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RESUMO 

 
Este trabalho tem como finalidade enquadrar o evento de transbordamento de solvente orgânico rico em urânio, 

proveniente de um decantador da usina de beneficiamento de minério, causado pela queda no abastecimento de 

energia elétrica, de acordo com os critérios estabelecidos pela Escala Internacional de Eventos Nucleares e 

Radiológicos (INES), facilitando o entendimento do ocorrido e a comunicação com o público a respeito dos 

aspectos de segurança radiológica envolvidos. Com a queda da energia elétrica, os procedimentos de rotina em 

situações de parada das instalações foram executados, porém, devido a uma falha operacional, a válvula da linha 

de transferência de licor não foi fechada. Com isso, o misturador continuou sendo alimentado com licor, fato 

este que acarretou o sequente extravasamento de solvente carregado de urânio. O mesmo atingiu o sistema de 

drenagem pluvial, alcançando a caixa de coleta de águas pluviais da usina. Contudo, imediatamente após a 

detecção do evento, ações corretivas foram iniciadas e o transbordamento foi contido. Órgãos fiscalizadores 

acompanharam a remoção do solvente e, diante dos resultados das análises de monitoração ambiental, 

verificaram que o evento não proporcionou exposição aos trabalhadores ou qualquer outro impacto. Portanto, 

confrontando as características do evento e as diretrizes propostas pela escala INES, conclui-se que a 

classificação do evento é Abaixo da Escala/Nível 0, ratificando a ausência de risco à população local, aos 

trabalhadores e ao meio ambiente. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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A Escala Internacional de Eventos Nucleares e Radiológicos (do inglês International Nuclear 

and Radiological Event Scale, INES) é usada para comunicação ao público sobre os aspectos 

de segurança de eventos associados à utilização de radiação[1] [2] [3]. Esta escala abrange 

um amplo espectro de práticas, incluindo o uso industrial, a radiografia, a utilização de fontes 

de radiação em hospitais, as atividades em instalações do ciclo do combustível nuclear, bem 

como o transporte de material radioativo. 

 

Inicialmente, a escala foi aplicada para classificar os eventos em usinas nucleares e depois foi 

ampliada e adaptada para ser aplicada a todas as instalações ligadas à indústria nuclear civil, 

entre elas as voltadas à produção do elemento combustível. 

 

Ela se aplica, ou não, nos eventos que ocorrem em uma instalação. Ela inclui a perda ou 

roubo de fontes ou pacotes radioativos, a descoberta das fontes órfãs e fontes 

inadvertidamente transferidas para o comércio de sucata . A escala também pode ser usada 

para eventos que envolvam a exposição involuntária em práticas reguladas, como por 

exemplo, a mineração e o beneficiamento de urânio para a produção de DUA (diuranato de 

amônio). 

 

Ao colocar um evento nuclear em uma perspectiva adequada, o uso da INES pode facilitar o 

entendimento entre a comunidade técnica, a mídia e o público sobre qualquer evento ocorrido 

na instalação. 

 

A escala é destinada unicamente para uso não militar e refere-se apenas aos aspectos de 

segurança de um evento. A escala não é destinada ao uso em eventos de avaliação 

relacionados à segurança ou atos dolosos que expõe pessoas à radiação. 

 

 

2. CRITÉRIOS PARA A CLASSIFICAÇÃO PELA ESCALA INES 

 

2.1. As Pessoas e o Ambiente 

 

Segundo a escala INES [1], para a classificação de um evento radiológico ou nuclear devem 

ser levadas em consideração as doses recebidas pelas pessoas e a atividade liberada para o 

meio ambiente. A classificação é baseada na quantidade de radiação a que foram expostos os 

indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE) e indivíduos do público (IP), no número total 

desses indivíduos expostos e na quantidade de material liberado para o meio ambiente, 

conforme a tabela 1. 

 

É evidente que estes critérios só se aplicam às práticas em que há o potencial para dispersar 

uma quantidade significativa de material radioativo. 

 

Tabela 1. Critério de pessoas e o ambiente da escala INES [1]. 

 

Descrição e Nível da Escala INES Indivíduos e o Meio Ambiente 

Acidente Mor 

Nível 7 

Liberação maior de material radioativo com o 

grande alcance dos efeitos na saúde e no meio 

ambiente, requerendo a implementação de 

contramedidas planejadas. 
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Acidente Sério 

Nível 6 

Liberação significante de material radioativo, 

requerendo a implementação de contramedidas 

planejadas. 

Acidente de grande abrangência 

Nível 5 

Liberação limitada de material radioativo, 

provavelmente necessitando a implementação 

de algumas contramedidas planejadas. 

Muitas mortes por radiação. 

Acidente com consequências locais 

Nível 4 

Liberação pequena de material radioativo, 

sendo pouco provável a necessidade de  

contramedidas planejadas, que não o controle  

da ingestão de alimentos locais. 

Pelo menos uma morte por radiação. 

Incidente Sério 

Nível 3 

Exposição dez vezes superior ao limite anual 

de dose estipulado para os IOE. 

Efeito determinístico não letal, devido à 

radiação (ex: queimaduras). 

Incidente 

Nível 2 

Exposição de IP em excesso de 10 mSv. 

Exposição ao limite de dose anual estipulado 

para os IOE. 

Anormalidade 

Nível 1 
 

 

 

 

2.2. Controle e Barreira Radiológica 

 

Ainda que improvável, é possível a ocorrência de um evento com falhas graves nas barreiras 

radiológicas das instalações de grande porte, com grande potencial de liberação de atividade. 

Entretanto, esse evento pode acontecer sem que ocorram consequências significativas para 

pessoas e o meio ambiente, como foi o caso do transbordamento do decantador. 

 

Cabe ressaltar que os critérios para o enquadramento dos aspectos de controle e barreira 

radiológica da escala INES só são aplicáveis às instalações autorizadas ao manuseio de 

grandes quantidades de materiais radioativos [1]. 

 

A tabela 2 apresenta os critérios de controle e barreira radiológica da escala. 

 

Tabela 2. Critério de Controle e Barreira Radiológica da escala INES [1]. 

 

Descrição e Nível da Escala INES Barreiras Radiológicas e Controles da Instalação 

Acidente Mor 

Nível 7 

 

Acidente Sério 

Nível 6 

 

Acidente de grande abrangência 

Nível 5 

Dano severo ao núcleo do reator. 

Liberação de grande quantidade de material 

radioativo dentro da instalação com grande 

probabilidade de exposição significativa do 

público. 
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Acidente com consequências locais 

Nível 4 

Derretimento ou dano ao combustível, resultando 

na liberação de mais de 0,1% do inventário do 

núcleo. 

Liberação de quantidades significantes de 

material radioativo dentro da instalação, com 

probabilidade elevada de exposição significante 

do público. 

Incidente Sério 

Nível 3 

Exposição com taxas maiores que 1 Sv/h em uma 

área de operação. 

Contaminação severa em área não prevista pelo 

projeto, com baixa probabilidade de exposição 

significante do público. 

Incidente 

Nível 2 

Níveis de radiação acima de 50 mSv/h em áreas 

de operação. 

Contaminação significante na instalação, em área 

não prevista pelo projeto. 

Anormalidade 

Nível 1 

 

 

 

 

2.3. Defesa em Profundidade 

 

A escala INES, em função das características anteriormente citadas, deve ser aplicável a 

todos os eventos radiológicos e todos os eventos de segurança nuclear, em sua maioria 

relacionados com falhas em equipamentos ou em procedimentos, justificando então a 

necessidade de estimar a gravidade do evento [1]. Embora muitos desses eventos não 

resultem em consequências reais, é reconhecido que alguns são de maior importância do que 

outros no aspecto da segurança. 

 

Se esses tipos de eventos apenas forem avaliados com base em conseqüências reais, todos 

esses eventos seriam taxados com escala “Abaixo da escala / Nível 0” e colocá-los em 

perspectiva não teria nenhum valor real. Assim, foi acordado na sua criação original, que a 

INES cobrirá não apenas as consequências reais, mas também as possíveis conseqüências dos 

acontecimentos, conforme apresentado na tabela 3. 

 

Tabela 3. Critério de Defesa em Profundidade da Escala INES [1]. 

 

Descrição e Nível da Escala INES Defesa em Profundidade 

Acidente Mor 

Nível 7 
 

Acidente Sério 

Nível 6 
 

Acidente de grande abrangência 

Nível 5 
 

Acidente com consequências locais 

Nível 4 
 

Incidente Sério 

Nível 3 

Acidente próximo a uma usina nuclear sem que 

restem provisões de segurança. 
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Perda ou roubo de fonte radioativa selada. 

Entrega de fonte selada altamente radioativa sem 

os procedimentos de segurança radiológica 

adequados. 

Incidente 

Nível 2 

Falhas significantes nas previsões, mas sem 

consequências. 

Fonte selada altamente radioativa órfã, 

dispositivo ou embalagem de transporte com as 

provisões de segurança intactas. 

Embalagem inadequada de fonte selada altamente 

radioativa. 

Anormalidade 

Nível 1 

Superexposição de IP aos limites estabelecidos 

pelos órgãos reguladores. 

Problemas menores relacionados a componentes, 

remanescendo defesa em profundidade. 

Perda ou roubo de fonte radioativa de baixa 

atividade, dispositivo ou embalagem de 

transporte. 

 

 

 

3. O EVENTO 

 

Em um determinado dia de funcionamento da Unidade de Concentrado de Urânio, o 

suprimento de energia foi interrompido durante dois curtos períodos de tempo e, logo em 

seguida, em definitivo. Não havia previsão de restabelecimento desse suprimento, devido às 

fortes chuvas que estavam ocorrendo na região, naquele momento. O gerador de emergência 

foi acionado para suprir iluminação e serviços essenciais dos escritórios (telefone, rede 

corporativa etc), além dos principais pontos da área industrial (bombas de drenagens de áreas 

e agitadores dos tanques que contêm polpas). 

 

Em situações de parada das áreas, os operadores devem realizar os procedimentos de rotina, 

que inclui o fechamento de todas as válvulas dos fluxos de líquidos da Planta Química e a 

despressurização da caldeira de vapor. Assim, com a continuidade da chuva, foram realizadas 

inspeções periódicas nas áreas industriais para controlar os níveis de água nas contenções de 

cada local. No entanto, durante uma das inspeções foi detectado que o decantador de 

segurança contendo solvente carregado de urânio estava transbordando. Face ao nível elevado 

de água de chuva nas canaletas de contenção do local, o solvente havia transbordado para 

uma caixa de brita. 

 

Ao ser detectado o transbordo, realizou-se inspeção em todas as áreas industriais da Usina, e 

constatou-se que, no momento da queda definitiva da energia elétrica, foram fechadas as 

válvulas de entrada de solvente e solução de cloreto de sódio nos misturadores das células, 

mas não foram fechadas as válvulas da linha de transferência de licor. Como conseqüência, o 

licor continuou fluindo para o misturador, por gravidade, expulsando o solvente para o 

decantador e deste para o tanque de estocagem de orgânico carregado, o qual transbordou 

para a contenção e canaletas da área e, em seguida, para a caixa de brita. 
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O transbordamento foi contido e imediatamente e foram iniciados os trabalhos de remoção do 

solvente que estava na caixa de brita e na canaleta. Após limpeza, constatou-se que parte do 

solvente que atingiu o sistema de drenagem pluvial ficou retido no primeiro compartimento 

(caixa de retenção de óleos) da caixa de coleta de águas pluviais da Usina, e parte atingiu 

uma canaleta localizada a jusante. 

 

Como os líquidos que escoam por esta canaleta seguem em direção às drenagens de um 

córrego, foram monitorados os níveis de contaminação superficial ao longo dessa drenagem, 

não sendo detectada contaminação além da canaleta que se estende por cerca de 140 m a 

partir da caixa de coleta de águas pluviais. Desta forma constatou-se que o solvente ficou 

retido nessa canaleta em função da presença de vegetação nas bordas e de capins secos 

oriundos da capina do local. 

 

3.1. Monitoramento Ambiental e Proteção Radiológica 

 

O evento de transbordamento e suas consequências foram avaliados pelos órgãos 

fiscalizadores, tanto nuclear quanto ambiental, e devido a todas as ações implementadas, o 

transbordamento não proporcionou exposição ocupacional desnecessária aos trabalhadores ou 

qualquer impacto ao meio ambiente e à população do entorno da instalação. 

O solvente carregado proveniente do transbordamento do decantador atingiu a rede de 

drenagem pluvial da Usina, alcançando a caixa de coleta de águas pluviais. Esta caixa de 

coleta é monitorada de acordo com o programa de monitoração da usina, sendo identificado 

neste trabalho como Ponto A, o primeiro compartimento da caixa, e como Ponto B, o segundo 

compartimento. 

A fim de verificar se o solvente extravasado atingiu as águas nas drenagens de um córrego 

próximo à Usina, foram coletadas amostras de água em mais dois pontos de monitoração: o 

Ponto D, que é uma pequena bacia situada nas drenagens do córrego, cujas águas são 

captadas para a utilização na Planta Química, e o ponto Ponto C, que é uma antiga minação 

que contribui nessa pequena bacia. 

As amostras foram coletas em 3 momentos: no dia seguinte evento, três e seis dias após. Os 

resultados da concentração da atividade total estão expressos na tabela 4. 

 

Tabela 4. Concentração de Atividade de U-nat (Bq/L) 

 

 
1ª Coleta 2ª Coleta 3ª Coleta 

Ponto A 6 1,4 1,4 

Ponto B 46 (*) 15 (*) 3,6 

Ponto C < 0,06 < 0,06 < 0,06 

Ponto D 0,14 < 0,06 < 0,06 

(*) 1ª e 2ª coletas do Ponto B realizadas no dia seguinte ao evento. 
 

 

 

No Ponto B, a 1ª coleta (realizada no dia seguinte ao transbordamento, na parte da manhã) 

apresentou valor acima do limite aprovado pelo órgão regulador (de 40 Bq/L). Entretanto, 
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ainda no primeiro dia após o evento, foi realizada uma segunda coleta (em conjunto com o 

órgão regulador), apresentando resultado de concentração abaixo do limite, uma vez que 

parte da água de chuva que estava na caixa coletora foi bombeada para a unidade de 

tratamento, e novas chuvas começaram a diluir a concentração. A 3ª coleta, realizada no sexto 

dia após o evento, foi executada antes de ser iniciada a limpeza da caixa, portanto, 

apresentando ainda resíduos do transbordamento. 

 

Nos demais pontos, as coletas foram feitas no primeiro, terceiro e sexto dias seguintes ao 

evento. E conforme observado na Tabela 1, todos os valores de concentração medidos foram 

inferiores ao limite de 40 Bq/L. 

 

3.2. Classificação do Evento Segundo a Escala INES 

 

Tendo como objetivo estimar e classificar o evento ocorrido, os principais aspectos a serem 

considerados dentro da escala INES, ressaltando que o evento pode ser considerado esperado, 

porém não desejado por se tratar de uma falha de equipamento, são: 

 

 Operação parasita dos sistemas de segurança, seguido pelo retorno à operação normal, 

sem afetar a segurança da instalação sendo esta operação parasita a que inclui a operação 

de um sistema de segurança como resultado de uma avaria no sistema de controle a deriva 

do instrumento ou erro humano individual. No entanto, a atuação do sistema de segurança 

iniciado por variações nos parâmetros físico que tenha sido causado por ações 

involuntárias em outras partes da fábrica não seria considerado como a iniciação falsa do 

sistema de segurança; 

 Sem degradação significativa das barreiras (taxa de vazamento menor do que os limites 

autorizados); 

 Falhas individuais ou inoperabilidade do componente durante uma inspeção periódica ou 

um programa de teste. 

 

Seguindo as diretrizes propostas para a classificação da escala INES chega-se ao resultado 

apresentado na tabela 5. 

 

Tabela 5. Classificação do evento segundo a Escala INES 

 

Critério Explicação 

Consequências Reais O evento não originou consequências reais. 

Potencial Máximo das Consequências 

O potencial máximo das consequências 

associado a uma instalação do Ciclo do 

Elemento Combustível é Nível 4. 

Identificação das camadas de segurança 

(Defesa em Profundidade) 

A monitoração do entorno da instalação 

constatou que o material que transbordou 

não atingiu áreas fora da instalação. Foi 

retido na caixa de brita e nos filtros das 

canaletas de contenção, todos considerados 

como barreiras. 
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Avaliação da classificação 

O transbordo sem maiores consequências 

pode ser considerado esperado (porém, não 

desejado) na instalação de beneficiamento de 

Urânio. Nenhum dos limites autorizados 

pelos órgãos regulatórios foi superado. 

Classificação Geral Abaixo da Escala / Nível 0 

 

 

 

Os eventos a serem classificados como Abaixo da Escala/Nível 0 são tipicamente os que 

ocorrem: 

 

 Operação espúria do sistema de segurança, seguida pela retomada das atividades normais 

da instalação, sem que a segurança seja afeta; 

 Nenhuma degradação significativa nas barreiras (taxa de vazamento menor que o limites 

autorizados); 

 Falhas isoladas ou componentes inoperantes em um sistema redundante, descobertos 

durante inspeção periódica ou teste programado. 

 

O vazamento do decantador pode ser classificado nos dois primeiros tópicos descritos acima, 

uma vez que o material que transbordou ficou retido nas barreiras de segurança (que não 

sofreram nenhum tipo de degradação), e após a volta do fornecimento de energia e limpeza 

do local, as atividades operacionais puderam ser retomadas normalmente. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Objetivou-se classificar o evento, segundo a escala INES, a fim de facilitar o entendimento 

entre a comunidade técnica, o público e divulgar eventos que envolvam práticas com fontes 

radioativas. Na escala INES não cabe a prospecção de cenários complicados e menos ainda a 

de cenários simplificados, mas procurar, no final, relatar o ocorrido para o público em geral. 

 

O evento descrito foi classificado como Abaixo da Escala/Nível 0. Esta classificação se dá 

por vários motivos, como apresentado anteriormente, entretanto os principais para o evento 

em questão são: 

 

 A área onde ocorreu o evento é destinada somente a funcionários autorizados; 

 A contaminação não passou dos limites do licenciamento da planta; 

 Não havendo, na área, o manuseio de quantidades significativas de urânio a mesma 

possui pouco potencial de contaminação; 

 A concentração do vazamento ficou dentro dos limites estabelecidos pelos órgãos 

fiscalizadores. 

 

De fato o transbordo não se estendeu, pois foi rapidamente notado, remediado e em seguida 

avaliado pelos órgãos fiscalizadores confirmando que o evento não proporcionou exposição 

aos trabalhadores e ao meio ambiente. 
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Com isto conclui-se que o evento ocorrido não proporcionou nenhum tipo de risco à 

população local ou risco aos trabalhadores. 
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