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PROTEÇAO RADIOLÓGICA NA INDOSTRIA MINERAL 

C.M.A.Soares 1 ; J.O.N.M.Castro 1 ; P.E.Aun 1 · 

Ocorrem na natureza isótopos radioativos, principalmente das fa
milias do urânio e do tório que, quando ocorrem como impurezas 
em minérios, geram, durante sua mineração e beneficiamento, pro
blemas quanto à segurança radiológica dos trabalhadores e à con 
taminação de regiões vizinhas à instalação. Após apresentar al
guns desses minérios, o trabalho apresenta noções básicas de pro 
teção radiológica, incluindo os efeitos da radiação no homem e 
os limites primários de dose e de máxima incorporação anual. Ana 
lisa os riscos radiológicos associados às operações de minera= 
cão, beneficiamento e estocagem de rejeites. Mostra, a partir 
de casos brasileiros, que a contaminação radioativa dos minérios 
pode gerar, em muitos casos, a necessidade de proteção ao traba
lhador (Plano de Proteção Radiológica) e/ou de controle da libe
ração de contaminantes para o ambiente (Programa de Monitoração 
Ambiental).Ao final, são feitas recomendações ao operador da ins 
talacão que, se adotadas desde o início do projeto,simplificarãõ 
grandemente a solução destes problemas de segurança radiológica. 

RADIOLOGICAL PROTECTION ON MINERAL INDUSTRY 

Severa! natural isotopes, . mainly from uranium and thorium 
families, can create problema when occur as impurities in 
comercially exploitable ores. Mining and milling operations on 
them induce problema related to the radiological safety of 
workers and to the environmental contamination in the neighborhoods 
of the installation. After presenting some of these ores, the 
paper presenta basic notions of radiological protectiori, includ..in;J 
radiation effects on man, the primary dose limits and the annual 
incorporation limits. The radiological risks associated to mUUmg 
and milling operations and to tailings s~orage are analysed. It 
is showed, based on Brazilian cases, that the radioactive ore 
contamination can generate, in several cases, the need of 
establishing procedures for worker's protection(~tion ~Xn 
Program) · and/or for the control of the liberation of ocntaminants 
to the environment, (Environmental Monitoring Program). Finally 
recommendations are made to the operators of the installation, 
that, if adopted at the be.ginning of the project, will greatly 
simplify the solution of these safety problema. 

1 Conissão Nacional de Energia lllclear - CNEN . 
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia tu::lear - CDlW 
caixa Postal 1941 - 30161 -Belo Horizonte, K3 
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PROTEçAO RADIOLÓGICA NA INDOSTRIA MINERAL 

INTRODUÇAO 

Vários elementos qulmicos possuem isótopos naturalmente ra
dioativos que podem vir a ocasionar problemas quando ocorrem em 
minerais que façam parte de minérios objeto de exploração econõ 
mica. 

Não pretendemos abordar neste trabalho o caso especifico da 

mineração e beneficiamento de minérios de urânio e tório, no 
qual o problema de proteção radiológica é óbvio e, por isto, re 
cebe a devida consideração da parte dos responsáveis. 

Vamos nos restringir ao caso em que isótopos radioativos 
aparecem como componentes menores, sem interesse económico, ou 

mesmo Cc:l!OO impurezas de alguns minérios •. Neste caso, mui tas ve
zes existem problemas de proteção radiológica dos trabalhadores 
envolvidos, dos quais sequer se suspeita. Estes problemas devem 
ser cobertos por um Programa de Proteção Radiológica. Em alguns 
casos estes problemas podem se estender aos moradores das re

giões vizinhas àquela emquese faz a mineração ou o beneficiamen
to do minério contaminado. Nestes casos, torna-se necessária a 
elaboração e operação de um Programa de 'MonitoraçãoAmbiental. 

Urânio e tório são os principais responsáveis por estes pr~ 
blemas, dire~nte ou por intermédio de seus "descendentes". 
Apesar de não serem. elementos particularmente abundantes na~ 
ta terrestre, o urânio e o tório, mesmo em quantidades pequenas, 
podem ocasionar problemas de proteção radiológica ou ambiental. 

Sem pretender exaurir o as-sunto, apresenta-se na Tabela I 
uma relação de minerais que contém urânio e tório, e que são en 
contrados no Brasil, em diversas associações. (1, 2) 
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TABELA I - ALGUNS MINERAIS CONTENDO URÂNIO E TÓRIO ENCONTRADOS 

NO BRASIL 

MINERAL 

Allanita e minerais de 
seu grupo 
Apatita e minerais de 
seu grupo 

Britolita 
Baddeleyita 

Radiobarita 
Bastnesita 

Pandaita 
(grupo pirocloro) 

Esfênio-Titanita 
Xenotima 
Cirtolita 
(grupo da zirconita) 

Ytrocolumbita 
Micro li ta 

Columbita 
Fluorita 
Limonita 
Tantalita 

TEOR URÂNIO 

até 2,95 % 

até 3,3 % 

até 1 , 9 % 

até 0,8 % 

< 1 % 

0,3 % 

o, 14 % 

até 3,6 % 

até 2,7 % 

2,13 a 4,48 

1,59 a 4,21 

até 9,8 % 

até 0,03 % 

até 0,03 % 

NOÇÕES DE PROTEÇAO RADIOLóGICA 

Radioatividade 

TEOR TÓRIO 

até 4,35 % 

até 17 % 

< 1 % 

0,5 a 0,7 % 

0,65 % 

até 2,2 % 

até 13,1 % 

% 0,67 a 0,81 % 

% até 0,26 % 

Certos nucl!deos, por serem enerqeticamente instáveis, têm 
a propriedade de se transformarem espontan-eamente em o.utroa, oan 
a emj,ssão de radiações de caracteristicas ~:tspec!ficas. A este 
fenômeno chamamos radioativiõade e ao nucl!deo que tem esta pr2 
priedade chamamos radionucl!deo. 

o processo de transfortnação espontãneade um nucl!deo em 
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outro é conhecido como desintegração radioativa. 

Na natureza foram identificados cerca de 60 radionuclldeos, 
entre eles o K-40, U-238, C-14, Th-232, etc. 

Tipos de Radiação 

o átomo radioativo possui excesso de energia em seu núcleo. 
Em busca da estabilidade energética, este emite particulas, ge

ralmente acompanhadas de radiação eletromagnética. 

Os principais tipos de radiaçãq emitidos são: alfa, 
gama e nêutrons. 

Radiação Alfa 

beta, 

As particulas alfa são constituldas por dois prótons e dois 

nêutrons, tendo carga elétrica positiva. São geralmente emiti 
das por núcleos pesados, tais como U-238, Th-232, etc. Apesar 
de sua alta energia (entre aprox. 3 Mev e lO Mev) e velocidade 

(aprox. 1/10 velocidade da luz), estas particulas são pouco pen~ 
trantes na matéria devido à sua grande massa e carga elétrica. 

O alcance (distãncia que percorre antes de perder toda sua ene! 
gia cinética) de uma part!cula alfa é da ordem de 10 cm no ar. 
Em compensação, o fato de dissiparem sua energia rapidamente na 
matéria torna-a mais perigosa em casos de ingestão. 

Radiação Beta 

As part!culas beta constituem-se de elétrons de alta ener
gia emitidos do interior do núcleo. Sua penetração na matéria é 
sensivelmente superior à das particulas alfa, podendo atingir 
centenas de cent!metros no ar. Sua velocidade aproxima-se à ve
locidade da luz. 

Radiação Gama 
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São radiações eletromagnéticas (fótons), de origem nuclear, 

emitida!$ por alguns r~dionuclídeos. Acompanham as emissões de 
partículas alfa ou beta. Por não possuirem massa e carga, apre
sentam alcances consideráveis, dependendo de sua energia e do 
meio que atravessam. 

Nêutrons 

A radiação neutrõnica é formada por nêutrons emitidos por 
alguns nuclídeos depois de certos ' tipos de reações nucleares(~ 

mo por exempio a fissão) , não estando associada às desintegra
ções radioativas. 

Possuindo carga elétrica nula, eles não podem causar ioniz~ 
ções diretamente; podem, porém, induzir radioatividade na maté
ria ·, como ocorre nos reatores nucleares. 

Na indústria as fontes de nêutrons são muito utilizadas em 
medidores de umidade. 

Famílias Radioativas 

A maioria dos radionucl!deos encontrados na natureza está 
dividida em 3 grupos (famílias): a série do urânio, a série do 
tório e a série do actínio. 

Os nuclídeos de uma mesma família· estão "geneticamente" re

lacionados, ist.o é, o primeiro elemento da série desintegra-se 
no segundo que por sua vez desintegra-se no terceiro e 
sucessivamente até atingir um nucl!deo estável. 

Efeitos Biológicos 

assim 

A radiação, ao atravessar úm materiaa transfere, direta ou 
indiretamente, aua energia aos átomos do material irradiado. Um 
doa principais efeitos produzidos é a ionização do átomo. 
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Quando exposta·s às radiações, as células dos organismos vi
vos podem sofrer uma série de reações físicas, químicas e bio

lógicas que se iniciam a partir da. ionização e/ou excitação das 
mesmas. Os efeitos da radiação podem se manifestar através de 
diversos sintomas clínicos no organismo do individuo irradiado 
(efeitos somáticos) ou surgirem em seus descendentes (efeitos 
genéticos) . 

Os efeitos somáticos podem ser divididos em efeitos imedia
tos e efeitos tardios. 

Os efeitos imediatos, que se manifestam a curto prazo, tor
nam-se mais nítidos a doses de radiação mais elevadas e são re
sultantes de doses agudas acima de um certo limiar. Entre eles 
podemos citar náuseas, vómitos, queda de cabelo e queimaduras. 

Os efeitos tardios se manifestam depois de alguns anos, po
dendo ser decorrentes de irradiações agudas ou crónicas. Desta
cam-se catarata e leucemia. Acredita-se que podem ser decorren
tes inclusive de doses baixas acumuladas ao longo do tempo. 

O efeito biológico é função da quantidade de energia trans

ferida para o tecido vivo, da taxa. de transferência e da fisio
logia do próprio tecido. 

Para fins de adequação de grandezas com a agregação da ação 

orgânica, foi definida uma grandeza que correlaciona a quantid~ 
de de energia transferida para o tecido e os efeitos biológicos 
produzidos. Esta grandeza é a Dose · Equivalente (H). Ela é defi

nida como a quantidade de energia transferida por unidade de 
massa multiplicada por um fator numérico caracterlstico da ra
diação incidente. A unidade é o Sievert (Sv) e equivalente a 
J/kg. 

Irradiações 

O ato de expor um material à radia~ão chama-se irradiação. 
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Dependendo da localização da fonte de radiação, em relação ao 

corpo humano, as irradiações podem ser externas ou internas. 

Irradiações Externas 

As irradiações externas são aquelas decorrentes de fontes 
de radiação localizadas fora do organismo humano. são normalme~ 
te devidas ao manuseio e/ou operação de materiais radioativos 
ou equipamentos tais como aparelhos de raios - X, aparelhos de 
gamagrafia, medidores de umidade . e densidade que incorporam fon 
tes de radiação. Objetos ou superficies contaminados com mate
riais radioativos também podem resultar em irradiações. 

A expos~çao do homem à radiação externa pode ser reduzida 

se observarmos três fatores primordiais: tempo, distância e 
blindagem. 

- tempo: a dose de radiação é proporcional ao tempo de exp~ 
sição. Consequentemente,quanto menor for o tempo de permanên

cia de um individuo em um campo de radiação, menor será a dose 

por ele recebida. 

- distância: na maioria dos casos as fontes de radiação po

dem ser consideradas pontuais (distâncias ao objeto irradiado 
grandes comparadas com as dimensões da fonte) • Nestes caso~ a 

taxa de dose é proporcional ao inverso do quadrado da distância 
que separa a fonte do ponto de interesse. Portanto deve-se man

ter a maior distância possível das fontes de radiação. 

-blindagem: a exposição à· radiação também pode ser reduzi

da com a colocação de materiais absorvedores apropriados entre 

a fonte a o individuo. 

Os n!veis de radiação externa são medidos por equipamentos 
apropriados, entre eles monitores d~ radiaéão (geiger, câmaras 

de ionização, cintiladores, etc.), filmes closimétricos, cane~as 
dosimétricas e dosimetros termoluminescent~s. 
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Irradiações Internas 

As irradiações internas são devidas à presença de materiais 
radioativos no interior do organismo (incorporação) . 

Existem três vias principais de incorporação de radionucli
deos .: inalação, ingestão e absorção pela pele ou ferimentos. 

As irradiações internas são mais preocupantes por serem co~ 

t1nuas, prolongando-se por prazos que dependem do decaimento ra 
dioativo do radionuclideo ou de sua eliminação pelo organismo. 
Além disto, as doses resultantes das radiações beta e alfa, que 
eram pouco significativas nas irradiações externas, passam a 

ser predominantes. 

A utilização de EPI's tais como luvas, máscaras, etc., a 

higiene pessoal e a limpeza dos locais de trabalho reduzem o 
risco de incorporação de materiais radioativos. 

A determinação da quantidade de mater~l radioativo no int~ 
rior do organismo pode ser feita através da análise radiométri

ca do sangue ou de excretas (fezes e/ou urina) ou por equipame~ 

tos chamados contadores de corpo inteiro. 

Limites 

As Diretrizes Básicas de Radioproteção (CNEN-NE-3.01) esta
belecem os limites de doses equivalentes máximas que um traba
lhador1 pode receber em um periodo de 12 (doze·) meses consec:ut_! 

vos. Estes limite a e a tão especificados na Tabela II. ( 3) 

Na Tabela III são apresentados os Limites de 
Anual (LIA) de alguns radionuclideos encontrados na 
mineral. (3) 

Incorporação 
indústria 

1 Trabalha.doi- é a pessoa que,Em causequên:::ia do seu trabalho a serviço da ins 
talação, possa vir a receber, por ano, doses superiores aos limites primá-
rios para individuo do público . (3) 
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TABELA II - LIMITES PRIMARIOS ANUAIS DE DOSE EQUIVALENTE 

DOSE EQUIVALENTE TRABALHADOR INDIVIDUO DO P0BLICO 

Dose equivalente efetiva 50 msv 1 msv 
Dose equivalente p/ órgão soo msv mSv/Wt* 
ou tecido T 
Dose equivalente par~ a soo msv 50 msv 
pele 

Dose. equivalente para o 150 msv 50 mSv 
cristalino 

Dose equivalente para soo msv 50 mSv 
extremidades** 

* wt é um fator de ponderação para o tecido ou órgão T; 
** Extremidades são as mãos, antebraços, pés e tornozelos. 

TABELA III - LIMITES DE INCORPORACAo ANUAL (LIA) POR INALA 
cAO, E CONCENTRAC0ES NO AR DERIVADA (CAD) 

RADIONUCL!DEO LIA*(Bq) CAD (Bq/m,) FAM!LIA 

Th - 232 4 X 10 1 2 X 10-2 Tório 

Th - 230 2 X 10 2 1 X 10-1 Urânio 

u - 238 2 X 10 3 7 X 10-1 ·urânio 
Pb - 210 9 X 10 1 4 X 10° Urânio 
Ra 226 2 X 10~ X 101 Urânio 
Ra- 228 4 X 10~ 2 X 10 1 Tório 

Pb - 212 1 x 1 o• 5 X 10 2 Tório 

Pb - 214 3 X 10 7 X 10~ Urânio 

RADIONUCL!DEO LIA (Bq) CAD (WL**) FAMfLIA 

Rn-220 e filhos 8 X 10 5 1, 2 . Tório 
Rn-222 e filhos 3,6 X 101 0,4 Urânio 

* Valor do LIA maia reatritivo uma vez que ,eate depende da for-

ma qu!mica do compoato, 
** WL (working level) i definido como a aoma daa energias trans

feridas pelaa part!culaa alfa emitidas peloa filhos de meia 

vida curta do Rn-220 ou Rn-222 por unidade de volume. 
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Normas 

A partir da constatação de que a radiação podia ser prejud! 
cial A saúde, sentiu-se a necessidade de se criar uma legisla
ção para regulamentar o uso das fontes de radiação. Organismos 
internacionai·s e nacionais foram criados e normas de segurança 
foram elaboradas com este intuito. 

No Brasil .o órgão fiscalizador e normativo é a Comissão Na
cional de Energia Nuclear (CNEN). 

Várias normas regem o uso, transporte e descartes de mate
riais radioativos. (3, 4, 5). 

ANALISE DOS RISCOS RADIOLOGICOS ASSOCIADOS A MINERAÇAO E BENEFI 
CIAMENTO DE MIN~RIOS CONTAMINADOS RADIOATIVAMENTE 

Cclneçarem:>s esta análise pelas atividades de mineração, dividin 
do-as, desde logo, em subterrânea ·e a céu aberto. 

Mineração Subterrânea 

No caso da mineração subterrânea, o principal risco radiol~ 
gico é o Rn-222, gás nobre da fam!lia do U-238.0 Rn-222 e seus 
"descendentes" de meia vida curta são reconhecidamente causado-
res de câncer nas vias aéreas superiores, em especial na 
quéia. 

tra-

Os efeitos do Rn-222 crescem, evidentemente, com sua conce~ 
tração no ar e esta, por sua vez, é função do nivel de contami
nação do corpo mineralizado pelo urânio e das condições de ven
tilação das galerias. 

Convém lembrar que o urânio, apesar de não ser abundante na 
crosta terrestre, é um elemento muito bem distribuldo nela. Por 
tanto, o radõnlo está presente em toda parte e, em ambientes 
sem ventilação, pode se tormir perigoso. Por isto, toda atividade 
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de ~ineração subterrânea deve ser monitorada quanto à presença 

deste gás. 

A ventilação é a única defesa contra o radônio, motivo pelo· 
qual deve ser cuidadosamente projetada. 

Outras fontes de risco na mineração subterrânea sao as poe! 
ras e a radiação externa. As poeiras são relativamente fáceis 
de combater. Quanto à radia cão externa, função dos te.ores de urã 
nio e tório no corpo mineralizado, ?cuco se pode fazer. Nos ca
sos realmente sérios, a única solução é limitar , o tempo de perm~ 
nência dos trabalhadores nas áreas críticas, de modo a não ultra 
passar os limites de dose permissíveis. 

Mineração a Céu Aberto 

t«:> ·caso da mineração a céu aberto, o problema do radônio não se 

apresenta, a não ser em raros casos em que cavas de mineração muito 
confinadas se encontrem sujeitas ao fenômeno atmosférico .da in

versão térmica . 

A radiação externa também não é muito preocupante, a não ser 

no caso de minérios muito ricos em urânio e tório, o que não é 

o caso de que nos ocupamos neste trabalho. 

As poeiras, entretanto, devem ser motivo de preocupação por 
serem fontes de contaminação interna dos trabalhadores. 

Dev~m ser tomadas precauções para evitar o espalhamento dos 

minérios contaminados, principalmente durante as operações de 
transporte, e impedir a geração de poeiras pelos métodos cabí
veis, dos quais o mais óbvio é umedecer áreas de trabalho, es
tradas, área a da eatocl;lqem, .etc. 

Beneficiamento 

De um m:xio geral, os maiores riscos radiológicos encontrados 
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relacionam-se com aquelas operações de beneficiamento que dão 

origem à formação de poeiras. Estas operações devem ser evita
das. Nos casos que que isto for impossível, estas operações d~ 
vem ser executadas de tal modo que as poeiras geradas sejam 
contidas o mais perto possível do local de geração. 

o radÕnio, de um modo geral, não é critico, o mesmo aconte 
cendo com a radiação externa (exceto em casos de minérios mui

to ricos em urânio e tório, quando locais de armazenagem de 

grandes quantidades de minério podem se tornar perigosos). 

Operações que possam levar a uma concentração do 

contaminante devem ser cuidadosamente acompanhadas. 

mi neral 

O conjunto de medidas destinadas a proteger os trabalhado
res durante a mineração, beneficiamento e embalagem do miné
rio constitui o Plano de Protecão Radiológica (PPR) . 

Estocagem de Rejeitos 

Nos itens anteriores, mineração e beneficiamento, mencion~ 

mos problemas que afetam primordialmente os trabalhadores · en
volvidos nestas atividades. Não se devem esquecer, mormente em 
nossos ~ias, os problemas ambientais envolvidos, especialmen
te aqueles que podem afetar as populações vizinhas às áreas de 

mineração e beneficiamento de minérios contaminados. 

A disseminação de radionuclideos no meio ambiente é sempre 

indesejável. No caso da indústria mineral,esta disseminação se 
faz, predominantemente, por via hídrica e por via eólica. 

/ 

A experiência mostra que as áreas de estocagem de rejei,~ 
são, em geral, as grandes fontes de contaminação do meio :··,. am
biente, embora não se deva esquecer as áreas de minera~ão e b~ 
neficiamento como importantes fontes secundárias. Bacias de r~ 
jeitos, em especial, devem ser constru!das segundo regras bas-
tante r!gidas de segurança. (5) / 

/ 
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Todos estes locais devem ser cuidados para evitar dissemina 

ção de material radioativo no meio ambiente. A implantação de 

um Programa de Monitoração Ambiental (PMA) é geralmente necess! 
ria, e exigida, como forma de demonstrar que . o meio ambiente 

não está sendo indevidamente contaminado. 

Exemplos Encontrados no Brasil 

Há alguns anos o Centro de oe·senvolvimento da Tecnologia N~ 
clear vem, a pedido de algumas companhias de extração e benefi

ciamento de minério, realizando análises das condições radioló

gicas de suas instalações. 

Apresentamos na Tabela IV dados relativos a 79 amostragens 

de ar, sendo que em 57 delas foram determinadas as concentra
ções de Th-232, U-238 e filhose,nas restantes, as concentra

ções de Rn-222 e filhos. 

Estes resultados estão apresentados na forma da relação en

tre os niveis medidos e os limites estabelecidos pelas normas 

(Tabela III) e mostram concentrações significativas para alguns 
radionuclldeos presentes no ar. 

Analisando estas Tabelas verificamos que, dos 246 resulta
dos de medidas de concentrações de radionuclldeos no ar, 123 (50%) 

indicam que as áreas analisadas deveriam estar sujeitas a algum 

tipo de controle (áreas restritas 1
, isto é: supervisionadas 2 ou 

controladas 3
). Destas 123, 70 medidas (aprox. 28%) conduzem à 

adoção de áreas com acesso controlado (áreas controladas) . 

1 Area restrita: área sujeita a regras especiais de segurança. SUbdivide-se 
em áreas supervisiooadas e áreas ccntroladas (3) • · · 

2 Area supervisiooada: área restrita na qual as doses equivalentes· efetivas 
aruais são mantidas inferiores a 3/1 o do limite primário para trabalha
dores (3). 

3 Area cattrolada: área restrita na qual as doses equivalentes efetivas 
. anuais podem ser iguais oo superiores a 3/10 do limite para trabalhado
res (3). 



800 

O mesmo raciocínio pode ser feito para os niveis de radia

cão externa, onde, em 255 pontos de medida, 110 indicam áreas 

supervisionadas e 46 áreas controladas. (Tabela V). 

TABELA IV - RAZAO (r) ENTRE AS CONCENTRAÇ0ES MEDIDAS DE RADIONU 

CL!DEOS NO AR E OS LIMITES ESTABELECIDOS 

N9 DE PCNia> 
MEDIOOS 

AID* ARFA** 
LIVRE 
r<0,02 

AREA** 
SUPERITISICNADA 

0,02<r<0,3 

ARFA** 
CXNI'R:)~ 

o·,3<r<1 1>r 

'lh-232 
Atrib.lida ao 
'lh-230*** 
U-238 
Pb-210 

Ra-226 

Ra-228 
Pb-212 

Rn-222 e filhos 

57 

57 

26 
26 

26 

26 

6 

22 

4 

6 

10 
2 

9 

13 

* Abaixo do limite de detecção; 

2 

6 

17 

17 

13 

8 

** Divisão de área ooofome 001::ma <NEN-NE-3.01; 

14 

10 

6 

7 

3 

13 

16 

14 

3 

3 

3 

21 

27 

2 

*** A diferença entre a càlcentracão alfa total e as c:alCE!ntraçÕes dos radio 
nuclideos emissores alfa (U-238, Ra-226 e 'lh-232) foi atrihlida à c:cncen 
tração do 'lh-230. -

TABELA V - COMPARACAO ENTRE OS N!VEIS DE RADIACAO EXTERNA E O 

LIMITE DERIVADO 

N9DEPCNIUS 
MFD:n:a; 

255 

ARFA LIVRE* 
R** <0,02 

99 

ARFA SUPERVISICNADA * 
0,02<R**<0,3 

110 

* Divisão de área ooofónte norma CNEN-NE-01; 

.ARFA CXNl'RJIADA * 
ó,3<R**<1 R**>1 

36 10 

** Razão entre a taxa de exposição medida e o limite derivado (~,SmR/h). 



801 

RECOMENDAÇ0ES 

As recomendações a seguir partem do pressuposto de que a 
contaminação radioativa foi identificada antes do início da im

plantação do empreendimento. Isto normalmente tem consequências 
benéficas do ponto de vista económico. Caso ela tenha sido iden 

tificada numa fase posterior, haverá a necessidade de açôes cor 
retivas, que só podem ser identificadas caso a caso. 

Controle Ambiental 

Começaremos com as recomendações relativas ao controle am

biental. Conforme mencionamos anteriormente,deve-se evitar ao 
máximo a disseminação da contaminação radioativa. 

Os cuidados para evitar esta disseminação devem começar de~ 
de o projeto da lavra, passando pela escolha do local das inst~ 

laçôes industriais e pela escolha do local dos depósitos de re
jeitos. 

t necessário cuidado especial com a drenagem das águas plu
viais, vetores comuns de disseminação. Convém que, pelo proje
to, as águas pluviais sejam concentradas no menor número possí
vel de pontos, de modo a permitir seu controle e eventual trata 
mento antes de sua liberação para o meio ambiente. 

Outro vetor comum de disseminação são os ventos. Na fase de 

projeto é importante que a posição relativa das diversas insta
lações seja escolhida de modo a evitar que Poeiras contendo ma
terial radioativo venham a atingir locais de . permanência de pe~ 
soal, não se esquecendo, neste' contexto, de vilas residenciais 
eventualmente existentes ou que venh~ a ser construídas. Evi
dentemente, devem ser tomadas também todas as precauções possí
veis para evitar a geração de poeiras, seja .durante a operação 
das instalações de 1avra e beneficiamento, seja nos loc:ais de 
estocagem de matériás primas, produtos acabados e rejeitos. 
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Um Programa de Monitoração Ambiental é normalmente exigido 
para assegurar que a operação das instalações não esteja causando 

danos indevidos ao meio ambiente. Recomenda-se que este progra
ma seja iniciado tão cedo quanto possível, de modo a caracteri

zar a região antes do inicio das atividades de construção e op~ 
ração. Este inicio precoce, além de ser eventualmente uma exi
gência dos órgãos licenciadores, pode evitar que o empreendime!!. 
to venha a ser injustamente acusado, no futuro, de contaminaQÕes 
ambientais pelas quais não é responsável. 

~ também importante o trabalho junto às comunidades próxi
mas ao empreendimento, visando mostrar que a empresa tomou to
das as providências necessárias para impedir a contaminação do 

ambiente. Este conhecimento é um dos maiores benefícios à empr~ 
sa que resultam de um Programa de Monitoração Ambiental bem ela 
borado. 

Proteção aos Trabalhadores 

Em relação à protecci:> dos trabalhadores, as preocupações de
vem começar na fase de escolha dos processos de lavra e benefi

ciamento. Sempre que possivel devem ser escolhidos aqueles que 

evitem ao máximo a geração de poeiras. Quando for de todo impo~ 
sivel evitá-los, o projeto deve contem~lar meios de confinar e 
recolher, o mais ·próximo possivel da fonte, as poeiras geradas. 
Especial cuidado devem merecer as operações de transferência do 
material no curso do processo, habitualmente ·geradoras de poei

ras. 

Devem-se evitar instalações fechadas, para minimizar os 
problemas com o radõnio. Ao mesmo tempo, as instalações não de
vem ser tão abertas que ventos possam ressuspender material~ 
tualmente caldo no piso, elevando assim a concentração de mate
rial radioativo no ar. 

Todos os locais onde exista material contaminado devem ser 
providos de barreiras f!sicas que impeçam a entrada de pessoal 
não autorizado. 
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Todo o projeto das instalações deve ser feito de modo a fa
cilitar as operações de limpeza, que devem ser feitas a úmido. 01 

com a utilização de aspiradores de pó, de modo a evitar ressus
pensão do material caldo. 

A higiene pessoal dos trabalhadores é um fator importante 
para a sua segurança radiológica. Assim sendo, o projeto deve 

prever construção de banheiros e vestiários que permitam ao tra 
balhador trocar de roupa e lavar~se antes de abandonar o servi
ço, evitando assim que ele leve contaminação para sua casa. 

t importante também prever-se a construção de 
protegidos da contaminação radioativa. 

refeitórios 

Esperamos que, do anteriormente exposto, tenha ficado a men 
sagem que, para operar de modo seguro uma instalação onde se 
processa material contaminado radioativamente, a limpeza é fun
damental. Todo e qualquer esforço para manter limpa a instalação 
é justificável. 

Sob o ponto de vista admin.istrativo, o empreendimento deve 
providenciar a contratação ou a formação de ·· pessoal Pilra cuidar 
das atividades de proteção radiológica, bem como prever a com

pra de equipamentos de coleta de amostras e de medida necessá
rios a estas atividades. Deve prever ainda espaço flsico para 
instalar este pessoal e equipamento. 

Enquanto o empreendimento não dispuser de pessoal e equipa

mentos adequados,recomenda-se a contratação de serviços exter
nos para aferição das suas condições de segurança radiológica. 

Os esforços para a manutenção de condições de trabalho ra
diologicamente seguras deverão ser consolidados num Programa de 
Proteção Radiológica, exigência também dos t?rgãos lic~ciado

res, onde as responsabilidades de todos os énvolvidos ficam de

finidas, assim como ficam definidas todas as atividades técni
cas necessárias à aferição e manutenção das ' condições de segu
rança radiológica da instalação. 
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Finalizando, queremos frisar que, apesar de ser necessário 

lembrar-se sempre que uma instalação onde se manuseia material 
radioativamente contaminado não é uma instalação comum,· as pro
vidências necessárias para sua operação .segura não são dificeis, 

nem excessivamente caras, desde que tomadas tempestivamente. 

CONCLUSOES 

Apesar de se constituir num fato incõmodo e certamente inde 

sejado, a presença de contaminação radioativa em minérios obje
to de exploração econõmica pode ser tratada de modo perfeitame~ 
te compativel com a segurança dos trabalhadores e do público, 

bem como com o sucesso econ5mico do empreendimento. Além disso, 
a atual pQsição do público frente a problemas·ambientais torna 
estas providências fundamentais para a imagem da empresa e para 
a operação sem empecilhos do empreendimento. 

Um ponto fundamental: quanto mais cedo se toma consciência 

da contaminação radioativa, melhor, pois, se as providências cor 
respondentes começaram na fase de projeto do empreeRdimento, es 

te pode ser mais bem conduzido, evitando alterações posteriores, 
sempre mais diflceis e mais caras. 

Entretanto, mesmo no caso de instalações já construidas, é 
posaivel 'diminuir eventuais problemas através de providências 
relativamente simples, como contenção de poeiras, limpeza das 
instalações, etc. 

Nos casos mais simples é possivel assegurar-se a operação 
segura da instalação através de uma consultaria externa, desde 
que haja ulil firme compromisso de sua direção com as providên
cias recomendadas. 

Nos casos mais !>érios, será. imprescindivel que a empresa se 
prepare adequadamente, com recursos materiais e humanos, para 
assegurar sua operação segura. A consultaria de profissionais 

especializados na área será, t&_mbém, freqt1ente~ente necessária. 

Finalizando, convém assinalar que a presença de materiais 
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radioativos, em qualquer atividade ,· deve ser sempre encarada 
com respeito, mas não com temor. Tomadas as providências indic~ 
das pelas modernas técnicas de radioproteção, será sempre pos
sivel operar com segurança, apesar da presença destes materiais. 
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