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RESUMO 

No Brasil as mais importantes concentrações de areias monazíticas ocorrem nas 

praias e restingas que se estendem pelo litoral, desde o Estado do Rio Grande do Norte 

até o Rio Grande do Sul. Atualmente as jazidas brasileiras mais importantes de 

monazita - as quais compõem a quarta reserva mundial dos elementos das terras raras -

estão localizadas no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, perto do município de 

Buena. No referido local as Indústrias Nucleares Brasileiras - INB - possuem um 

complexo industrial que opera na prospecção, lavra e beneficiamento físico das areias 

monazíticas. 

Dentre os elementos que constituem as areias monazíticas são encontrados 

radioisótopos de tório e urânio, que a tomam um mineral radioativo. A monazita é 

constituída basicamente de 62% em TR203 (óxidos de terras raras), 5,5% de tório em 

Th02 (óxido de tório) e 0,25% de urânio em U308(óxido de urânio). 

O presente trabalho teve como objetivo global estimar a exposição de 

trabalhadores da usina de exploração e beneficiamento de areias monazíticas localizada 

em Buena, no norte do Estado do Rio de Janeiro. A exposição ocorre principalmente 

quando os trabalhadores inalam partículas de poeira dos minérios contendo tório e 

urânio, transportados pelo ar, durante o processo de exploração e beneficiamento físico 

da monazita. Para avaliar os impactos das exposições ocupacionais durante o 

beneficiamento físico da monazita, foi necessário avaliar as doses equivalentes efetivas 

devidas à contaminação do ar por tório e à exposição aos radionuclídeos descendentes 

das séries naturais do tório e do urânio. 

Os resultados obtidos no presente trabalho mostraram que, embora as doses 

ocupacionais estejam abaixo dos limites anuais recomendados pela autoridade 

regulatória brasileira - CNEN, em alguns locais da usina de beneficiamento de areias 

monazíticas as concentrações de radionuclídeos no ar encontram-se acima das 

concentrações máximas recomendadas. 
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ABSTRACT 

In Brazil the most important concentrations of monazite sands occur in the 

beaches and sandbanks that extend throughout the coast, from the State of Rio Grande 

do Norte down to the State of Rio Grande do Sul. Nowadays, the most important 

Brazilian monazite concentrations - considered as being the fourth worldwide 

reservatory of rare-earth elements - are located at the north seacoast of the State of Rio 

de Janeiro, near Buena town. At this location the Brazilian Nuclear Industries - INB -

manages an industrial complex for prospecting, mining and physical separation and 

concentration of monazite sands. 

Among the elements present at the monazite sands there are the radioelements 

thorium and uranium, which make the monazite sand a radioactive mineral. Monazite is 

constituted basically of 62% in TR203 (rare-earth oxides), 5,5% of thorium in Th02 

(thorium oxide) and 0,25% ofuranium in U30S (uranium oxide). 

The general objective of the present work was to estimate the occupational doses 

at the industrial complex for prospecting, mining and physical separation and 

concentration of monazite sands located at Buena, at the north of the State of Rio de 

Janeiro. The occupational exposures occur mainly through the inhalation of airbome 

dust particles of mineraIs containing thorium and uranium, during the prospection and 

physical separation and concentration of monazite. 

To evaluate the impact of the occupational exposures during the physical 

separation and concentration of monazite, it was necessary to evaluate the effective 

equivalent doses due to thorium contamination of the air and the exposures due to the 

daughter radionuclides from the natural series of uranium and thorium. 

The results obtained at the present work showed that, although occupational 

doses are within the annual dose limits established by the Brazilian regulatory authority 

- CNEN - in some of the working places within the industrial complex the 

concentrations of radionuclides in air are above the maximum recommended leveIs. 
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