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RESUMO 

As instalações mínero-industriais, mais especificamente, as indústrias NORM ("Nom1ally Occurring Radioactive 
Material") são aquelas que manipulam, processam, bem como annazenam minérios, matérias-primas, estéreis, 
resíduos, escórias e rejeitas contendo radionuclídeos das séries naturais do urânio e tório e que possam a 
qualquer momento do seu funcionamento ou da sua fase pós-operacional causar exposições indevidas de 
indivíduos do público e de trabalhadores à radiação ionizante. Entre as indústrias em que os problemas de . 
exposição à radiação podem ser mais significativos destacam-se as do ciclo de lavra e beneficiamento de 
minerais , reciclagem de metais contaminados, exploração de petróleo, etc. Órgãos governamentais e empresas 
públicas c privadas de diversos países vêm investindo em pesquisas científicas para definir a extensão do 
problema. Estes estudos têm contribuído para a elaboração de normas para regulamentação do uso industrial de 
materiais e processos com risco potencial de impacto radiológico, bem como sobre a necessidade de recuperação 
de áreas ambientais afetadas por tais atividades. O presente trabalho tem por objetivo apresentar e discutir as 
metodologias c procedimentos adotados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para controle e 
mitigação dos impactos ambientais e ocupacionais associados à lavra, ao beneficiamento físico, químico e 
metalúrgico e à industrialização de matérias-primas e resíduos que contenham radionuclídeos das séries naturais 
do unlnio c tório. 

PALAVRAS-CHAVE: NORM, rejeitas, mineração. 

ABSTRACT 

NORM industries are thosc that manipulate, process, store ores, raw materiais, residues, sterile, slags, and wastes 
containing radionuclides from lhe natural radioactive decay scries of uranium and thorium that may result in 
improper exposure of the workers or public individuais to ionizating radiation. These industries include those 
associated with extraclion, mining and processing of different types of minerais, oil and gas, exploration, 
recycling of contaminated metais; etc. Public organizations and private companies of severa! countries are 
investing in scientific research in order to define the extent of the problem. These studies have contributed to the 
elaboration of norms for regulating the industrial use of materiais and processes with potential risk of 
radiological impact and to lhe remediation of affected environmental arcas. The main objective of the present 
paper is to discuss lhe methodologies and procedures adopted by the Brazilian National Commission of Nuclear 
Energy (CNEN) for controlling and mitigating lhe environmental and occupational impacts associated with 
mining, and subsequent physical , chemical and metallurgical processing of residues that contain radionuclides 
from lhe natural radioactive decay serics ofuranium and thorium. 

KEY-WORDS: NORM, waste, mining. 
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1. INTRODUÇÃO 

Cada vez mais é reconhecido que várias indústrias não nucleares têm o potencial de causar impactos radiológicos 
ambientais e ocupacionais significativos. Segundo FERNANDES (2004), o principal problema dessas indústrias 
está associado à geração de resíduos e efluentes contendo radionuclídeos das séries naturais do mu e do 132Th, 
cujas séries de decaimento são mostradas na Figura I. 

De acordo com MO RSE (1991 ), NORM - Naturally Occurring Radioactive Material - é formado pela 
concentração de nuclídeos radioativos em certos materiais, durante vários processos não nucleares. Os exemplos 
citados pelo autor são: a emissão de rádio através das cinzas de carvão em usinas termelétricas, o radônio no gás 
natural, o rádio em fertili zantes à base de fosfogesso, resíduos de rádio e tório em usinas de processamento de 
minerais contendo terras raras etc. Quando os nuclídeos radioativos associados aos materiais naturais surgem 
após processos industriais, estes são denominados TENORM - Technologically Enhanced Natural Occurrence 
Radioactive Material. Muitas vezes não é feita distinção entre clara entre NORM e TENORN sendo utilizado o 
termo NORM de maneira geral. Dessa fonna, GRA Y ( 1997) apresenta uma definição para NORM que 
claramente compreende os materiais radioativos de ocorrência natural modificados tecnologicamente, dada por 
"material radioativo de ocorrência natural aumentado tecnologicamente, incluindo todos os radionuclídeos cujas 
propriedades físicas, químicas, radiológicas ou concentração de radionuclídeos foi alterada do seu estado 
natural". É importante salientar que os solos e rochas contendo radionuclídeos primordiais das séries do 238 U e 
do 232Th, bem como as fontes, subprodutos ou materiais da indústria nuclear não são classificados como NORM, 
os quais incluem apenas aqueles materiais cuja radioatividade foi aumentada em decorrência de práticas 
controladas. 

Existem atualmente no país vánas instalações minero-industriais que processam materiais contendo urânio e 
tório associados, ou seja, materiais do tipo NORM. No processamento operacional destas instalações podem 
ocorrer acréscimo nas concentrações de espécies radioativas nos produtos, rejeitas e efluentes líquidos 
produzidos, a níveis que merecem um controle adequado quanto aos requisitos de proteção radiológica ambiental 
e ocupacional. Entre elas podem ser citadas aquelas que desenvolvem atividades de prospecção e exploração de 
petróleo, as indústrias de fosfato e de exploração de minérios. 

No processo de produção do petróleo e do gás, os NORM aparecem através da mobilização dos radionuclídeos 
que ocorrem naturalmente em rochas e em reservatórios nas profundidades subterrâneas, os quais se depositam 
nas instalações de produção, tratamento e transporte ou aparecem na água produzida. Esses depósitos de NORM 
podem ocorrer nas formas de lamas, passando por incrustações facilmente removíveis, até incrustações muito 
duras, insolúveis em ácido e de difícil remoção. 

De acordo com MA TT A (200 1 ), uma das práticas mais comuns em campos "offshore" em todo o mundo e 
também na Bacia de Campos é a injeção de água do mar tratada (filtrada, com bactericida e isenta de oxigênio) 
no reservatório, a fim de manter a pressão necessária à produção do óleo e do gás. A água do mar injetada, 
embora menos salina que a água da formação, é rica em íons sulfato que, em contato com os íons de bário, 
estrôncio e rádio, presentes na água de formação, formam precipitados de baixíssima solubilidade. As mudanças 
de temperatura, pressão, condições geoquímicas e de regime de fluxo sofridas por esses fluídos no processo 
produtivo favorecem a deposição de tais precipitados no interior das colunas de produção e na planta de 
processo, ocasionando perdas de produção e o aparecimento de níveis de radiação ionizante acima dos naturais. 
Os radionuclídeos normalmente mobilizados e que aparecem em borras, material arenoso e incrustações são o 
226Ra, 228Ra, 2 10Pb, todos provenientes das séries radiativas naturais do 23~U e do 232Th. 

A composição e a atividade específica dos radionuclídeos nas borras, material arenoso e incrustações 
encontrados na produção de petróleo variam muito e dependem de diversos fàtores . O valor médio encontrado de 
atividade específica para as borras oleosas foi cerca de 1551 kBq/kg, com valor máximo de 4854 kBq/kg, na 
região da Bacia de Campos (MA TT A, 200 I). Ainda em relação às borras oleosas, os valores médio e máximo 
encontrados para a ati v idade por unidade de massa de 226Ra foram de I 05 kBq/kg e 340 kBq/kg respectivamente, 
e para o m Ra os valores médios e máximo obtidos foram 78 kBq/kg e 286 kBq/kg. 

Para as amostras de incrustações , o valor médio da atividade específica obtido foi de aproximadamente 
470 kBq/kg e o valor máximo de 662 kBq/kg. A atividade por unidade de massa de w'Ra observadas nas 
amostras de incrustações tinham valor médio de 33 kBq/kg e máximo de 48 kBq/kg. No caso do m Ra, obteve-se 
um valor médio de 23 kBq/kg e máximo de 42 kBq/kg (MA TT A, 200 I). 
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FIGURA 1. Séries radioativas do U-238 e do Th-232 com as suas formas de decaimento (emissão de partículas 
alfa ou beta) e as meias-vidas de cada elemento. 

A principal matéria prima da indústria nacional de fertilizantes fosfatados são os mmenos apatíticos 
provenientes da rocha fosfàtada , os quais contêm quantidades significativas de urânio, tório e demais elementos 
radioativos de suas respectivas cadeias de decaimento, metais pesados, fluoretos e outros. O teor de 
radionuclídeos em cada rocha é bastante variável, dependendo, basicamente, das características geológicas do 
local de extração da rocha. Nas rochas fosfatadas, os vários membros das séries naturais do 238 U e 232Th 
encontram-se em equilíbrio radioativo. Após a digestão da rocha, em plantas que utilizam o processo por via 
úmida para a produção de fertilizantes , o equilíbrio é quebrado, havendo uma redistribuição dos radionuclídeos. 
Aproximadamente 86% do mu e 70% do 232Th vão para o fertilizante, enquanto que 80% do 226Ra, que tem 
comportamento semelhante ao do cálcio, vão para o fosfogesso, cuja taxa de geração é de cerca de 4,8 t para 
cada tonelada de ácido fosfórico produzido. Estudos de caracterização de parte do fosfogesso estocado nas 
indústrias nacionais de fertilizantes em geral, mostraram concentrações nas faixas de 22 a 729 nBq.kg- 1 de 226Ra, 
li a 152 Bq.kg- 1 de 232Th e menores que 52 Bq.kg" 1 de 4°K (SILVA et ai., 2001). A forma mais comum de 
descarte dos rejeitas gerados pelo beneficiamento e processamento das rochas fosfatadas é a sua disposição em 
pilhas em áreas próximas às fábricas. 

Outro exemplo típico é a produção de fósforo elementar pelo processo termoelétrico. No minério, a concentração 
média de 238 U é da ordem de I Bq/g. Em virtude das altas temperaturas envolvidas no processo, o zu>Po i-e 
evapora, podendo se condensar nos precipitadores de poeira. Essa, por sua vez, retoma ao processo, criando um 
" loop" . Ao final, tem-se uma concentração média de 210Po nessas poeiras, as quais são tratadas como resíduos, 
da ordem de I 000 Bq/g (UNSCEAR, 2000). 
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Os pátios das sucatas utilizadas no processo de fabricação de aço é outro exemplo de instalação que pode 
apresentar problemas com materiais. do tipo NORM. Apesar da grande maioria das siderúrgicas possuírem 
monitores de radiação nos portões de recebimento de carga, nos úl!imos anos tem aumentado de forma 
expressiva o número de casos de detecção de elevados níveis de radiação nas sucatas recebidas pelas indústrias 
(VAN DER STEEN, 2006). Isso se deve ao fato de que muitas dessas sucatas serem provenientes de materiais 
revestidos com mantas isolantes fabricadas com escórias da indústria de fundição de estanho. A concentração 
média de mu e 232Th presentes nessas escórias é da ordem de 4 a II Bq/g, respectivamente. 

A indústria de terras-raras também é uma importante produtora de materiais do tipo NORM. Existem pelo menos 
I O tipos de minas que exploram os elementos terras raras, sendo a mais popular a de monazita. Em todas elas, o 
238U e 232Th e seus produtos de decaimento encontram-se como elementos com concentrações variando de 
50 ppm de U e Th a 0.3% de U e 9% de Th (van der STEEN, 2006). As areias provenientes da indústria de 
Zircónio podem conter concentrações de 238 U da ordem de 3500 a 4500 Bq/kg e de 400 a 600 Bq/kg de 232Th. 

Na Tabela I são relacionados os níveis de radioatividade normalmente encontrados na área mineral e de 
exploração de petróleo. Na Tabela II é apresentado um resumo das indústrias não nucleares diretamente afetadas 
pelos materiais do tipo NORM. 

Estudos preliminares (Dantas, 2005 ; Viana, 2005) foram realizados no Brasil com o objetivo de avaliar a 
exposição de trabalhadores à radiação natural de instalações de mineração, beneficiamento e processamento de 
minerais ricos em elementos das séries radioativas. O levantamento incluiu seis mineradoras, duas de carvão, 
uma de nióbio, uma de níquel, uma de ouro e uma de fosfato. O estudo incluiu a coleta e análise de excretas 
(urina e fezes) dos trabalhadores, as quais foram complementadas pela amostragem do ar. As concentrações de 
238 U, 232Th e 210Po obtidas nessas amostras foram comparadas com aquelas correspondentes à radiação natural 
normalmente recebida pela população do Rio de Janeiro e pelos familiares dos trabalhadores. Os resultados 
mostraram que a inalação do gás 222Rn poderia, eventualmente, acarretar em danos à saúde dos trabalhadores das 
minas de carvão e que, em algumas etapas do processo de mineração de nióbio, poderia ocorrer a contaminação 
interna dos trabalhadores em decorrência da inalação de poeiras contendo 238U, 232Th e seus produtos de 
decaimento . Para as indústrias de mineração de ouro, níquel e fosfato foi verificado que não existia a necessidade 
de controle da dose interna recebida pelos trabalhadores. 

A seleção de critérios apropriados para definição de medidas que auxiliem no controle das expos1çoes 
decorrentes do manuseio de materiais classificados como NORM é extremamente crítica. Apesar do impacto 
radiológico, em alguns casos, ser significativo é importante ressaltar que o número de indústrias não nucleares 
potencialmente sujeitas a um controle regulatório é muito grande e, portanto, a seleção de critérios não 
adequados poderia resul!ar em uma situação em que muitas indústrias seriam reguladas sem que isso contribuísse 
p<Jra uma redução do risco (VAN DER STEEN, 2006). As dificuldades estão relacionadas, principalmente, em se 
diferenciar as doses advindas da radiação natural ("background") daquelas resultantes de instalações que 
manuseiam materiais tipo NORM, bem como da necessidade de se conhecer a variabilidade dos níveis de 
radiação natural. 

O principal objetivo do presente trabalho é apresentar e discutir as metodologias e procedimentos adotados pela 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para controle e mitigação dos impactos ambientais associados à 
lavra, ao beneficiamento físico, químico e metalúrgico e à industrialização de matérias-primas e resíduos que 
contenham radionuclídeos das séries naturais do urânio e tório, ou seja, materiais do tipo NORM. 

Tabela I. Níveis de radioatividadc normalmente encontrados na área mineral c de exploração de petróleo. 

Material 

Monazita 
Escória Ta!Nb 
Escória pirocloro 
Zirconita 
Petróleo - incrustas;ão 

Níveis de Radioatividade !.!!.g{g) 
Série 238U Série 232Th 

6-40 6-300 
800 - 1200 1800 - 2200 

17 - 140 190 - 800 
8,0- 500 I ,2- 6 

O, I - 4000 (""6Rauc210Pb) 
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Tabela 11. Exemplos de indústrias direlamente afetadas pelos materiais do tipo NORM. 

Selo r 
Mineração e 
processamento físico, 
químico e térmico 

Areias minerais 

Indústria do Tório 

Exploração e produção 

Energia geotérmica 

Produção de elelricidade 

Reciclagem e 
descomissionamenlo 

Outros processos e 
fabricações 

Tipo de Indústria 
Urânio , Tório, Ouro, Prata, 
Cobre, Níquel, Alumínio, 
Molibdênio, Estanho, Titânio, 
Tungslênio, Yanádio, 
Potússio , Terras Raras, 
Fosfato, Carvão, ele 
Zircônio, Monazita, ele 

Produção de manias para 
lampião 
Produção de petróleo e gús 
natural 

Queima de combustíveis 
fósse is (carvão, óleo, etc) 

Sucatas, mantas de 
revestimento fabricadas com 
escónas 
Tratamento de água e esgoto, 
spas, cerâmica, fundição de 
metais, papel, tintas, 
refratúrios e areias abrasivas, 
elelrônica, material de 
construção, etc 

Problemas do ponto vista de Radioproteção 
Inalação de gás 212Rn e poeiras contendo radionuclídeos 
das séries naturais do mu e 232Th, geração de efluentes e 
resíduos radioativos. 

Inalação de poeiras contendo radionuclídeos das senes 
· d ' 3~ u 23 '-rl · - , d. -naturaiS o - e - 1, expos1çao a ra 1açao externa. 

Inalação de poeiras e geração de resíduos radioativos 

Inalação de poeiras durante o processo de manutenção da 
instalação, geração de resíduos radioativos 
Inalação de gás 222Rn e poeiras contendo radionuclídeos 
das séries naturais do 238 U e 232Th, geração de resíduos 
radioativos. 
Geração de cinzas contendo radionuclídeos das séries 
naturais, inalação de poeiras durante o processo de 
manutenção 
Inalação de poeiras, geração de efluentes e resíduos 
radioalivos 

Inalação de gás 222Rn e poeiras contendo radionuclídeos 
das séries naturais do 238 U e 232Th, geração de efluentes e 
resíduos radioativos. 

2. ESCOPO DO CONTROLE REGULA TÓRIO DOS MATERAIS TIPO NORM 

De forma evitar que o controle rcgulatório das indústrias não nucleares que manuseiam materiais do tipo NORM 
não resultasse num benefício líquido positivo cm termos de redução do risco, os órgãos de controle de proteção 
radiológica definiram os conceitos de exclusão, isenção c dispensa (IAEA, 2004). 

A exclusão se aplica as quaisquer exposição cuja intensidade ou probabilidade de ocorrência não possa ser 
reduzida por açõcs de protcção radiológica, ou naqueles casos que a CNEN considerar como excluídos do seu 
controle. Consideram-se desde já exposições excluídas, aquelas devido à presença de K-40 no corpo humano, à 
radiação cósmica na superfície da terra ou às concentrações não alteradas de radionuclídeos naturais existentes 
em praticamente todos os materiais. 

A isenção se aplica às práticas c fontes associadas às atividadcs que, cm função dos baixos níveis de radiação 
envolvidos, atendam aos critérios de isenção e/ou níveis de isenção estabelecidos pela CNEN. A isenção não se 
aplica às práticas que não sejam justificadas, ou seja, a prática deve produzir benefícios, para os indivíduos 
expostos ou para a sociedade, suficientes para compensar o detrimento correspondente, tendo-se em conta 
fatores sociais c cconômicos. Nesse caso, a dose cfctiva esperada, a ser recebida por qualquer indivíduo do 
público devido àquela prática ou fonte, deve ser inferior ou da ordem de I O J..!Sv em qualquer período de um ano. 
A dose efctiva colctiva cm qualquer ano de condução da prática não pode ser superior a I homem.Sv, a menos 
que uma avaliação de otimização da protcção radiológica ou da relevância social demonstre que a isenção é a 
solução ótima para aquela prática. Atividadcs que resultem cm doses abaixo desses limites acima não necessitam 
de nenhum tipo de controle. 

O critério ele dispensa corresponde à retirada do controle regulatório de matenms ou objctos radioativos 
associados a uma prática autorizada. Os níveis de dispensa não devem ser superiores aos níveis de isenção 
estabelecidos pelo órgão regulador. É importante ressaltar que os níveis de isenção I dispensa, apresentados na 
Norma CN EN 3.0 I I 00 I (I ng), não se aplicam à dispensa ou isenção de quantidades acima de uma tonelada de 
materiais contendo radionuclídcos naturais. 
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A Agência Internacional de Energia Atômica recentemente publicou um relatório (IAEA, 2005) propondo que os 
níveis de isenção /dispensa para os radionuclídeos naturais não sejam calculados, mas sim estabelecidos levando
se em conta a distribuição global das concentrações de radionuclídeos naturais presente no solo. Nesse caso, os 
níveis de isenção para radionuclídeos naturais, sugeridos para aplicação nas instalações que geram materiais do 
tipo NORM são: a) I O Bq/g para o 4°K; b) I Bq/g para outros radionuclídeos naturais, sendo que para os 
radionuclídeos das séries ou das sub-séries do U e Th, onde exista equilíbrio, esse valor se aplica ao 
radionuclídeo inicial da série ou sub-série ou a cada radionuclídeo . 

3. APLICAÇÃO DAS NORMAS DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA 
NUCLEAR (CNEN) ÀS INSTALAÇÕES MÍNERO-INDUSTRIAIS 

A Norma CNEN NN - 4.01 intitulada "Requisitos de Segurança e Proteção Radiológica para Instalações 
Minero -Industriais" (CNEN, 2003) define uma instalação minero-industrial com urânio e tório associado como 
sendo aquela na qual matérias-primas minerais, contendo radionuclídeos das séries naturais do urânio e ou tório 
são lavradas, beneficiadas e industrializadas, incluindo os depósitos de rejeitas e locais de armazenamento de 
resíduos. 

É importante salientar que não está na competência da CNEN autorizar ou licenciar o funcionamento de 
mineradoras que operam com U e Th, salvo se essas mineradoras puderem ser classificadas como instalações 
nucleares . A classificação como material nuclear de minério contendo U e Th associados, tem como 
conseqüência imediata a inclusão de sua exploração e de seu comércio no monopólio da União. Entretanto, a 
CNEN pode c deve fiscalizar o cumprimento de suas normas, inclusive as relacionadas com a radioproteção, 
posto que o poder-dever de fiscalizar está ínsito no poder de polícia que detém para estabelecer as referidas 
normas. Caso a instalação não cumpra esses requisitos, a CNEN poderá entrar em contato com os órgãos 
ambientais competentes, Ministério do Trabalho ou Departamento Nacional de Produção Mineral solicitando 
providências para que a empresa se adeque às normas de radioproteção pertinentes. 

Com base nesse pressuposto, a CNEN estabeleceu os requisitos de segurança e proteção radiológica de 
instalações minero-industriais que manipulam, processam, bem como armazenam minérios, matérias-primas, 
estéreis, resíduos, escórias e rejeito contendo radionuclídcos das séries naturais do urânio e tório, 
simultaneamente ou em separado, e que possam a qualquer momento do seu funcionamento ou da sua fase pós 
operacional causar exposições indevidas de indivíduos do público e de trabalhadores à radiação. Estão isentas do 
cumprimento dos requisitos desta Nom1a as instalações que apresentam atividade específica das substâncias 
radioativas sólidas naturais ou concentradas inferior a I O Bq/g (0,27nCi/g) c a dose a que possam estar 
submetidos os seus trabalhadores seja inferior a lmSv/ano. De acordo com a Norma CNEN NN 4.01, as 
instalações mínero-industriais são classificadas em três categorias, a saber: 

Categoria I 

São as instalações que apresentam atividade específica das substâncias radioativas sólidas naturais ou 
concentradas superior a 500 Bq/g (0,0 14 C i/ g) ou a dose a que possam estar submetidos os seus trabalhadores 
ou indivíduos do público seja superior a I ,O mSv por ano, acima do nível de radiação de fundo local. 

Categoria II 

São as instalações que apresentam atividade específica das substâncias radioativas sólidas naturais ou 
concentradas compreendidas entre 500 Bq/g (0,0 14 Ci/g) e 1 O Bq/g (0,27nCi/g). 

Categoria III 

São as instalações que apresentam atividade específica das substâncias radioativas sólidas naturais ou 
concentradas inferior a I O Bq/g (0,27nCi/g) e a dose a que possam estar submetidos os seus trabalhadores seja 
superior a 1,0 mSv por ano, acima do nível de radiação de fundo local. 

A Operadora deverá encaminhar, para avaliação inicial pela CNEN, as seguintes infonnações preliminares, 
conforme aplicável: 



XX!l ENTMME I Vll MSHMT- Ouro Preto-MG, novembro 2007. 

a) Fluxograma simplificado do processo operacional, acompanhado do respectivo balanço de massa e da planta 
geral da instalação; 

b) Teores medidos ou estimados de urânio, tório, rádio-226, rádio-228 e chumbo-210 nos minérios, 
concentrados, estéreis, rejeitos líquidos e sólidos, resíduos, efluentes, produtos e subprodutos, ligas e 
escórias; 

c) Capacidade nominal da instalação e estoques máximos das matérias primas contendo urânio, tório e seus 
descendentes; 

775 

d) Estimativa da solubilidade dos radionuclídcos associados aos resíduos e rejeitos sólidos nos cenários de 
interesse; 

e) Descrição das instalações de armazenamento de matérias primas, produtos, resíduos e rejeitos, contendo 
radionuclídeos; 

f) Descrição dos sistemas de deposição e contenção de resíduos e rejeitos contendo radionuclídeos das séries 
naturais do uránio c ou tório, incluindo bacias de rejeitas e pilhas de estéreis; indicando o montante 
depositado/armazenado, a capacidade de armazenamento , vida útil prevista para esses sistemas. Descrição 
das liberações e os fluxos de efluentes desses sistemas para o meio ambiente; 

g) Descrição preliminar do ambiente circunvizinho à instalação, com apresentação de mapas, plantas ou 
desenhos, em escalas adequadas, indicando a existência de corpos receptores (rios e/lagos), suas vazões 
médias anuais, tipos de lavouras desenvolvidas na área de influência da instalação com eventual uso de 
irrigação, criação de gado de corte ou leiteiro, existência de aqüíferos na área de influência da instalação . 

Em função da categoria da instalação, a operadora deverá submeter à CNEN, para análise, o seguintes 
documentos (CNEN NN 4 .01, 2003): 

a) Instalações da Categoria 1: informações preliminares, de acordo com o disposto acima; Relatório de Análise 
de Segurança, o qual deve incluir, entre outras, informações sobre o processo, meio ambiente circunvizinho, 
plano de gerência de rejeitos, planos de proteção radiológica ambiental e ocupacional, etc. 

b) Instalações da Categoria 11: informações preliminares, de acordo com o disposto acima; Relatório de Análise 
de Segurança Simplificado; 

c) Instalações da Categoria III: informações preliminares, de acordo com o disposto acima. 

A operadora poderá solicitar à CN EN um documento atestando que a instalação cumpre adequadamente os 
requisitos de segurança e proteção radiológica estabelecidos na Norma CNEN NN 4.01(2003) ou que ela está 
isenta do cumprimento dos mesmos. Esse documento atestando a conformidade da instalação com os requisitos 
de segurança e proteção radiológica tem um prazo de validade de dois anos. 

4. CONCLUSÕES 

Um tema que vem despertando cada vez mais interesse científico e social é a real possibilidade de ocorrência de 
exposições à radiação em função de atividades não-nucleares. De fato, materiais usados por diferentes tipos de 
indústrias não-nucleares (como matérias-primas e componentes de produtos, ou descartados nos processos 
produtivos) apresentam elevada radioatividade natural. Tais materiais são conhecidos internacionalmente pela 
sigla NORM, ou seja, materiais em que a radioatividade ocorre naturalmente. Os processos industriais a que tais 
materiais são submetidos podem aumentar a concentração de elementos radioativos (e, portanto, os níveis de 
radiação emitida) e a exposição de trabalhadores e indivíduos do público à radioatividade. 

Entre as indústrias em que os problemas de exposição à radiação podem ser mais significativos destacam-se as 
do ciclo de lavra e beneficiamento de minerais. Isso porque alguns minerais, ao se formarem, incorporaram 
urânio e tório em proporções superiores à média da crosta terrestre. A extração e o processamento industrial 
alteram as condições físico-químicas que esses materiais apresentam na natureza, o que pode levar ao 
lançamento de parcelas significativas dos elementos radioativos no meio ambiente. 

As pesquisas a respeito dos impactos radioativos associados às indústrias não-nucleares baseiam-se na hipótese 
de que, não sendo conhecidos os riscos a que os trabalhadores e a população estariam sujeitos em função dessas 
atividades, poderão ocorrer exposições inconscientes e indevidas à radiação. Em resposta a essa possibilidade, 
órgãos governamentais e empresas públicas e privadas, em diversos países (desenvolvidos ou em 
desenvolvimento) vêm investindo em estudos científicos para definir a extensão do problema. 
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O presente trabalho apresentou e discutiu os aspectos regulatórios, bem como os procedimentos e metodologias 
que vêm sendo adotados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear para controle e mitigação dos impactos 
ambientais associados à lavra, ao beneficiamento físico, químico e metalúrgico e à industrialização de matérias
primas e resíduos que contenham radionuclídeos das séries naturais do urânio e tório, vem como para outros 
tipos de atividades industriais. O escopo do controle regulatório dessas indústrias é bastante complexo, 
principalmente, devido às dificuldades em se diferenciar as doses advindas da radiação natural ("background") 
daquelas resultantes de instalações que manuseiam materiais tipo NORM, bem como da necessidade de se 
conhecer a variabilidade dos níveis de radiação natural na região em estudo. 

Evidentemente, são necessários estudos que contribuam para a elaboração de nonnas sobre o uso industrial de 
materiais e processos com risco potencial de impacto radiológico e sobre a necessária recuperação de áreas 
ambientais afetadas por tais atividades, bem como para alertar as empresas que utilizam tais materiais e 
processos, levando-as a buscar a tecnologia adequada para eliminar ou controlar esse impacto, portanto, 
restringir os riscos associados a essas exposições. 
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