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w otwartych składowiskach, narażonych na działanie pływów morskich. W odpadach 
występują podwyższone zawartości naturalnych radionuklidów z szeregu uranowego, 
powodujące skażenia estuariów. Od 1998 roku sposób postępowania z odpadami z fabryk 
produkujących nawozy sztuczne uległ zasadniczym zmianom. Od tego czasu wszystkie odpady 
gromadzone są w dobrze chronionych zwałowiskach, których wpływ na środowisko naturalne 
ograniczony jest do minimum. Na przykład woda z hydrotransportu odpadów poddawana jest 
recyklingowi. Głównym celem pracy jest określenie, jaki wpływ na poziom skażeń estuariów 
ma nowy sposób postępowania z odpadami. W tym celu prześledzono zmiany aktywności 
właściwej kilkunastu radionuklidów występujących w środowisku estuariów. 

Zgodnie z wynikami badań prowadzonych przed 1998 rokiem, istotny wpływ na stan 
skażeń estuariów miały izotopy 226Ra, 238U, 234U i 210Po. W celu prześledzenia zmian 
koncentracji wyżej wymienionych izotopów pobierano próbki osadów i wód w trakcie trzech 
kampanii pomiarowych w latach 1999, 2001 i 2002. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów 
oraz ich porównanie z danymi z okresu, kiedy odpady odprowadzane były do środowiska bez 
żadnych ograniczeń. Stwierdzono wyraźny spadek zanieczyszczeń powodowanych naturalny-

mi substancjami promieniotwórczymi. Jeśli tendencja spadkowa utrzyma się, w ciągu kilku lat 
skażenia promieniotwórcze estuariów powodowane odpadami z przemysłu przetwarzającego 
fosforyty będą pomijalnie niskie. 
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Mining activities in Brazil are spread all over the territory. Many of these industries are 

suspected to cause undue exposures of workers and members of the public. Because of that, the 

Brazilian Nuclear Energy Commission (CNEN) through the Institute of Radiation Protection 

and Dosimetry (IRD) carried out a comprehensive investigation work to detect the most 

important ones, in respect to potential radiological impacts, and formulate the basis of  
a national regulatory framework to deal with the problem. 

The work selected some ore processing industries, e.g., coal, niobium, phosphate and gold 

mining industries to be investigated. In parallel, the situation of the gas and oil industries, as 

well as from other industries like mineral sands and tin processing plants have been investi-

gated by means of non-regulatory inspections. 

Work methodology consisted of the examination of the individual operational process. 

Residues and liquid effluents were sampled from every single release point. The working 

places were also characterized by means of dust sampling, radon and gamma radiation 

measurements. The mobility of radionuclides from the wastes was assessed as well as the 

overall exposure of members of the general public, both in present (operational) and future 

(post-operational) scenarios. 

The collected data permitted the construction of a robust data-base indicating the occur-
rence of major areas to be addressed in terms of remediation/clean up activities. 
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The results allowed the regulatory authority to issue a Regulatory Standard with the Bra-

zilian Department of Mineral Production (DNPM) – CNEN.NE.4.10 (www.cnen.br). The 

standard divides the installations in three categories according to the total activity concentra-

tions in the ore (or any residue) and the radiological dose. The first category encompasses 

industries that show activity concentrations above 500 Bq.g-1 and doses above 1.0 mSv.y-1; the 

second encompasses installations that lies down in the range between 500–10 Bq.g-1, and the 

third one involves industries where the concentrations are smaller than 10 Bq.g-1 and doses 

bellow 1.0 mSv.y-1. Different requirements are made to industries lying down in these ranges.  

As a result, it is expected that many of them will have to adopt remediation/clean up strategies 
that will require the assistance of specialized technical work. 

« « « 

Przemysł górniczy rozproszony jest na całym obszarze Brazylii. Przypuszcza się, że wiele 

gałęzi tego przemysłu powoduje zagrożenia radiacyjne pracowników i osób postronnych.  
Z tego względu brazylijska Komisja Energii Jądrowej, CNEN, przez Instytut Ochrony 

Radiologicznej i Dozymetrii (Institute of Radiation Protection and Dosimetry – IRD) 

przeprowadziła wszechstronne prace badawcze w celu wskazania takich dziedzin przemysłu  

i sformułowania podstaw krajowego systemu prawnego w tym zakresie. 

Wybrano kilka przemysłów przetwórczych, np. górnictwo węgla, niobu, fosfatów i złota, 

do przeprowadzenia badań. Równolegle, zbadano sytuację w przemyśle naftowym i gazowym, 

a także w zakładach produkcji piasków mineralnych i cyny przez ponadplanowe inspekcje. 

Metodologia opierała się na prześledzeniu poszczególnych operacji technologicznych.  

W każdym punkcie wylotowym pobierano próbki osadów i ścieków. W poszczególnych 

miejscach pracy wykonano pomiary zapylenia, stężenia radonu i natężenia promieniowania 

gamma. Badano mobilność radionuklidów zawartych w odpadach, jak i również narażenie 
osób przebywających w sąsiedztwie tych obiektów przemysłowych, uwzględniając obecny 

charakter ich działalności, jak i sytuację po zamknięciu zakładów. Zebrane dane pozwoliły na 

opracowanie obszernej bazy danych zawierającej informacje o obszarach, na których należy 

podjąć niezbędne działania naprawcze, włącznie z likwidacją skażeń. 

Wyniki tych prac umożliwiły prawodawcy, wspólnie z Departamentem Produkcji Mine-

ralnej (DNMP), na opracowanie normy CNEN.NE.4.10 (www.cnen.br). Norma dzieli 

instalacje na trzy kategorie ze względu na aktywność właściwą rudy (lub innego minerału)  

i dawkę promieniowania. Do pierwszej kategorii zaliczane są przemysły wytwarzające 

materiały o aktywności właściwej powyżej 500 Bq.g-1 i stwarzające możliwość wchłonięcia 

dawki większej niż 1 mSv.rok-1; do drugiej – przemysły wytwarzające materiały o aktywności 

właściwej zawierającej się w granicach 500–10 Bq.g-1, zaś do trzeciej – przemysły, w których 

wytwarzane są materiały o aktywności właściwej niższej niż 10 Bq.g-1, a dawki nie przekracza-
ją 1 mSv.rok-1. Zróżnicowano wymagania dla przemysłów zaliczonych do poszczególnych 

kategorii. W rezultacie oczekuje się, że wiele z nich wdroży strategie zapobiegania i/lub 

usuwania skażeń przy użyciu specjalistycznych środków technicznych. 


