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1. INTRODUÇÃO

Com o inicio da operação de Angra 1, FURNAS passa a executar
um programa de monitoração ambiental que deve permitir esti-
mar os níveis de radiação externos e de contaminação radioa-
tiva» incluindo alimentos, com vistas a avaliação do impacto
radiologico gerado pela operação da usina sobre os indivíduos
do público que habitam na sua vizinhança.

Alguns guias que orientam o desenvolvimento destes tipos de
programas de monitoração radiolÔgiça ambiental enfatizam a
coleta e a análise de amostras ambientais em diferentes meios
sem indicar, entretanto, a importância absoluta ou relativa
desta seleção, enquanto que outros propõem a abordagem atra-
vés do indivíduo ou grupo critico, que e aquele representai^
vo da maior exposição ã radiação, ou seja aquele "muito mai?
importante que os outros", sem indicar o nível de importân-
cia dos demais.

No planejamento e na execução de um programa, entretanto , a
aplicação de ambos os modelos e difícil e requer bastante pnj
dencia para não eliminar vias de exposição a radiação e/ou r?
dionuclídeos que possam apresentar algum risco significativo
para a população, e que devem, portanto, também ser conside-
rados no programa.

Neste trabalho apresenta-se uma metodologia, exemplificada pe
Ia aplicação ã Angral, na qual o programa de monitoração dos
níveis de exposição ã radiação da população vizinha ã insta-
lação é baseado na geração e ordenação da important caldas re
lações via de exposição ã radiação/grupo de radionuclídeo,pa_
ra as duas formas de efluente radioativo lançado no meio am~
biente, o gasoso (na atmosfera) e o líquido (no meio aquáti-
co marinho).

Por este método é possível estabelecer a importância relati-
va de cada amostra e radionuçlídeo em cada meio, nos diver-
sos locaisonde existe a presença do homem, permitindo uma rã
pi da referência das bases para a execução do programa, e gar

rantindo amplamente o cumprimento do objetivo prioritãric,que
e o acompanhamento das doses de radiação devido ãs emissões
da usina, a que a população i submetida.

A metodologia proposta pode ser resumida nas seguintes eta-
pas:

a) Determinação dos termos de fonte (tipo e quantidade de ra
dionuclídeos que compõem o efluente radioativo)1ançado ni
atmosfera e no meio aquático.

b) Identificação das possíveis vias de exposição ã radiação
do homem que habita na vizinhança da usina, tanto para o
efluente lançado na atmosfera como para o do meio aquáti-
co.

c) Identificação das áreas onde existe a presença fixa do ho
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mem, bem como a sua atividade sõcio-econõmica » e os seus
hábitos alimentares, que estejam relacionados com as vias
identificados em (b).

d) Determinação da concentração dos produtos radioativos nos
locais estabelecidos em (c) e nos meios identificados em
(b) , através do conhecimento dos fenômenos de diluição e
dispersão dos termos de fonte (a) na atmosfera e no meio
aquático e os de concentração nas cadeis alimentares.

e) Determinação das doses de radiação (impacto radiologico)
devido ãs diversas relações via de exposição ã radiação/
grupo de radionuciTdeo identificadas.

f) Seleção dos locais com as maiores doses, para cada via de
exposição i radiação/grupo de radionuciTdeo.

g) Ordenação destas relações através de um ordenadòr de im-
portância relativa.

Nos capítulos seguintes serão mostrados os resultados de ca-
da vmandas e*rj*s acima mencionadas » considerando-se as ca-
racterística ii usina de Angra 1 e as do meio ambiente que
a cercam. ' »£todo proposto pretende determinar bases bem
conhecidas * ^.antificadas para que seja estabelecido um pro
grama ambifr & , que objetive controlar a segurança da popur

lação.

2. ESTABELECI*/TO DOS TERMOS DA FONTE

A composiri dos termos de fonte deve ser estabelecida com
bastante retidão, de modo que os resultados dos cálculos das
próximas etapas, e que dependem deste parâmetro, também per-
mitam conclusões bastante exatas.

Para tal adotou-se a metodologia utilizada nos EUA por empre_
sas que_referem uma licença de operação para centrais nucl£
ares idêntí:as ã Angra 1. Esta metodologia é padronizada"
conforme as recomendações e diretrizes do Guia Regulatõrio
K l 12 (1). Neste documento são apresentados os métodos de
cálculo para a determinação realista dos radionuclídeos que
comporão o efluente da us^na. A aplicação prática da Ref.(l)
e fornecida no NUREG-0017 (2), onde apresenta-se o modelo de
cálculo e o respectivo código de computador (PWR-Gale Code).
0 modelo de cálculo baseia-se principalmente em observações
obtidas a partir de usinas em operação.

Os dados necessários â análise da situação da CNAAA-Angra 1,
foram obtidos a partir do Relatório Final tie Análise de Segu
rança (RFAS) (3) desta usina. ~

Angra 1 tem potência térmica de 1961 MWt. Os termos de fon-
te foram calculados assumindo um fator de capacidade de 0,8,
ou seja» 292 dias efetivos de operação a plena potência» Es
te fator de capacidade e exigido nos EUA na etapa de licencT
amento de usinas nucleares (2). Trata-se de um valor conse?
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vativo » pois o fator médio de usinas tipo PWR relatado é de
0,65 (4), durante o período de 1968 a 1974.

2.1.Efluente Gasoso - Co»posição(*)

A composição deste efluente i apresentada na tabela 2.1-1.

2.2.Efluente Liquido - Composição

A tabela 2.2-1 apresenta a composição do efluente radioativo
liquido.

Muitos dos radionuciTdeos listado nesta tabela apresentam uma
meia-vida radioativabastante pequena, o que provavelmente d^
•inuira a sua importância, sob o aspecto do risco radiolõgi-
co para a população.

As tabelas 2.1-1 e 2.2-1 apresentam, portanto, os radionucK
deos que são liberados para o ambiente durante a operação da
usina Angra 1. Estes radionuciTdeos, uma vez liberados, pas_
sarão a apresentar um risco (quantificado pela dose) para a
população que habita na região vizinha ã instalação. A ava-
liação deste risco nao pode ser feita unicamente baseada na
atividade com que os radionuciTdeos são liberados.

Ocorre uma substancial alteração na ordem de importância dos
radionuciTdeos quanto ao seu impacto radiolõgico sobre o ho-
mem, quando ã atividade dos mesmos associam-se fatores espe-
cíficos, como tipo e energia da radiação emitida e meia-vida
radioativa, o que não permite, portanto, concluir pelo sim-
ples exame das tabelas, quais os radionuciTdeos que apresen-
tarão o maior risco para o homem que ocupa o meio ambiente
proximo â usina.

3. VIAS DE EXPOSIÇÃO X RADIAÇÃO

A figura 3.1 apresenta as vias de exposição ã radiação iden-
tificadas para a análise em questão, tanto para o efluente
yasoso como para o lTquído.

0 termo de fonte do efluente gasoso , definido no item ante-
rior, uma vez liberado na atmosfera , sób a forma de gases e
aerosols, pode atingir o homem através de vias diretas ou ijn
diretas.

As vias diretas são aquelas devidas ã exposição ã radiação ex
terna, por imersão na nuvem de gases radioativos e por mate7

rial depositado no solo , e ã irradiação^ interna através da
Inalação. As vias indiretas são devidas ã ingestão de ali men
tos contaminados , após a deposição dos produtos radioativo?
no solo e sua posterior transferencia através de cadeias ali
mtntares ( 5 ).

(*) 0 efluente gasoso é, na real idade,composto de gases e ae
rosÕís.
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No caso do efluente líquido as vias diretas são aquelas gue
provocam a irradiação externa devido i utilização (permanên-
cia) nas praias e costas» pela pratica da natação(imersão na
Igua) e pela navegação ( 5 ) . As indiretas são aquelas devi-
do ã ingestão de alimentos marinhos contaminados.

4. OCUPAÇÃO DA ÁREA E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Os locais de avaliação do impacto radiológico, para a fomen-
tação do programa de monitoração, são aqueles onde existe a
presença permanente do homem. Em pararelo, ê importante tam
bim determinar suas atividades que estejam relacionadas com
as vias de exposição detalhadas no capítulo anterior.

4.1.Em terra

Para esta análise dividiu-se a área circunscrita por un raio
de 10 km em redor da usina, figura 4.1-1, em 16 setores de
22,5° e em círculos concêntricôs de 1 km conforme recomenda-
ções da Ref. ( 6 ) . Cada área, compreendida entre dois quilo
metros sucessivos num mesmo setor cardial, será conhecida ne?
te trabalho como sendo uma microãrea. Desta forma, analisa-
ram-se 160 microãreas(*). Nestas microãreas examinaram-se to-
dos os locais onde habitam pessoas e, em paralelo,se e quais
as formas de ocupação e utilização do solo.

As informações quanto à ocupação do solo foram obtidas a par
tir do Relatório Final de Analise de Segurança de Angra 1 (4j
e da Ref. (7). Com base nestes relatórios examinou-se as mí̂
croãreas em que podem ocorrer as vias de exposição ã radia-
ção diretas e indiretas.

A via indireta, consumo de carne fresca, citada em alguns tra_
balhos não foi incluída neste estudo por não ser uma via dê*
importância ( 8 ) , principalmente em regiões onde este tipo de
consumo ê pequeno e representa um dispendio financeiro eleva,
do dentro das limitações orçamentárias de grupos de baixo põ
der aquisitivo. ~"

A tabela 4.1-1 apresenta as microãreas analisadas com indicji
çao de onde habitam pessoas, onde se pratica agricultura (em
qualquer nível) e onde existem pastos para a criação de gado
leiteiro.

De posse das informações da tabela 4.1-1, o passo seguinte e
a determinação das concentrações dos produtos radioativos emi
tidos pela usina nestes locais. Esta concentração é obtid?
a partir do conhecimento do transporte atmosférico , através
dos coeficientes de dispersão e deposição, que por sua vez
são funções de parâmetros micrometeoroíõgicos, no caso.

(*) A nomenclatura para uma microãrea , como por exemplo,
HÍ-2000 f significa a área contida entre o 29 e 39 km
do Setor Noroeste.
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4.2.Meio Aquático Marinho

Às informações quanto ã forma e taxa de ocupação da area, uti
lizadas neste trabalho,são as mencionadas nas referencias(3T
e (15) e as de algumas observações no local.

0 efluente lTquido da Usina de Angra 1 e lançado no meio aquã_
tico marinho na Enseada de Piraquara de Fora , através ie um
canal fechado de aproximadamente 1000 metros (3).

A figura 4.2-1 mostra,em relação a este local de lançamento,
áó areas mais próximas, onde existe a presença permanente de
indivíduos do público, que são portanto aqueles que apresen-
tam o maior potencial de exposição i radiação do efluente.
Estes locais estão todos juntos ã costa e em ilhas, onde o
homem usa intensamente o meio marinho na sua atividade sõci£
econômica. ~~

5. TRANSPORTE DO MATERIAL RADIOATIVO NO AMBIENTE
- DILUIÇÃO E DISPERSÃO

5.1.Na Atmosfera

• Para a determinação dos coeficientes de dispersão e deposição
adotou-se a metodologia recomendada na Ref. (9). Nos cal eu
los empregou-se o código XOQDOQ (10).

0 código XOQDOQ é um programa de computador adotado e recotmn
dado pela Comissão de Regulamentação Nuclear nos EUA (USNRC),"*
na avaliação da dispersão meteorológica devido ãs liberações
rotineiras na atmosfera por usinas nucleares de potência.

0 código é utilizado em FURNAS Centrais Elétricas S.A., ã se
melhança da metodologia empregada em empresas norte-americ?
nas regidas pela regulamentação da USNRC (9). Para emissões
rotineiras de produtos radioativos na atmosfera, situação que
se enquadra nos objetivos deste estudo , o código calcula as
concentrações médias relativas anuais (X/Q - coeficiente de
dispersão) e os valores médios anuais de deposição relativa
(D/Q - coeficiente de deposição)dos produtos do efluente,nos
locais especificados pelo usuário. Os valores de X/Q e D/Q
foram calculados para todas as roicroãreas da tabela 4.1-1,ba
seados nas informações de 1 (um) ano de dados micrometeorolõ
gicos levantados ro local da usina. Desta forma foi possível
calcular as concentrações dos produtos radioativos lançados
na atmosfera em todas as microáreas selecionadas.

5.2.No Meio Aquático Marinho

0 primeiro fenômeno de diluição do efluente líquido é vazão
da água de refrigeração dos condensadores da Usina. 0 eflu-
ente é lançado no ambiente através desta água.

Quando o termo^de fonte, diluído na água de refrigeração dos
condensadores é lançado na enseada , estará contido na pi uma
de descarga, ficando sujeito aos fenômenos de diluição e mis
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turamento devido ã densidade e quantidade de movimento pró-
prio, que provocarão alterações no estado do meio» tais como
jatos ou correntes de densidade que ocorrem no campo próximo.
No campo afastado estas propriedades terão se dissipado e o
transporte passa a ser governado exclusivamente pelas carac-
terísticas do meio (11).

Segundo a Ref. 12» na ausência de um modelo específico» fato
que ocorre com a analise da Ref. (3)» ê possível estabelecer
a razão de mistura a partir do conhecimento Ias isotermas(em
regime estacionario) formadas na massa d'água receptora do
efluente térmico. 0 efluente» em regime estacionario de ope
ração» i lançado na enseada» devido a operação de Angra 1 a
100% de potência» a 8°C acima da temperatura da água no seu
ponto de captação (4).

Para efeito da determinação da razão de mistura adotou-se a
distribuição das isotermas nas enseadas» conforme apresenta-
do na Ref. (13)» e adotou-se o valor no centro da enseada»
por representar o valor médio para a análise em questão.

6. QUANTIFICAÇÃO 00 IMPACTO RADIOLOGICO - DOSES

Para a quantificação da dose adotaram-se as matrizes das fi-
guras 6-1 e 6-2, que representam as vias diretas e as indire
tas do efluente gasoso e a 6-3 para o efluente líquido. Nes_
tas matrizes tem-se uma constante da dose que » multiplicada'
pelo termo de fonte e pela concentração ou deposição relati-
va» fornece a dose devido ãs diversas vias de exposição ã ra_
diação. ~"

0 modelo adotado para a quantificação da dose segue o recomen
dado no Guia Regulatório 1.109 (14), pois é o usado nos EUA"
para este tipo de análise durante o licenciamento e a opera-
ção de usinas nucleares.

Na constante de dose» calculada para todas as vias de exposj,
ção ã radiação, usa-se» entre outros termos, fatores de con~
versão de dose, conforme tabelado na Ref. (14)^ Estes fato-
res quantificam a dose em função da exposição ã radiação a
que o homem está exposto externamente ou internamente» devi-
do a sua ingestão ou inalação.

6.1.Doses devido ao Efluente Gasoso - Ordenação da Importância
Relativa da Via de Exposição ã Radiação/Grupo de Radionuclí-
deos

Os resultados foram obtidos a partir da soma das doses indi-
viduais de cada um dos radionuclídeos que participam nas vias
de exposição. A Jose total, em cada microsrea » corresponde
ã soma das doses devido a cada via de exposição que nela ex1s
té.

Para a análise, dividiu-se o efluente em quatro grupos de ra
dionuclídeos; i) Gases Nobres, li) Radioiodos; 111) AeroT
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sóis, iv) TrTtio.

A partir da contribuição de cada radionuclTdeo nas cinco po£
sTveis vias de exposição» examinou-se a importância dos qua-
tro grupos acima referidos.

-2Ao maior valor de dose (9.04 x 10 mrem/ano) devido a rela^
ção inalação/trítio, atribuiu-se a ordem de importância rela^
tiva 10 e ao menor, devido a relação injestão de leite / trí-
tio, a ordem 1, obtendo-se a tabela 6.1-1, a partir da qual
se pode tirar as seguintes conclusões principais.

a) A relação via de exposição ã radiação/grupo de radionucH
deo(s) de maior importância é a inalação/trítio. A dose
de corpo inteiro equivalente é 9,04 x 10*2 mrem/ano , e
ocorre na microãrea NE-100.

b) A relação ingestão de leite/trítio é a relação de menor im
portância, correspondendo ã ordem 1 na escala proposta.

c) A relação imersão na nuvem/gases nobres e a segunda mais
importante, correspondendo aproximadamente ao índice 9,5
do risco relativo a relação inalação/trítio, o que prati-
camente equipara estas duas.

d) As relações ingestão de vegetais/radioiodos e exposição
devido ao depôsitado/aerosois, são de importância media,
correspondendo a aproximadamente 1/4 do risco relativo ã
inalação/trítio.

0 programa de controle radiolõgico ambiental aqui proposto,pa^
ra o efluente lançado na atmosfera, inclui todas as microa-
reas onde a relação via de exposição ã radiação/grupo de ra-
dionuclídeos tenha um nível de importância entre 1 e 10,ou
seja, os valores de doses estejam entre a dose mais importar^
te (crítica) destas relações e a menor , conforme a tabela
6.1-1. Destaforma estabelece-se um controle de todas as vias
de exposição ã radiação e os meios contribuintes, com crité-
rio de importância ditado a partir do nível máximo de contri,
buíção ao habitante da região.

A tabela 6.1-2 apresenta as microáreas a monitorar, a via de
exposição, o grupo de radionuclídeos, bem como o nível rela-
tivo de importância da relação.

As relações via de exposição/grupo de radionuclídeos que não
constam desta tabela, como por exemplo, inalação/aerosõis ,1n_
gestão de vegetais/aerosóis, ingestão de leite/radioiodo, es_
tão abaixo da faixa estabelecida, tornando-se desnecessário
o seu acompanhamento.

Pelo apresentadora tabela número 6.1-2 , o programa pro
posto acompanhará todas as relações via de exposição/grupo de
radionuclídeos que contribuam com doses acima de valores mai£
res do que aproximadamente 1 x 10*3 mrem/ano.
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6.2.Doses devido ao Efluente Liquido - Ordenação da Importância
Relativa da Via de Exposição ã Radiação/Grupo de Radionucií-
deos

As doses devido ao efluente liquido foram calculadas para os
indivTduos que habitam proximo da margem da enseada onde o
material radioativo sera lançado, pois são estes os que apre
sentam o maior potencial deexposição ã radiação. A metodo-
logia adotada é semelhante ã aplicada no item 6.1.

Para a análise dividiu-se o efluente em tris grupos de radio
nuclídeos, i)^ Produtos de Fissão; ii) Produtos de Ativa-
ção; iii) Trítio.

A partir da contribuição de cada radionucl Tdeo nas cinco pos_
siveis vias de exposição, examinou-se a contribuição dos tris
grupos acima mencionados, e identicamente ao que foi feito ao
item 6.1, ordenar a importância das relações. Ao maior va-
lor de dose de corpo inteiro equivalente das relações, atri-
buiu-se a ordem de importância 10 e ao menor valor a ordem K
A tabela 6.2-1 apresenta esta ordenação, onde a maior dose e
1,15 mrem/ano e a menor 4,20 x 10-* mrem/ano, cuja diferença
bastante significativa é de quatro décadas.

0 exame desta tabela permite as seguintes principais conclu-
sões:

a) A relação via de exposição ã radiação/grupo de radionucl^
deos que apresenta o maior risco Í a ingestão de peixe/prcT
dutos de fissão.

b) A relação exposição devido â navegação na enseada/produtos
de fissão i a de menor risco.

c) A segunda relação de maior importância, exposição devido
a utilização de costa/produtos de fissão, apresenta apenas
a metade da ordem de importância da relação ingestão de
peixe/produtos de fissão.

d) As demais relações apresentam, de acordo com o índice de
importância de 1 a 10, valores bem próximos da unidade,
sendo que a imersão na água/produtos de fissão,que ape-
sar de apresentar uma dose duas vezes superior ã relação
navegação/produtos de fissão, se encontra também no 1imiar
inferior de ordem de importância.

e) Dentre os três grupos de radionuclTdeos, os produtos de
fissão são os que apresentam as maiores ordens de impor -
tancia para todas as vias de exposição identificadas.

0 programa de controle radiologico ambiental devido ao eflu-
ente radioativo líquido proposto neste trabalho,inclui todas
as relações via de exposição ã radiação/grupo de radionuclí-
deos que tenham o seu nível de importância dentro dos limites
da ordem de 1 a 10, ou seja, aquelas relações cujas doses es
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tejam entre 1,15 mrem/ano e 4,2 x 10~* mrem/ano.

Pela abordagem acima adotada tem-se um controle de todas as
relações, com o nível de importância devidamente quantifica-
do, a partir de limites máximo e mínimo da relação via de e^
posição/grupo de radionuclídeos.

A tabela 6.2-2 apresenta todas as relações a monitorar , bem
como o seu índice de importância relativa.

As demais relações, como por exemplo ingestão de invertebra-
dos/trítio, imersão na água/produtos de ativação » não estão
incluídas neste programa, pois sua importância é muito peque;
r*, não acrescentando basicamente nenhum risco ã população
c.n função do programa proposto, e alem disso as vias ja es_
tão cobertas pelo acompanhamento de outra relação.

Referências Bibliográficas

1. U.S. Regulatory Commission, "Calculation of Releases of
Radioactive Materials in Gaseous and Liquid Effluents from
Light Water Cooled Power Reactors", Regulatory Guide 1.112,
April 1976.

2. U.S. Regulatory Commission, "Calculation of Releases of
Radioactive Materials in Gaseous and Liquid Effluents from
Pressurized Water Reactors - PWR Gale Code", NUREG-0017,
April 1977.

3. Final Safety Analysis Report - Central Nuclear Almirante A"1-
varo Alberto - Unit 1, FURNAS Centrais Elétricas S.A.

4. Atomic Energy Commission (AEC), "U.S. Nuclear Power Reactors"
- Table 1, Selected Operating Statistics - WASH-1203, 68 to
73 •

5. International Commission on Radiological Protection - ICRP 7,
"Principles of Environmental Monitoring Related to the
Handling of Radioactive Materials". Pergamon Press, 1965.

6. USNRC, Regulatory Guide 1.70, "Standard Format and Content
of Safety Analysis Reports for Nuclear Power Plants",
November, 197P.

7. BIOTEC - Assessoria Técnica e Científica Ltda., "Complementa
ção de Estudos Sócio-Econômicos" (Contrato FURNAS/BIOTEC 302?),
outubro 1975.

8. Geoffrey G. Eichiolz, "Environmental Aspects of Nuclear
Power", Ann. Arbor Science, 1977.

9. USNRC - Regulatory Guide 1.111, "Methods for Estimating



BSB/GPT/09
10

Atmosphere Transport and Dispersion of Gaseous Effluents in
Routine Releases from LWR", Rev. 1, July 1977.

10. Sagendorf, J.I. and J. T. Goll, "XOQDOQ - Program for
Meteorological Evaluation of Routine Effluent Release at
Nuclear Power Stations", NUREG-0324, USNRC, September 1977.

11. COTN - Nuclebris/Atividades da Divisão de RadioisÕtopos,
julho 1979.

12. USAEC - WASH 1258, "Proposed Rule Making Action - Numerical
Guides for Design Objectives and Limiting Conditions for
Operation to Meet the Criterion - As Low as Practicable, for
Radioactive Materials ir- LWR Effluents", Vol. 2, July 1973.

13. Singer, E. M. - "Distribuição de Temperatura na Baía de
Piraquara de Fora Resultante da Liberação do Calor Residual
da CNAAA em Angra dos Reis", Tese de Mestrado, IPEN, São
Paulo - 1979.

14. USNRC Regulatory Guide 1.109, "Calculation of Annual Doses
to Man from Routine Releases for Reactor Effluents for the
Purpose of Evaluating Compliance with 10 CFR 50 App.I" ,
Rev. 1, October 1977.



BSB/GPJT/09

EFLUENTE 6AS0S0

DEPOSIÇÃO _
CM PLANTAÇÕES QEPOSIC&O NO SOLO

IMERSXO
NA NUVEM

EFLUENTE LIQUIDO •INGESTÃO DE
S

AG

IMERSSO NA A'OUA

NAVEGAÇXO

MATERIAL
•» DEPOSITADO

INGESTÃO OE
PROOUTOS OE
ORIGEM MARINHA

INGESTÃO DE
DE LEITE

UTILIZAÇÃO DA COSTA

Figuro: 3-1
: Vias de Exposiçõo *Q Rodioçdo - Efluente Liquido e Gososo



BSB/GPT/09

" "f "~"~ ~ j~

taw sse

FIGURA 4 . I - I

Micro - óreo» num rato d* 10 km «m rtdor da utina



BSB/GPT/09
i

u>
Figuro 4.2-I

Ar«os Móis Próximos do Lonçomento do Efluente Radioativo Líquido Ocupados por Indivíduos do Público



BSB/GPT/09 ,

FONTE (Q| )

CONCENTRAÇÃO NO LOCAL

(Oi l» (O/Q)

OOSE POR VIA OE EXPOSIÇÃO

(Qj )« (O /O)« (R| ,O

Atividade liberado

para atmosfera

e
e

a
u

-4-K-

Constante de Oote
{Material Oepositcdo no Solo)

IconcentropSolpotor de Con-
I no Solo II versão d* Oote

mram.Ci*1.

ConsionU at Do*»
(Imcrsfio no. Nuvem)

Fotor de Coiwtr-

[jno Ar J L * i 0 *• O o i t

mram. Ci*1. m ' . t ' 1

Constante de Oote

Concentro^ir Tono "Fator de"
çoonoAr *• |Conv»r$õe

JLRespiropõoJba Qoie.
mrom.cr'.m'.»*'

Figura 6-t

MATRIZ 00 CA'tXULO OA OOSE DAS VIAS DIRETAS OA EXPOSIÇÃO A RAOIAÇÂO -EFLUENTE 6AS0S0



BSB/GPT/09

FONTE
C O | )

CONCENTRAÇÃO NO LOCAL
(O,) >

oosc POR VIA oe EXPOSIÇXO
OOSK TOTAL

Dispersôo
Atmosférico

s . m

Constont* d« Dost
(Ing«tt3o d* Produtos Agrícolos)

Iconctntroçõo
Ino Vtgttol I "I fFotor da

Consumo Convtrsoo
JLOosa

mrem. m . Ci*

Constanta da Dosa

(Ingestão da Laita)

fcontumo iJTronsfartnciO l i erneenfr

Ifosto0 JlAnimol j[posto/Loita J L Homem.

mram. Ci . Cii"

Constanta da Oosa - H * (Tritio)
(ingtstSo <)• Laita a Produtos Agrícolas)

rConcantroçdo no "IF "ifFotor da
I Alimento am Função I Consumo II Converge da
l_do Conetntroçâo no Ar J|_ JLDosa •]

mram. Ci" . m . S

I I

Figuro 6 - 2

MATRIZ DE CALCULO OE OOSE DAS VIAS INDIRETAS OE EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - EFLUENTE CASOSO



BSB/GPT/09

FONTE

( Q i )

CONCENTRAÇÃO NO

LOCAL SELECIONADO
DOSE POR VIA DE EXPOSIÇÃO OOSE TOTAL

Atlviddd* likered* Ol lv t f l *

t. m1

CoAttont* 4* dot*

(UhlitacSo 4o cot»*)

fèoncantraeoo"! "Tono d* oCMoaçfiiii fPotor do

[no t*dim*ntoj{_ do oiefo J [eoo». d* dot*

mr*nt. *f>oi lltr».

CoMtonto d* dot*

(imartto no aguo)

jCone*ntrot5ol|To«od*

| n o ai|o j[ *°no ai|uo
j

">•*• J |OM«.d« dot*

mr*m. «no1, litro.

COMtOM* d* dot*

(N*«*goclo)

jcõne*<tfroteo~1 jfetfl d* octipeed r~Ftttor do

|_ no o'suo JL « • r»*(« Jteonv.do dot*

m nm. ono'. litre. aCf*1

vo

Comtont* d* dot*

(ing*ttoo do • • < * • )

fotor d* I P " """•
1 Contumo

do

mftm.anc'.Htro. pCl"

ConttonU d» dot*
(ingsttSo d* lnv*r»*brodo*)

f~ ffltor d* "1 r coMumo"1 i " * 0 1 0 ' d * " I
jbiooeumjloçõoj | _jjeonv. d* dotaj

<nr*m. ono"1.litre, per 1

i

FIGURA 6 - 3

Motris dt cóleulo do dost devido o» vias diretas e Indiretas de euposiçSo a radfaçSo - Efluente líquido



BSB/GPT/09

TABELA 2.1-1

RAOIONUCLTOEOS LIBERADOS PARA O
NO EFLUENTE CASOSO - (Ci

GASES NOBRES

Ar-41
Kr-83 M
Kr-85 M
Kr-85
Kr-87
Kr-88
Kr-89
Xe-131 M
Xe-133 M
Xe-133
Xe-135 M
Xe-135
Xe-137
Xe-138

MEIA VIDA(Dias)

6,076
0,078
0,18
3,927E(03)
0,053
0,11
0,002
11,8
2,26
5,27
0,011
0,38
2,7E(-03)
0,012

MEIO AMBIENTE

.ano"1)

ATIVIDADE(Ci

25
1
5

140
3
10
1
5
10
700
1
18
1
1

17

_ i
• ano )

Total Gases Nobres 915

B) IODETOS

6,4E(-03)
1,OE(-O2)

C)

1-131
1-133

PARTÍCULAS

fcn-54
Fe-59
Co-58
Co-60
Sr-89
Sr-90
Cs-134
Cs-137

TRTTIO ÍH-3)

8,05
0,84

303
45,6
71,3

1920
52

10300
749

11000

4453

2,3E(-04)
7,7E "'*
7.7E
3,5E
1.7E --,
3,1E(-06)
2,3E(-04)
3,9E(-04)

D) TRTTIO (H-3) 4453 390

-05
-04
-04
•05
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B)

RADIONUCLTDEOS
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TABELA 2.2-1

LIBERADOS PARA 0
NO EFLUENTE LÍQUIDO - (Ci

RADIONUCLTDEOS

PRODUTOS DE ATIVAÇÃO

P -32
Cr-51
Mn-54
Fe-55
Fe-59
Co-58
Co-60
Zr-95 (a)
Nb-95 (a)
Np-239

PRODUTOS DE FISSÃO

Rb-86
Sr-89
Sr-9O
Sr-91
Y -91 M
Y -91
Y -93
Mo-99
Tc-99 M
Ru-103
Rh-103 M
Ru-106
Rh-106
Ag-11O M
Te-125 M
Te-127 M
Te-127
Te-129 M
Te-129
I -130
Te-131 M
Te-131
I -131
Te-132
I -132
I -133
Cs-134
I -135
Cs-136
Cs-137
Ba-137 A
Ba-140

MEIA VIDA(Dias)

14,3
27.8
303
950
45,6
71,3

1920
65
35
2.4

18,7
52

10300
0,4
0,035
58,8
0,43
2,8
0,25
39,6
0,039

367
0,00035

253
58
109
0,39
34
0,046
0,52
1,25
0,017
8,05
3,25
0,095
0,87

749
0,28
13

11000
0,0018
12,8

MEIO AMBIENTE
.ano"1)

ATIVIDADE(Ci/ano)

1,0E(-05)
2,5E(-03
l,4E(-03
2,1E(-03)
1,3E(-O3)
2,5E(-02)
1,1E(-O2)
1,48E(-O3)
2,07E(-03)
1,0E(-03)

3,6E
4.7E

-03
-04

l.OEf-05)
3,4E(-04
3,9E(-04
9,0E(-05
2,0E(-05
7,0E(-02
6,7E(-02)
2.0E
5.0E
2.4E
l.OE

-04
-05
-03
-05

4,4E(-04
4.0E
3,7E

-05
-04

7,0E(-04)
1.9E -03)
9,9E(-04)
1,3E(-03)
2.0E
2.6E
3,6E

-03)
-04
-01

2,3Ef-02
1,5E(-O2
3,0E -01)
1,0
7,0E(-03)
5,5E
7.7E
7.0E
2,9E

[-01)
-01)
-01 j
[-04



PRODUTOS DE FISSÃO

La-140
Ce-141
Ce-143
Pr-143
Ce-144
Pr-144

C) H-3

TOTAL

TOTAL

(C/H-3)

(Excluindo H-3)

BSB/GPT/C9

TABELA 2.2.1

(Continuação)

MEIA VIDA(Dias)

1,67
32,4
1,38

13,7
284
0.012

4453

-

-

19

ATIVIDADEÍCi/ano)

.2.6E(-O4)
9.0E(-05)
3,0E(-05)
7,0E(-05)
5.2E(-03)
4,0E(-05)

390

393,93

3.93

(a) Aparece como produto de ativação e de fissão.

Os valores apresentados, 8E(-05) e 7E(-O5)

Ci.ano" para o Zr-95 e Nb-95, respectivamen-

te, representam a participação da atividade

como resultado de fissão.
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TABELA 4.1-1

MICROAREAS EN RFDOR DA USINA DE ANGRA 1 (RAIO: 10 km)

ONDE EXISTEM HABITAÇÕES, ATIVIDADE AGftTCOLA E

CRIAÇÃO DE GADO LEITEIRO

SETOR

INTERVALO
(km)

0 - 1

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 1 0

N

H/AA
H

K

H/AA/L
H/AA/l

NNE

H
H
H
H

NE

H/AA

H
H

H

H

H

ENE

H/AA

H

H
H

H
H

E ESE

H
H
H
H

SE

H/AA

SSE

H

S SSW SW

H

WSW

H
H/AA

H
H/AA
H
H
H

W

H/AA

H
H

H/AA
H
H

WNW

H

H/AA/L
H

NW NNW

o
CSJ

H - HABITAÇÕES

AA - ATIVIDADE AGRÍCOLA

L - PRODUÇÃO DE LEITE
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TABELA 6.1-1

ORDENAÇÃO DA IMPORTÂNCIA RELATIVA DA RELAÇÃO

VIA DE EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO / GRUPO DE RADIONUCLTDEOS

(BASE - DOSE DE CORPO INTEIRO EQUIVALENTE)

OOSE DE CORPO
INTEIRO EQUIVALENTE

(mrem/ano)

9,04 x IO"'

8,53 x 10"*

1,78 x IO"*

1,23 x 10"*

9,3 x 10~%

ORDEM DE

IMPORTÂNCIA RELATIVA

10

9,48

2,69

2.14

1

GRUPO DE RAIONUCLTDEOS

GASES
NOBRES

IMERSAO
NA NUVEM

RADIOIODOS

INGESTÃO
• DE

VEGETAIS

AEROS0IS

DEPOSIÇÃO
NO SOLO

TRlTIO

INALAÇÃO

INGESTÃO
DE LEITE

1 
V
i
a 
d
e
 
Ex

po
si

çã
o 
ã
 R

ad
ia

çã
o
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TABELA 6.1-2

PROGRAMA DE CONTROLE RADIOlOSICO AMBIENTAL
MICROXREAS DE CONTROLE

VIA DE EXPOSIÇÃO E GRUPO DE RADIONUCLlDEOS A MONITORAR
ÍNDICE DE IMPORTÂNCIA RELATIVA

MICROÂREA VIA A MONITORAR

NE-1OOO Inalação
Inersao na Nuvem
Ingestão de Vegetais
Deposição no Solo
Ingestão de Vegetais
Inalação

ENE-2000 Inalação
Imersao na Nuvem
Ingestão de Vegetais
Deposição no Solo
Ingestão de Vegetais
Inalação

SE-2000 Inalação ,
Imersão na Nuvem
Ingestão de Vegetais
Ingestão de Vegetais
Deposição no Solo
Inalação

SSE-2000 Inalação
Imersao na Nuvem
Deposição no Solo
Inalação

NE-2000 Inalação
Imersao na Nuvem
Deposição no Solo
Inalação

W-4000 Inalação
Imersao na Nuvem

ENE-3000 Inalação
Imersão na Nuvem
Deposição no Solo

NE-3000 Inalação
Imersao na Nuvem
Desposição no Solo

GRUPO OE
RADIONUCLTDEOS
A MONITORAR

TrTtio
Gases Nobres
Radioiodos
Aerosõis
TrTtio
Radioiodos

TrTtio
Gases Nobres
Radiojodos
Aerosõis
TrTtio
Radioiodos

TrTtio
Gases Nobres
TrTtio
Radioiodos
Aerosõis
Radioiodos

TrTtio
Gases Nobres
Aerosõis
Radioiodos

TrTtio
Gases Nobres
Aerosõis
Radioiodos

TrTtio
Gases Nobres

TrTtio
Gases Nobres
Aerosõis

TrTtio
Gases Nobres
Aerosols

ÍNDICE DE
IMPORTXNCI
RELATIVA(t

10
9.5

. 2.7
2.1
1.6
1,2

4
3,8
1.4
1,3
1.2

4,2
4
1.2
1.1
1.1
1,1

4.2

1,1
1.1

4
3,8
1,3
1.1

2.8
2.7

2.6
2,5
1.1

2,5
2,5
1.1
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TABELA 6.1-2

(Continuação)

23

MKROÃREA VIA A MONITORAR

N-3OOO Inalação
Imersao na Nuvem
Ingestão de Vegetais

WNW-5000 Inalação
Imersao na Nuvem
Ingestão de Leite

U-6000 Inalação
Imersao na Nuvem

ENE-5OOO Inalação
Imersão na Nuvem

HSW-6000 Inalação
Imersao na Nuvem

WSW-400O Inalação
Imersao na Nuvem

NNE-7OOO Inalação
Imersao na Nuvem

W-2000 Inalação
Imersao na Nuvem

GRUPO DE
RAOIONUCLÍDEOS
A MONITORAR

TrTtio
Gases Nobres
TrTtio

TrTtio
Gases Nobres
TrTtio

Tritio
Gases Nobres

TrTtio
Gases Nobres

írTtic
Gases Nobres

TrTtio
Gases Nobres

TrTtio
Gases Nobres

TrTtio
Gases Nobres

ÍNDICE DE
IMPORTÂNCIA
RELATIVA(S)

2,2
2,1
1

2
2
1

1,9
1,9

1,7
1,7

1,3
1.3

1.3
1,2

1,2
1,2

1,1
1,1



TABELA 6.2-1

ORDENAÇffO DA IMPORTÂNCIA RELATIVA DA RELAÇÃO, VIA DE EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO/
GRUPO DE RADIONUCLTDEOS (BASE - DOSE DE CORPO INTEIRO EQUIVALENTE)

o

W
pa

DOSE DE CORPO
INTEIRO EQUIVALENTE

(mrem/ano)

1,15

5.97 x IO"1

2.53 x IO"2

8,39 x 10"*

4.20 x IO""

ORDEM DE IMPORTÂNCIA
RELATIVA

10

5.7

1.2

1

1

-

GRUPO DE RADIONUCLTDEO

GRUPO DE
RADIONUCLTDEO

Produtos de Fissão

Produtos de Fissão

Produtos de Fissão

Produtos de Fissão

Produtos de Fissão

VIA DE EXPOSIÇÃO

Ingestão de Peixe

Utilização da Costa

Ingestão de
Invertebrados

Imersão na ígua

Navegação

<M
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TABELA 6.2-2

PROGRAMA DE CONTROLE RADIOLOGIA AMBIENTAL

EFLUENTE RADIOATIVO LÍQUIDO

Via de Exposição/Grupo de Radionuclídeos

a Monitorar com sua Importância Relativa

Via de Exposição

Ingestão de Peixe

Utulização da Costa

Ingestão de Peixe

Ingestão de
Invertebrados

Utilização da Costa

Ingestão de Peixe

Ingestão de
Invertebrados

Imersão na Água

Navegação

Grupo
Radionuci

Produtos de

Produtos de

Produtos de

Produtos de

Produtos de

TrTti

Produtos de

Produtos de

Produtos de

de
Tdeos

Fissão

Fissão

Ativação

Fissão

Ativação

0

Ativação

Fissão

Fissão

índice de
Importância

10

5.7

1.6

1.2

1.2

1.1

1.1

1

1


