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ABSTRACT 

 
The natural occurring radioactive material (NORM) produced during E&P activities in the petroleum industry 

presents important implications for the management of solid wastes. The waste management strategy and final 

disposal policy regarding NORM should meet general radiation protection principles to ensure the long periods 

during which control may be necessary. The Brazilian Nuclear Energy Commission (CNEN) is responsible for 

the final destination of the radioactive waste produced in national territory. The Federal Law 10308/2001 

establishes standards for the final destination of the radioactive waste providing information to the installation 

and operation of storage and disposal facilities. The licensee is responsible for the storage facilities, while 

CNEN is in charge of design, construction and installation of final disposal facilities, being possible to delegate 

such activities to a third parties, since preserved its full responsibility. The CNEN’s Resolution on licensing of 

radioactive waste deposits, which is in the final approval stage, classifies the wastes generated by the E&P oil 

and gas industries and suggests two disposal methods to them, near surface and depth repositories, to be defined 

by safety analysis, but no formal criteria for disposal is really established. The guidelines for the safety analysis 

set for the licensing process of this class of waste is applied only to the implementation of interim storage 

facilities but not to repositories. Considering the large volume of NORM generated by the activities of E&P oil 

and gas industries and the growing demand of production with the exploration of pre-salt oil deposits in Brazil, 

this paper aims to discuss the development of national guidelines for the disposal of this class of waste to ensure 

long term safety and acceptability of disposal methods.     
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As atividades de extração e produção de petróleo e gás acumulam materiais radioativos de 

ocorrência natural (Natural Occurring Radioactive Material - NORM), em níveis que variam 

de uma instalação para outra, dependendo da formação geológica, processos de extração e 

tratamento, fatores operacionais, entre outros. Estes materiais são geralmente produzidos em 

grandes volumes, onde as quantidades presentes de radionuclídeos de meia-vida longa têm 

implicações importantes para o gerenciamento de rejeitos. A ocorrência de NORM na 

indústria de petróleo e gás vem sendo observada e estudada continuamente, em decorrência, 

diversos trabalhos vêm sendo reportados na literatura [1, 2, 3; 4, 5]. 

 

Os riscos de exposição à radiação estão presentes para os trabalhadores das instalações de 

E&P que permanecem por longos períodos onde o NORM é removido e armazenado. Assim 

como o meio ambiente e os indivíduos do público, através da inalação de radônio, ingestão de 

água (subterrânea ou de superfície) e ingestão de alimentos, quando da deposição inadequada 

de NORM. A descarga da água de produção pode também oferecer riscos potenciais de 
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exposição ao meio marinho e aos indivíduos que consomem alimentos produzidos próximos a 

estes pontos de descarga [1].  

 

No passado, os rejeitos e equipamentos contaminados por NORM eram gerenciados sem o 

controle de proteção radiológica e, desde a década de 80, as agências reguladoras no mundo 

tem aumentado o controle concernente ao NORM [1,4,5]. Entretando, em muitos países, 

incluindo o Brasil, as diretrizes federais e programas regulatórios não são endereçados 

especificamente à deposição de NORM, sendo a maior parte deste material armazenado 

provisoriamente nas instalações de óleo e gás, até que orientações para a deposição sejam 

desenvolvidas. 

 

No Brasil, o controle regulatório exercido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - 

CNEN, nas instalações de armazenamento de NORM e equipamentos contaminados  das 

indústrias de E&P, iniciou-se no final da década de 90, com a finalidade de verificar o 

cumprimento dos requisitos de segurança e de radioproteção para os trabalhadores, público e   

ambiente. O objetivo principal do controle regulatório é manter as doses de radiação tão 

baixas quanto razoavelmente exeqüíveis, considerando os aspectos sociais e econômicos 

(ALARA) e também garantir que as doses individuais nos trabalhadores envolvidos 

permaneçam abaixo dos limites prescritos nas normas CNEN [6, 7].   

 

Desta forma, tendo em vista os grandes volumes de NORM que são gerados pelas indústrias 

de petróleo no país e pela crescente demanda de produção, com a exploração dos depósitos de 

pré-sal, este trabalho tem como objetivo discutir o desenvolvimentos de diretrizes para a 

deposição de NORM no Brasil, visando garantir a segurança a longo prazo e a aceitabilidade 

dos métodos de deposição.  

 

 

2. NORM EM INSDÚSTRIAS DE E&P DE PETRÓLEO 

 

Durante as atividades de E&P offshore é usual injetar a água do mar, a fim de manter-se a 

produção e o transporte do petróleo. A água produzida durante esta atividade consiste de água 

de formação, que é a água naturalmente presente nos reservatórios, a água previamente 

injetada no reservatório e a água condensada, como resultado da produção de gás. A água de 

formação do petróleo tem uma elevada concentração salina, ainda maior do que a água do 

mar [5, 8] e um elevado teor de elementos alcalino-terrosos, incluindo o rádio. Quando a água 

de formação é misturada com água do mar, parte do rádio é co-precipitado com o sulfato de 

bário (BaSO4) e de estrôncio (SrSO4), bem como, com o carbonato de cálcio (CaCO3) (OGP, 

2008). Este precipitado acumula-se entre os diferentes compartimentos das instalações, como 

em equipamentos e tubulações de produção de petróleo, e nas unidades de separação 

óleo/água, sob forma de incrustações e/ou lamas. A outra parte do conteúdo de rádio é 

descarregada no mar como efluente [9, 10]. 

 
Os radionuclídeos principais associados ao NORM de óleo e gás são o rádio-226 e rádio-228, 

provenientes do decaimento dos isótopos de urânio-238 e tório-232, respectivamente, 

presentes nas formações do reservatório das quais o hidrocarboneto é produzido. Outros 

radionuclídeos que ocorrem em concentrações menores são Po-210 e Pb-210, associados ao 

processamento de gás. Enquanto urânio e tório são imóveis, o rádio é ligeiramente mais 

solúvel e, dependendo das condições de pressão, temperatuta, pH, entre outros, deve 

mobilizar-se nas fases fluídas do reservatório e acumular-se na forma de NORM. A 
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concentração de rádio na água de produção pode variar de níveis indetectáveis até valores 

muito elevados, acima de 1.000 Bq/L [1, 11]. A concentração tende a aumentar nas 

incrustações e lamas depositadas durante as atividades de E&P [1], podendo atingir valores 

de Ra-226 de até 15.000 Bq/g e 800 Bq/g, respectivamente [11]. 

 

No Brasil, análises de amostras de NORM, oriundas de regiões de produção offshore, 

mostram que as incrustações são constituídas de 75% de sulfato de bário e estrôncio, com um 

teor médio de Ra-226 e Ra-228 de 106 Bq/g e 78 Bq/g, respectivamente. Por outro lado, as 

lamas tem uma composição química mais complexa, incluindo carbonato e sílica, e um 

conteúdo de rádio mais variável. Os valores observados de Ra-226 e Ra-228 são de 0,36 a 

367 Bq/g e 0,25 a 343 Bq/g, respectivamente [12]. Valores semelhantes de concentração de 

rádio para amostras de lamas também são reportados na referência [13], entre 0,13 a 331 

Bq/g e 10 a 245 Bq/g, para Ra-226 e Ra-228, respectivamente, enquanto que as incrustações 

apresentaram valores relativamente menores, na faixa de 16,2 a 93,2 Bq/g para Ra-226 e de 

4,0 a 36,9 Bq/g para Ra-228. 

 

Os limites de ação para o controle e deposição de rejeitos e materiais contendo NORM 

devem ser estabelecidos pela regulação nacional e, na ausência desta, os limites utilizados 

devem estar em observância com as práticas e regulamentos internacionais correntes. 

Considerando a ampla variação dos valores de concentrações de atividade de Ra-226 e Ra-

228 que estes materiais apresentam, os rejeitos da E&P de petróleo, em geral, não atendem 

aos critérios de isenção estabelecidos pelas normas regulatórias nacionais e, com isso, 

procedimentos específicos deveriam ser elaborados para o controle radiológico e deposição. 

A Posição Regulatória CNEN 3.01/001 (2011) estabelece que os valores autorizados para 

dispensa incondicional de rejeitos sólidos devem ser, no máximo, iguais aos níveis de 

isenção, ou seja, 10 Bq/g para o Ra-226 e 10 Bq/g para o Ra-228, para pequenas quantidades 

de materiais. E, no caso, de grandes quantidades, inclusive material envolvendo substâncias 

radioativas naturais ou tecnologicamente alteradas, os valores para dispensa podem ser 

estabelecidos pela CNEN, caso a caso. Entende-se por grandes quantidades de material 

radioativo quantidades superiores a 1 tonelada. Os valores de isenção, para quantidades acima 

de 1 tonelada, serão estabelecidos na nova Resolução da CNEN (que está em elaboração), a 

partir da revisão da Norma CNEN-NE 6.05 [7]. Os limite de concentração de atividade que 

serão considerados para a dispensa de materiais para estas quantidades são de 1 Bq/g de Ra-

226 e 1 Bq/g de Ra-228,  de acordo com os limites recomendados pelo “Safety Standards 

Series, n
o
 RS-G-1.7” [14]. 

 

 

3. OPÇÕES DE DEPOSIÇÃO PARA NORM 

 

Vários métodos de deposição de resíduos líquidos e sólidos contendo  NORM são descritos 

na literatura [1,3,4,5]. A utilização destes métodos na indústria de petróleo e gás não é 

necessariamente uma indicação de que tais métodos constituem as melhores práticas 

internacionais [4]. Nas operações em offshore, a maior parte da água de produção é 

descartada no mar. Embora a água seja tratada para a remoção de hidrocarbonetos, o processo 

de tratamento não afeta o conteúdo de radionuclídeos. Métodos que têm sido usados para 

eliminar a água de produção incluem (a) a reinjecção no reservatório, (b) descarga em águas 

marinhas e (c) descarregar em lagoas de infiltração. Contudo, os efluentes líquidos não são o 

foco deste trabalho que discutirá, apenas, os aspectos, relacionados à deposição de rejeitos 

sólidos contendo NORM.  
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Em muitos países, a revisão da regulamentação, inspeção, supervisão e controle sobre as 

atividades de armazenamento e deposição de NORM têm se intensificado nos dias atuais. A 

questão de gerenciamento de NORM e, particularmente, a deposição, tem sido identificada 

nos últimos anos como uma área de segurança e proteção contra a radiação que precisa ser 

formalmente dirigida por organismos reguladores nacionais, onde as instalações de produção 

de óleo e gás estejam operando. 

 

Entre as principais alternativas consideradas para a deposição são instalações em superfície, 

como em aterros licenciados para NORM e instalações para rejeitos de baixo nível de 

radiação (LLW), bem como, em profundidade. Os aterros de resíduos licenciados para 

NORM são discutidos como uma das opções. Estes depósitos de rejeitos devem ser 

projetados para conter NORM por longos períodos (1.000 anos) [1] e seu controle deve 

reverter para as autoridades nacionais para a monitoração permanente e com usos futuros 

restritos do local depois do fechamento [15]. O método é descrito como sendo praticado 

numa escala limitada em alguns estados dos EUA. A deposição em instalações de deposição 

de rejeitos de baixo nível de radiação, que são licenciados sob regulação nacional com 

numerosas questões protetivas e restrições, também é considerada [15].  

 

No entanto, a deposição em profundidade é uma alternativa que oferece maiores opções, cada 

qual apresentando vantagens e desvantagens intrínsecas, quanto aos aspectos de segurança e 

viabilidade econômica, que devem ser considerados na elaboração de projetos e na análise de 

segurança, para fins de licenciamento. Entre estes métodos destacam-se a deposição em 

minas desativadas, cavernas de sal (domos salinos), injeção e fraturamento hidráulico, 

encapsulamento e deposição em poços, entre outros. 

 
1. Minas desativadas: o método consiste em usar minas desativadas como repositório 

geológico para a deposição de rejeitos de NORM, através do acondicionamento 

subterrâneo em contâiners. Embora muitos locais possam se apresentar como 

potenciais, esta opção pode apresentar possibilidades de contaminação de aquíferos e 

de oposição pública [16]. 

2. Cavernas de Sal: cavidades formadas em domos salinos (evaporitos), em 

subsuperfície, têm sido utilizadas para a deposição de rejeitos de NORM em vários 

países (EUA, Canadá, Alemanha), devido à estabilidade geológica que o meio 

apresenta. O método consiste em deposição em cavidades criadas pela mineração, 

através da escavação, ou criadas pela dissolução, para este fim. Em cavidades 

escavadas há a necessidade de acondicionamento de rejeitos sob forma de embalados. 

Já em cavidades por dissolução, os rejeitos são injetados enquanto que a salmoura é 

retirada através de poços. Os riscos estão associados à intrusão inadvertida e à 

contaminação através da liberação de fluidos pelas fissuras de dissolução ou de 

vedação [3]. 

3. Injeção e fraturamento hidráulico: o método consiste na injeção de sólidos contendo 

NORM, por fraturamento hidráulico, dentro de formações rochosas em subsuperfície, 

isoladas geológica e mecanicamente [2,15]. 

4. Encapsulamento e deposição em poços: o método consiste em deposição de rejeitos 

de NORM, encapsulados ou não, nas seções de poços abandonados. Não há 

necessidade de condicionamento dos resíduos antes da deposição. Contudo, o método 

não é aplicável a grandes volumes de resíduos, devido à geometria dos poços e à 
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necessidade dos poços serem avaliados, caso a caso, para o processo de licenciamento 

[1,15]. 

 

4. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

Conforme estabelecido nas Leis n
o
 4118 [17], n

o
 6189 [18] e n

o
 7781 [19], compete à CNEN, 

entre outras atribuições, receber e depositar rejeitos radioativos bem como expedir 

regulamentos e normas de segurança relativas ao tratamento e eliminação de rejeitos 

radioativos. 

 

A legislação sobre deposição de rejeito radioativo é de 2001, Lei n° 10.308 [19]. Esta lei 

dispõe sobre a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os 

custos, a indenização, a responsabilidade civil e as garantias referentes aos depósitos de 

rejeitos radioativos, e dá outras providências. A lei proíbe o depósito de rejeitos de quaisquer 

naturezas nas ilhas oceânicas, na plataforma continental e nas águas territoriais brasileiras, 

bem como a importação de rejeitos radioativos.  

 

Os tipos de depósitos de rejeitos radioativos previstos na Lei 10.308:2001 são: depósitos 

iniciais; depósitos intermediários e depósitos finais. Nos casos de acidentes radiológicos ou 

nucleares, excepcionalmente, poderão ser construídos depósitos provisórios, que serão 

desativados, com a transferência total dos rejeitos para depósito intermediário ou depósito 

final, segundo critérios, procedimentos e normas especialmente estabelecidos pela CNEN. 

 

Segundo o disposto na Lei 10.308:2001, a CNEN pode delegar a terceiros o projeto, a 

construção, a administração e a operação de depósitos intermediários e finais, mantendo-se a 

responsabilidade integral da CNEN. É vedado o recebimento de rejeitos radioativos na forma 

líquida ou gasosa nos depósitos finais. 

 

A responsabilidade pelo licenciamento e fiscalização dos depósitos iniciais, intermediários e 

finais é da CNEN, no que se refere aos aspectos referentes ao transporte, manuseio e 

armazenamento de rejeitos radioativos e à segurança e proteção radiológica das instalações, 

sem prejuízo da licença ambiental e das demais licenças legalmente exigíveis. 

 

Para atendimento à Lei 10.308:2001, descrita acima, a CNEN está elaborando uma resolução 

sobre o licenciamento de depósitos de rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de 

radiação. O projeto de Norma foi elaborado pela Comissão de Estudos constituída pela 

Portaria CNEN/PR no 051/2009, conforme consta do processo CNEN n
o
 01341-

002559/2008-31 e sua consulta pública foi efetuada no período de 17 de dezembro de 2010 a 

16 de março de 2011. 

 

Os tipos de depósitos de rejeitos radioativos mencionados na Lei 10.308:2001 estão definidos 

na resolução em elaboração: 

 

1. depósito inicial, destinado ao armazenamento de rejeitos radioativos cuja 

responsabilidade para administração e operação é do titular, pessoa jurídica, 

responsável legal pela instalação geradora dos rejeitos; 

2. depósito intermediário, destinado a receber e, eventualmente, acondicionar rejeitos 

radioativos, objetivando a sua remoção para depósito final, em observância aos 

critérios de aceitação estabelecidos na Resolução CNEN n° 19/2002 que aprovou a 
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Norma CNEN-NN-6.09: "Critérios de Aceitação para Deposição de Rejeitos 

Radioativos de Baixo e Médio Níveis de Radiação" [21]; 

3. depósito final (ou repositório), destinado à deposição final de rejeitos radioativos; ou 

4. depósito provisório, destinado a receber rejeitos radioativos provenientes de acidentes 

nucleares ou radiológicos. 

 

O objetivo desta Resolução é estabelecer os critérios gerais e requisitos básicos de segurança 

e proteção radiológica relativos ao licenciamento dos depósitos iniciais, intermediários e 

finais de rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de radiação.  

 

O processo de licenciamento de um depósito de rejeitos radioativos envolve os seguintes atos 

administrativos: I - Aprovação do Local; II - Autorização para Construção; III - Autorização 

para Operação; IV - Autorização para Descomissionamento de depósitos iniciais, 

intermediários ou provisórios; e V - Autorização para Encerramento, somente para depósitos 

finais. 

 

A proposta de Resolução contempla também, a classificação dos rejeitos radioativos, segundo 

seus níveis e natureza da radiação, bem como suas meias-vidas e os métodos de deposição, 

conforme apresentado na tabela 1. 

 

 

Tabela 1. Classificação, características e métodos de deposição de rejeitos radioativos. 
Classificação 

CLASSE:  
CARACTERÍSTICAS 

Métodos de Dispensa 

ou Deposição 

0. Rejeito Isento  

Rejeitos contendo radionuclídeos com valores de atividade ou 

de concentração de atividade, em massa ou volume, inferiores 

ou iguais aos respectivos níveis de dispensa 

Sem restrição 

1.  Rejeitos de Meia 

Vida Muito Curta  

Rejeitos com meia-vida ≤ 100 dias, com níveis de atividade 

ou de concentração de atividade superiores aos respectivos 

níveis de dispensa 

Armazenados para 

decaimento e 

posterior dispensa 

2..  Rejeitos de 

Baixo e Médio 

Níveis de Radiação 

Níveis de atividade ou de concentração de atividade 

superiores aos níveis de dispensa e com potência térmica 

inferior a 2 kW/m
3
  

 

2.1. Meia Vida 

Curta  

Emissores beta/gama com meia vida ≤ 30 anos e com 

concentrações de radionuclídeos emissores alfa de meia vida 

longa < 3700 kBq/kg, acondicionados em volumes 

individuais e com valor médio de 370 kBq/kg para o conjunto 

de volumes. 

Depósitos próximos à 

superfície 

2.2. Contendo 

Radionuclídios 

Naturais 

Rejeitos provenientes de extração e exploração de petróleo, 

contendo radionuclídeos das séries do U e Th em 

concentrações de atividade ou atividades acima dos níveis de 

dispensa  

Depósitos próximos à 

superfície ou em 

profundidade 

definida pela Análise 

de segurança 

2.3. Contendo 

Radionuclídios 

Naturais 

Rejeitas contendo matérias primas minerais, naturais ou 

industrializadas com radionuclídeos das séries do U e Th em 

concentrações de atividade ou atividades acima dos limites de 

dispensa 

Depósitos próximos à 

superfície ou em 

profundidade 

definida pela Análise 

de segurança 

2.4. Meia Vida 

Longa 

Rejeitos não enquadrados nas Classes 2.2 e 2.3, com 

concentrações de radionuclídeos emissores alfa de meia vida 

longa superiores ao estabelecido em 2.1. 

Depósitos Geológicos 

3.  Rejeito de Alto 

Nível de Radiação  

Potência Térmica superior a 2kW/m
3
 e concentração  de 

radionuclídeos emissores alfa superiores  as estabelecidas 

para os rejeitos de meia vida curta ( item 2.1)  

Depósitos Geológicos 
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Os rejeitos de baixo e médio níveis de radiação, provenientes das indústrias de E&P de 

petróleo e gás, estão enquadrados na Classe 2.2 e o licenciamento de depósitos de rejeitos 

radioativos desta classe está previsto, desde que estejam acondicionados em embalagens. No 

entanto, a proposta de Resolução apresenta diretrizes para a análise de segurança para o 

processo de licenciamento para os rejeitos da Classe 2.2., apenas em depósitos iniciais e 

intermediários e não contempla diretrizes para a análise de segurança para depósito final. 

 

Para a deposição, a Resolução indica para esta classe de rejeitos, depósitos próximos à 

superfície ou em profundidade, definida pela análise de segurança (Tabela 1). Embora a 

deposição próxima à superfície seja prevista, desde que permitida pela análise de segurança, 

as características dos rejeitos de NORM das indústrias de E&P de petróleo, em geral, 

envolvem aspectos que poderiam ser mais restritivos à este tipo de deposição, em detrimento 

às alternativas de deposição em profundidade. Estes aspectos estão relacionados aos grandes 

volumes gerados, a presença de radionuclídeos de meia-vida longa (1600 anos para o Ra-226) 

e níveis de concentração de atividade elevados. 

 

Portanto, diante do exposto, torna-se premente a elaboração de diretrizes nacionais 

específicas para a deposição dessa classe de rejeitos, tanto para os rejeitos acondicionados em 

tambores como para aqueles que não forem “entamborados”.  Por este motivo é importante 

estabelecer protocolos para garantir padrões adequados de segurança e de radioproteção para 

o gerenciamento e deposição de rejeitos de NORM. A compreensão comum dos requisitos e 

controles, entre as autoridades reguladoras e operadores das indústrias de petróleo, são 

necessários para estabelecer operações eficientes e seguras. 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A Lei n° 10.308 [19] preconiza que a responsabilidade civil por danos radiológicos pessoais, 

patrimoniais e ambientais causados por rejeitos radioativos depositados nos depósitos 

intermediários e finais, é responsabilidade da CNEN. Para atendimento à Lei 10.308, a 

CNEN está elaborando uma resolução que dispõe sobre o licenciamento de depósitos de 

rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de radiação. 

 

A resolução contempla a classificação de rejeitos radioativos, entre eles os rejeitos gerados 

pelas indústrias de E&P de petróleo e gás (Classe 2.2), e sugere dois métodos de deposição 

para esta classe: em depósitos próximos à superfície e em profundidade, a serem definidos 

pela análise de segurança. Entetanto, os critérios formais para a deposição não estão 

realmente estabelecidos. Ou seja, as diretrizes específicas concernentes à análise de 

segurança para o processo de licenciamento de depósitos da Classe 2.2 são aplicadas apenas 

para a implementação de instalações de deposição inicial e intermediária, mas não para 

repositórios. 

 

Desta forma, o desenvolvimento de diretrizes nacionais para a deposição de NORM é 

preemente, a fim de garantir a segurança a longo prazo e a aceitabilidade dos métodos de 

deposição, Ainda, o estabelecimento de protocolos contribui para a compreensão comum, 

entre autoridades reguladoras e operadores das indústrias de E&P de petróleo e gás, dos 

requisitos que são necessários para estabelecer operações eficientes e seguras. 
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