2E-03 
2.2E-03 
2.3E-03 
1.1E-01 
9.3E-02 
8.6E-02 
9.2E-02 
9.7E-02 

1.1E-02 
1.1E-02 
1.1E-02 
1.1E-02 
1.1E-02 
1.1E-02 
1.1E-01 
8.3E-02 
3.1E-02 
1.2E-02 
1.5E-03 
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Tabela E.l l Estimativa de Doses devido ao Uso dos Rejeitos Sólidos da Mineradora de 
Carvão - Estéril de Mineração 

1. Doses por via de exposição (mSv/a) 

tempo(ano) Ext.solo inalação radônio ing.solo ing.agua Rn/agua Total 

0 7.6E-01 6.5E-03 5.9E+00 2.8E-02 O.OE+00 1.6E-04 6.7E+00 

1 7.6E-01 6.5E-03 5.9E+00 2.8E-02 O.OE+00 4.8E-04 6.7E+00 
5 7.6E-01 6.5E-03 5.9E+00 2.8E-02 O.OE+00 4.1E-04 6.7E+00 

10 7.6E-01 6.5E-03 5.9E+00 2.8E-02 O.OE+00 6.5E-04 6.7E+00 

50 7.5E-01 6.5E-03 5.8E+00 2.8E-02 O.OE+00 6.5E-04 6.6E+00 
100 7.4E-01 6.4E-03 5.7E+00 2.7E-02 O.OE+00 7.4E-04 6.5E+00 

500 6.7E-01 6.1E-03 5.1E+00 2.4E-02 9.6E-01 3.2E-02 6.8E+00 
629 6.5E-01 6.0E-03 4.9E+00 2.4E-02 I.5E+00 5.IE-02 7.1E+00 

1000 6.1E-01 5.7E-03 4.5E+00 2.2E-02 1.2E+00 4.5E-02 6.5E+00 
5000 4.7E-01 4.5E-03 3.3E+00 1.6E-02 5.4E-01 2.1E-02 4.4E+00 

10000 4.5E-01 4.2E-03 3.1E+00 I.5E-02 3.1E-0Î 1.2E-02 3.9E+00 

2. Doses por radionuclídeo (mSv/a) 

tempo(ano) Pb-210 Ra-226 Ra-228 Th-228 Th-230 TTi-232 U-234 U-238 
0 
1 
5 

10 
50 

100 
500 
629 

1000 
5000 

10000 

2.0E-02 
2.0E-02 
1.7E-02 
1.5E-02 
4.3E-03 
8.9E-04 
1.4E-08 
1.5E-09 

6.6E+00 
6.6E+00 
6.5E+00 
6.5E+00 
6.3E+00 
6.1E+00 
5.3E+00 
5.3E+00 

3.8E-14 4.0E+00 
O.OE+00 1.8E-01 
0.0E+00 3.8E-03 

3.ÓE-02 
5.0E-02 
5.7E-02 
3.7E-02 
3.2E-04 
7.5E-07 
8.6E-28 

O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+OO 

6.5E-02 
4.5E-02 
1.1E-02 
1.7E-03 
8.8E-10 
Î.2E-17 

O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 
O.OE+00 

4.2E-03 
7.0E-03 
1.8E-02 
3.3E-02 
1.4E-01 
2.8E-01 
1.2E+00 
1.5E+00 
2.2E+00 
4.0E+00 
3.7E+00 

2.1E-03 
7.3E-03 
3.5E-02 
6.4E-02 
l.OE-01 
l.OE-01 
l.OE-01 
1.0E-01 
l.OE-01 
l.OE-01 
l.OE-01 

1.9E-03 
1.9E-03 
1.9E-03 
1.9E-03 
1.9E-03 
I.9E-03 
9.7E-02 
9.3E-02 
8.4E-02 
7.9E-02 
8.3E-02 

9.8E-03 
9.8E-03 
9.7E-03 
9.7E-03 
9.5E-03 
9.3E-03 
9.6E-02 
9.0E-02 
7.5E-02 
1.1E-02 
1.3E-03 
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Tabela E.12 Estimativa de Doses devido ao Uso dos Rejeitos Sólidos da Mineradora de 

Ouro - Estéril de Mineração 

1. Doses por via de exposição (mSv/a) 

tempo(ano) Ext. solo inalação radônio ing.solo ing.agua Rn/agua Total 

0 3.6E-01 3.6E-03 2.4E+00 1.2E-02 O.OE+00 0.0E+00 2.7E+00 

1 3.6E-01 3.6E-03 2.4E+00 1.2E-02 O.OE+00 0.0E+00 2.7E+00 

5 3.6E-01 3.6E-03 2.4E+00 1.2E-02 O.OE+00 0.0E+00 2.7E+00 

10 3.6E-01 3.6E-03 2.4E+00 1.2E-02 O.OE+00 0.0E+00 2.7E+00 

50 3.6E-01 3.6E-03 2.3E+00 1.2E-02 0.0E+00 O.OE+00 2.7E+00 

100 3.6E-01 3.5E-03 2.3E+00 1.2E-02 0.0E+00 O.OE+00 2.7E+00 

500 3.3E-01 3.4E-03 2.1E+00 1.1E-02 7.4E-02 1.5E-03 2.5E+00 

1000 3.2E-01 3.3E-03 2.0E+00 1 .OE-02 3.7E-01 1.3E-02 2.7E+00 

5000 2.7E-01 2.9E-03 1.5E+00 8.1E-03 1.7E-01 6.5E-03 2.0E+00 

10000 2.6E-01 2.7E-03 1.5E+00 7.7E-03 9.1E-02 3.6E-03 1.8E+00 

2. Doses por radionuclídeo (mSv/a) 

tempo(ano) Pb-210 Ra-226 Ra-228 Th-228 Th-230 Th-232 U-234 U-238 
' 0 8.2E-03 2.6E+00 3.6E-02 6.5E-02 1.7E-03 2.1E-03 7.5E-04 3.9E-03 

I 7.9E-03 2.6E+00 5.0E-02 4.5E-02 2.8E-03 7.3E-03 7.5E-04 3.9E-03 
5 7.0E-03 2.6E+00 5.7E-02 1.1E-02 7.4E-03 3.5E-02 7.4E-04 3.9E-03 

10 6.0E-03 2.6E+00 3.7E-02 1.7E-03 1.3E-02 6.4E-02 7.4E-04 3.9E-03 
50 1.7E-03 2.5E+00 3.2E-04 8.8E-10 5.8E-02 1.0E-0I 7.5E-04 3.8E-03 

100 3.6E-04 2.5E+00 7.6E-07 1.2E-17 1.1E-01 l.OE-01 7.7E-04 3.8E-03 
500 1.3E-09 1.9E+00 7.9E-28 O.0E+00 4.8E-01 l.OE-01 2.6E-02 2.6E-02 

1000 7.8E-15 1.6E+00 O.OE+00 O.OE+00 8.8E-01 l.OE-01 2.8E-02 2.5E-02 
5000 O.OE+00 l.lE-01 O.OE+00 0.0E+00 1.7E+00 l.OE-01 4.1E-02 6.3E-03 

10000 O.OE+00 3.7E-03 O.OE+00 0.0E+00 1.7E+00 l.OE-01 4.8E-02 1.3E-03 
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Tabela E.13 Estimativa de Doses devido ao Uso dos Rejeitos Sólidos da Mineradora de 
Ouro - tailings 

1. Doses por via de exposição (mSv/a) 

tempo(ano) Ext. solo inalação radônio ing.solo mg.agua Rn/agua Total 

0 9.6E-01 3.7E-03 8.3E+00 1.5E-02 O.OE+00 O.OE+00 9.3E+00 

1 9.6E-01 3.7E-03 8.3E+00 1.6E-02 0.0E+00 O.OE+00 9.3E+00 

5 9.6E-01 3.7E-03 8.3E+00 1.8E-02 O.OE+00 O.OE+00 9.3E+00 

10 9.6E-01 3.8E-03 8.3E+00 2.0E-02 0.0E+00 O.OE+00 9.3E+00 

50 9.4E-01 3.8E-03 8.1E+00 2.9E-02 O.OE+00 O.OE+00 9.1E+00 
100 9.2E-01 3.9E-03 7.9E+00 3.1E-02 O.OE+00 O.OE+00 8.8E+00 
500 7.5E-01 3.7E-03 6.3E+00 2.6E-02 1.2E-01 4.9E-03 7.2E+00 

1000 6.0E-01 3.5E-03 4.9E+00 2.0E-02 9.8E-01 3.8E-02 6.5E+00 
5000 2.5E-01 3.0E-03 1.5E+00 7.3E-03 1.7E-01 6.6E-03 1.9E+00 

10000 2.2E-01 2.8E-03 1.2E+00 ó.lE-03 6.9E-02 2.8E-03 I.5E+00 

2. Doses por radionuclídeo (mSv/a) 

tempo(ano) Pb-210 Ra-226 Ra-228 Th-228 Th-230 Th-232 U-234 U-238 
0 8.2E-03 9.2E+00 3.6E-02 7.0E-02 1.4E-03 2.3E-03 6.1E-04 3.0E-03 
1 7.9E-03 9.2E+00 5.2E-02 4.8E-Û2 2.3E-03 7.7E-03 6.1E-04 3.0E-03 
5 7.0E-03 9.2E+00 6.0E-02 1.1E-02 6.0E-03 3.7E-02 6.1E-04 3.0E-03 

10 6.0E-03 9.1E+00 3.9E-02 1.9E-03 I.1E-02 6.7E-02 6.1E-04 3.0E-03 
50 1.7E-03 8.9E+00 3.3E-04 9.4E-10 4.7E-02 l.lE-01 6.1E-04 3.0E-03 

100 3.6E-04 8.6E+00 8.0E-07 1.3E-I7 9.1E-02 1.1E-0I 6.4E-04 2.9E-03 
500 1.3E-09 6.7E+00 8.3E-28 O.OE+00 3.9E-01 1.1E-01 1.9E-02 2.0E-02 

1000 7.8E-15 5.7E+00 O.OE+00 O.OE+00 7.1E-01 I.IE-01 2.1E-02 1.9E-02 
5000 O.OE+00 3.8E-01 O.OE+00 O.OE+00 1.4E+00 1.1E-01 3.2E-02 4.7E-03 

10000 O.OE+00 1.3E-02 O.OE+00 O.OE+00 I.3E+00 I.IE-01 3.9E-02 1.0E-03 
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Anexo F 

VALORES DE PARÂMETROS PARA A SIMULAÇÃO COM 

O CÓDIGO RESRAD 

I. Fatores de Dose e Parâmetros Nuclideo-especifícos 

Código Parâmetro Valor 

B-l Fator de Conversão de Dose para Inalação, mrem/pCi: 
B-l Pb-210+D 2.320E-02 
B-l Ra-226+D 8.600E-03 
B-l Ra-228+D 5.080E-03 
B-l Th-228+D 3.450E-01 
B-l Th-230 3.260E-01 
B-] Th-232 1.640E+00 
B-l U-234 1.320E-01 
B-l U-238+D 1.180E-0T 
D-l Fator de Conversão de Dose por Ingestão, mrem/pCi: 
D-l Pb-210+D 7.270E-03 
D-l Ra-226+D 1.330E-03 
D-l Ra-228+D 1.440E-03 
D-l Th-228+D 8.080E-04 
D-l Th-230 5.480E-04 
D-l Th-232 2.730E-03 
D-l U-234 2.830E-04 
D-l U-238+D 2.690E-04 
D~34 Fatores de Transferência para Alimentos: 
D-34 Pb-210+D , razão carne/incorp.do animal,(pCi/kg)/(pCi/d) 8.000E-04 
D-34 Pb-210+D , razão leite/incorp.do animal, (pCi/L)/(pCi/d) 3.000E-04 
D-34 Ra-226+D , razão carne/incorp.do animal,(pCi/kg)/(pCi/d) 1.000E-03 
D-34 Ra-22ó+D , razão leite/incorp.do animal, (pCi/L)/(pCi/d) 1.000E-03 
D-34 Ra-228+D , razão carne/incorp.do arúmal,(pCi/kg)/(pCi/d) 1.000E-03 
D-34 Ra-228+D , razão leite/incorp.do animal, (pCi/L)/(pCi/d) 1 .OOOE-03 
D-34 Th-228+D , razão carne/incorp.do animal,(pCi/kg)/(pCi/d) 1.000E-04 
D-34 Th-228+D,, razão leite/incorp.do animal, (pCi/L)/(pCi/d) 5.000E-06 
D-34 Th-230 , razão carne/incorp.do animaUpCi/kg)/(pCi/d) 1 .OOOE-04 
D-34 Th-230 , razão leite/incorp.do animal, (pCi/L)/(pCi/d) 5.000E-06 
D-34 Th-232 , razão carne/incorp.do animal,(pCi/kg)/(pCi/d) 1 .OOOE-04 
D-34 Th-232 , razão leite/incorp.do animal, (pCi/L)/(pCi/d) 5.000E-06 
D-34 U-234 , razão carne/incorp.do animal,(pCi/kg)/(pCi/d) 3.400E-04 
D-34 U-234 , razão leite/incorp.do animal, (pCi/L)/(pCi/d) 6.000E-04 
D-34 U-238+D , razão carne/incorp.do animal,(pCi/kg)/(pCi/d) 3.400E-04 
D-34 U-238+D , razão leite/incorp.do animal, (pCi/L)/(pCi/d) 6.000E-04 
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2. Parâmetros Específicos do Local 

Código Parâmetro Valor usado Default 

R011 
R011 
RO 31 
R011 
R013 
R013 
R013 
ROÍ 3 
R013 
ROÍ 3 
R013 
R013 
R013 
R013 
R014 
R014 
R014 
R014 
R014 
R014 
R014 
R014 
R014 
R015 
R015 
R015 
R015 
R015 
R015 
R016 
R016 
R016 
R016 
ROÍ 6 
ROló 
ROló 
R016 
ROló 
R016 
R016 
R016 

Área da zona contaminada(m2) 1 .OOOE+05 1 .GOüE+04 
Espessura da zona contaminada (m) 2.000E+01 2.000E+00 
distância do aquífero (m) l.OOOE+01 1.000E+02 
Tempo após deposição do material (a) O.OOOE+OO O.OOOE+00 
Densidade da zona contaminada (g/cm3) 1.500E+00 1.500E+00 
taxa de erosão da zona contaminada (m/a) 1.000E-03 1 .OOOE-03 
Porosidade total da zona contaminada 4.000E-01 4.000E-01 
Porosidade efetiva da zona contaminada 2.000E-01 2.000E-01 
Condutividade hidráuíica-zona contaminada(m/a) l.OOOE+01 1.000E+01 
Coeficiente de evapotranspiração 5.000E-01 5.000E-01 
Precipitação (m/a) 1.500E+00 1 .OOOE+OO 
Irrigação (m/a) 2.000E-01 2.000E-01 
Coeficiente de runorT 2.000E-01 2.000E-01 
precisão do cálculo água/solo 1.000E-03 1.00OE-03 
Densidade da zona saturada (g/cm3) 1.500E+00 1.500E+00 
porosidade total da zona saturada 4.000E-01 4.000E-01 
Porosidade efetiva da zona saturada 2.000E-01 2.000E-01 
Condutividade hidráulica da zona saturada(m/a) 1.000E+02 1.000E+02 
Gradiente hidráulico da zona saturada 2.000E-02 2.000E-02 
taxa de queda da lâmina d'agua(m/a) l.OOOE-03 1.000E-03 

' profundidade do poço (m abaixo da lamina dágua) 1 .OOOE+Ol 1 .OOOE+Ol 
Modelo Nondispersion (ND) ou Mass-Balance (MB) ND ND 
Taxa de bombeamento do poço(m3/a) 2.500E+02 2.500E+02 
Numero de estratos da zona insaturada 1 1 
espessura da zona insaturada (m) 4.000E+00 4.000E+00 
Densidade do solo na zona insaturada(g/cm3) 1.500E+00 1.500E+00 
porosidade total da zona insaturada 4.000E-01 4.000E-01 
Porosidade efetiva da zona insaturada 2.000E-01 2.000E-01 
Condutividade hidráulica da zona insaturada(m/a) 1.OOOE+Ol 1.OOOE+Ol 
Coeficientes de Distribuição para Pb-210 

zona contaminada (cm 3/g) 
zona insaturada (cm 3/g) 
zona saturada (cm 3/g) 

Coeficientes de Distribuição para Ra-226 
Zona contaminada (cm 3/g) 7.000E+01 
Zona insaturada 1 (cm3/g) 7.000E+01 
Zona saturada (cnrVg) 7.OOOE+Ol 

Coeficientes de Distribuição para Ra-228 
Zona contaminada (cm 3/g) 7.OOOE+Ol 
Zona insaturada 1 (cm3/g) 7.OOOE+Ol 
Zona saturada (cm 3/g) 7.OOOE+Ol 

1.000E+02 1.000E+02 
1.000E+02 1.000E+02 

1.000E+02 1.000E+02 

7.000E+01 
7.000E+01 
7.000E+01 

7.000E+01 
7. OOOE+Ol 
7. OOOE+Ol 
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2. Parâmetros Específicos do Local (continuação) 

Código Parámetro Valor usado Default 

R016 
PvOló 
R016 
ROÍ 6 
R016 
R016 
R016 
R016 
R016 
ROÍ 6 
R016 
ROÍ 6 
R016 
ROÍ 6 
R016 
ROló 
R016 
R016 
R016 
R016 
R017 
ROÍ 7 
R017 
R017 
R017 
R017 
R017 
R017 
ROÍ 8 
R018 
R018 
R018 
ROÍ 9 
R019 
R019 
R021 
R021 
R021 
R021 

Coeficientes de Distribuição para Th-228 
Zona contaminada (cnvVg) 
Zona insaturada 1 (cnvVg) 
Zona saturada (cm3/g) 

Coeficientes de Distribuição para Th-230 
Zona contaminada (cm3/g) 
Zona insaturada 1 (cm3/g) 
Zona saturada (cm3/g) 

Coeficientes de Distribuição para Th-232 
Zona contaminada (cm3/g) 
Zona insaturada 1 (cnvVg) 
Zona saturada (cm3/g) 

Coeficientes de Distribuição para U-234 
Zona contaminada (cnvVg) 
Zona insaturada 1 (cm3/g) 
Zona saturada (cm3/g) 

Coeficientes de Distribuição para U-238 
Zona contaminada (cm3/g) 
Zona insaturada 1 (cm3/g) 
Zona saturada (cm3/g) 

Taxa de inalação(m3/a) 
Carga mássica para inalação(g/m3) 
duração da exposição 
fator de blindagem, inalação 
fator de blindagem, externa gama 
Fração do tempo - ocupação dentro de casa 
Fração do tempo fora de casa (no local) 
fator de forma para exposição externa gama 
Taxa de ingestão de solo (g/a) 
Taxa de ingestão de água (L/a) 
Fração de contaminação da água de beber 
Fração de contaminação da água de uso doméstico l.OOOE+OO 
Profundidade da camada de mistura do solo (m) 1.500E-01 
Fração da água de beber que vem do poço 1 .OOOE+OO 

Fração da água de uso doméstico que vem do poço 1.000E+00 
espessura da fundação do prédio (m) 1.500E-01 
densidade mater.de construção-fund ação (g/cm 3) 2.400E+00 
porosidade total-mater.de construção da fundação 1 .OOOE-Ol 
Conteúdo volumétrico de água na fundação 3.000E-02 

6.000E+04 
6.000E+04 
6.000E+04 

6.000E+04 
6.000E+04 
6.000E+04 

6.000E+04 
6.000E+04 
Ó.OOOE+04 

5.000E+01 
5.000E+01 
5.000E+01 

5.000E+01 
5.000E+01 
5.000E+01 
8.400E+03 
1.000E-04 
5.000E+01 
4.000E-01 
7.000E-01 
5.000E-01 
2.500E-01 
l.OOOE+OO 
3.650E+01 
5.100E+02 
l.OOOE+OO 

6.000E+04 
6.000E+04 
Ó.000E+04 

Ó.OOOE+04 
6.000E+04 
6.000E+04 

6.000E+04 
6.000E+04 
6.000E+04 

5.000E+01 
5.000E+01 
5.000E+01 

5.000E+01 
5.000E+01 
5.000E+01 
8.400E+03 
1.000E-04 
3.000E+01 
4.000E-01 
7.000E-01 
5.000E-01 
2.500E-01 
l.OOOE+OO 
3.650E+01 
5.100E+02 
l.OOOE+OO 
l.OOOE+OO 
1.500E-01 
l.OOOE+OO 
l.OOOE+OO 
1.500E-01 
2.400E+00 
1.OOOE-Ol 
3.000E-02 
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2. Parâmetros Específicos do Local (continuação) 

Código Parâmetro Valor usado Default 

R021 Coeficiente de difusão para ladcnio (m/sec): 
R021 no material da fundação 3.000E-07 3.000E-07 
R021 na zona de solo contaminado 2.000E-06 2.000E-06 
R021 Dimensão vertical de mistura de radônio (m) 2.000E+00 2.000E+00 
R021 Taxa média de troca de ar do prédio (1/hr) 5.000E-01 5.000É-01 
R021 Altura do prédio (quarto) (m) 2.500E+00 2.500E+00 
R021 Fator de área interna do prédio* O.OOOE+00 O.OOOE+00 
R021 Profundidade do prédio abaixo do nível do solo(m)-1.000E+00 -l.OOOE+00 
R021 Poder de emanação do gás Rn-222 2.500E-01 2.500E-0T 
R021 Poder de emanação do gás Rn-220 1.500E-01 1.500E-01 
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GLOSSÁRIO 

J. Equivalente de dose efetiva 

É definido para atender ao princípio de que para um dado nível de segurança, o risco de 

ocorrência de efeitos estocástícos, em cada órgão ou tecido, deve ser o mesmo quando o 

corpo inteiro é irradiado uniformemente ou quando a irradiação não é uniforme ou a 

irradiação é parcial. A unidade é o sievert, Sv (ÍCRP, 1977). 

T 

onde: Hjéo equivalente de dose médio no tecido ou órgão T 

wT são fatores que levam em conta os riscos relativos da radiação para efeitos 

estocásticos para cada órgão ou tecido. 

2. Dose efetiva 

E a soma ponderada dos equivalentes de dose em todos os tecidos e órgãos do corpo. A 

unidade é o sievert, Sv. É dado pela expressão (ICRP, 1991): 

E = ZWT. HT 

T 

onde: Hjéo equivalente de dose no tecido ou órgão T 

wT é o fator de peso para o tecido T 



3. Dose coletiva 

Expressa em homemSv, traduz a exposição à radiação de N indivíduos de um subgrupo / 

de uma população recebendo um equivalente de dose efetiva per capita //& (1CRP, 1977). 

S-IN. HB 

onde: H& é o equivalente de dose efetiva per capita 

Ni é o número de indivíduos de um subgrupo / 

4. Comprometimento de dose ("dose commitment ") 

Expressa em sievert, Sv, representa o equivalente de dose efetiva por anos de exposição do 

mesmo indivíduo ou gerações de indivíduos enquanto a fonte de exposição permanecer no 

corpo humano (IAEA, 1977). 

Hc.T =ÍHT(t).dt 
o 

onde: Hj é taxa de dose per capta devido a um evento específico 

5. Dose a evitar ("avertable dose ") 

A dose a ser evitada por uma ação protetora; isto é, a diferença entre a dose esperada, 

medida ou estimada, com e sem a ação protetora (IAEA, 1996). 

6. Grupo critico 

Grupo de indivíduos mais expostos e para o qual se espera receber o maior valor de dose 

devido à prática em questão (1CRP, 1994). 
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7. Rejeito radioativo 

Qualquer material resultante de atividades humanas, que contenha radionuclídeos em 

quantidades superiores aos limites de isenção especificados na Norma CNEN-NE-6.02 -

Licenciamento de Instalações Radioativas, e para o quai a reutilização é imprópria ou não 

prevista (CNEN, 1984). 

8. Material tmclear 

Os elementos nucleares ou seus subprodutos, definidos pela Lei 4.118/62 (CNEN, 1988). 

9. Instalação Nuclear 

Instalação na qual material nuclear é produzido, processado, reprocessado, utilizado, 

manuseado ou estocado em quantidades relevantes, ajuízo da CNEN (CNEN, 1988). 

Estão, desde logo, compreendidos nesta definição; 

a) reator nuclear; 

b) usina que utilize combustível nuclear para a produção de energia térmica ou elétrica 

para fins industriais; 

c) fábrica ou usina para a produção ou tratamento de materiais nucleares, integrante do 

ciclo de combustível nuclear; 

d) usina de reprocessamento de combustível nuclear irradiado; e 

e) depósito de materiais nucleares, não incluindo o local de armazenamento temporário 

usado durante transportes. 

10. Descomissionamento 

Ações tomadas no final do funcionamento de uma instalação nuclear visando à saúde e 

segurança dos trabalhadores e membros do público e à proteção do meio ambiente. O 

objetivo final do descomissionamento é a liberação do local para uso irrestrito (IAEA, 

1993). 
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//. Uso restrito 

Uma designação, pelo órgão regulatório, para restringir a liberação ou uso de 

equipamentos, materiais, construções ou local devido ao seu potencial de risco radiológico 

(IAEA, 1993). 

12. Uso irrestrito 

Uma designação, pelo órgão regulatório, que permite a liberação ou uso de equipamentos, 

materiais, construções ou local sem restrição (IAEA, 1993). 
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