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RESUMO

Neste trabalho sao apresentados os resultados da monitoração do ar na

Usina de Cloração da PMR/IPD/CTA. As concentrações de poeira total e atividade

alfa no ar foram medidas em dois locais representativos da usina. Foram avalia

dos, ainda, dois tipos comuns de máscaras anti-po. As amostras foram obtidas por

aspiração do ar através de um filtro plano de membrana, AS medidas realizadas in

dicarnm que as concentrações totais de poeira e de atividade alfa no ar estão

abaixo dos níveis máximos permissíveis.
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1. INTRODUÇÃO

A Usina de Cloração está instalada num galpão da Divisão de Materiais do

Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento do CTA. A atividade dessa usina ê, em

escala piloto, realizar a extração do zircõnio por meio do processo de cloração

dos minérios caldasito e zirconita.

Estes minérios apresentara algum teor de materiais radioativos naturais,

tais como o urânio, torio, hãfnio e terras raras. Dessa forma, mostrou-se neces

sário, de imediato, uma avaliação da segurança radiolõgica, quanto ao nível de

radiação e contaminação radioativa ambiental.

Os levantamentos radiomêtricos de área indicaram níveis de radiação gama

e raios-X pouco acima do nível de fundo, porém abaixo do máximo permissível para

indivíduos do publico. Níveis sensivelmente maiores foram somente encontrados nc

interior dos silos, onde são armazenadas pelotas cozidas do minério e restos da

cloração.

Por outro lado, o processo envolve o manuseio do minério, na forma de pó,

por via seca, em muitas etapas, resultando na geração de aerodispersóides. Além

disso, em muitas partes do piso do galpão há excessiva quantidade de minério e

de resíduos, os quais, em conseqüência do movimento de pessoas, equipamentos e

outros fatores, passam continuamente pa'ra o ar circulante.

Nestas condições, a principal via de irradiação de trabalhadores nesse Io

cal é a incorporação de radionuclídeos por inalação de aerodispersóides.

Assim, o processo de controle adotado foi a monitoração do ar. Nesse pro

cesso, os aerodispersóides são coletados num filtro plano de membrana, por aspi

ração mecânica do ar circulante na área de trabalho. A quantidade de materiais

radioativos, essencialmente os emissores alfa, que são os mais nocivos para irra

diação interna, é determinada por espectroscopia alfa. A quantidade total de mas

sa coletada é determinada por pesagem do filtro. Desta maneira, os resultados do

presente trabalho são apresentados na forma de concentração de atividade alfa no

ar, expressa em uCi/m3 e na forma de concentração total de pó no ar (radioativo

e não radioativo), expressa em ug/m3.

As medidas foram feitas em um local representativo (onde há a maior perma

nência dos trabalhadores) para obter-se o nível médio de contaminação do ar e

em um local considerado crítico (onde há manuseio do minério finalmente granula

do) para obter-se o nível máximo.

£ importante observar que a medida da concentração total de massa de par

ticulas no ar permite uma avaliação das condições de higiene do trabalho, sob o

ponto de vista da toxidez química dos demais produtos não radioativos.

Ainda, em adição às medidas realizadas neste trabalho, foram avaliadas as



eficüncias de dois tipos de máscara anti-pó.

2. AS ETAPAS DO PROCESSO DE CLORAÇÃO

O minério e armazenado num silo fora do prédio. Desde o início da opera

ção desta usina trabalhou-se com o caldasito, que é um pó fino (grão menor que

100 mesh) de cor avermelhada. Mais recentemente, foram feitas algumas clorações

da zirconita. A composição desses minérios é dada na Tabela 1 /1, 2/.

As etapas do processo de cloração são as seguintes:

1. Transferência do minério do silo para o raisturador por processo manual

(carregamento em baldes).

2. Mistura do minério com carvão vegetal e açúcar por processo mecânico,

em um recipiente aberto (misturador), formando a matéria prima para a

produção de pelotas (açúcar 9%, carvão 22% e minério 69%) .

3. Descarg?. do pó em um balde, com o misturador girando, e transferência

para o pelotizador.

4. Pelotização, consistindo no gotejamento de ãgua no pó girando no pelo

tizador. 0 pelotizador consiste de um recipiente cilíndrico raso e

aberto, de aproximadamente 70 cm de diâmetro que gira em torno do seu

eixo, podendo o plano de sua base ser inclinado em relação ao plano do

horizonte. Neste processo o pelotizador é inclinado de até 45°.

5. Secagem das pelotas em uma estufa (1 a 2 dias a 120 C).

6. Aquecimento em forno a 500 C para eliminação dos produtos voláteis (car

vão e açúcar), formando pelotas porosas.

7. Cloração das pelotas em um forno a 900 C através de um fluxo contínuo

de cloro. A carga do forno (pelotas) e manual. Os compostos voláteis

são retidos no condensador. No forno fica o resíduo não clorado, o

ítrio e terras raras (cloretos não voláteis).

8. Descarga dos cloretos (po muito fino e higroscópíco) do condensador e

armazenamento em sacos plásticos.

9. Hidrólise dos cloretos (reação exotêrmica) e precipitação do zircônio

com ácido sulfúrico. (Observação: a precipitação do urânio seria feita

com atnÔnía).

10. Cale inação do sulfato em um forno a aproximadamente 1000°C para a pro

dução do oxido de zircônio ZrO2.

Desta seqüência, pode-se ver que muitas etapas envolvem o processamento

manual de pó por via seca, o que facilita muito a sua dispersão. Na transferên

cia do silo para a usina (etapa 1), há perdas do minério para o piso e elevação



TABELA 1: Composição dos minérios processados na Usina de Cloração.

COMPONENTE

ZrO :

SiO,

FeO3

A12O3

TiO2

MnO2

Hf 2 O 2 /HfO 2

UjOg

Y2C 2O3

Th 2 0 5 /Th0 2

Nb2O5

P2Os

CaO

Ta2O5

BaO

SnO2

La2O3

CeO2

Outros (terras raras, etc)

CALDASITO

« )

63,00

20,00

7,50

5,00

1,13

0,78

0,60

0,30

0,09

0,10

0,04

-

-

-

-

-

-

-

1,46

ZIRC0N1TA

(Z)

6L..30

29,00

2,90

1,60

-

-

1,65

0,59

0,80

0,92

0,49

0,56

0,36

0,15

0,12

0,05

0,09

0,24

0,18



de poeira para o ar circulante. Na mistura e pelotização (etapas 2, 3 e 4 ) , devi

do ã agitação mecânica, há excessiva elevação da matéria-prima d; s pelotas (mi

nêrio-carvão-açúcar) para o ar e derramamento para o piso. Na secagem, cozimento

e cloração das pelotas (etapas 5, 6, e 7) há a formação de resíduo na forma de

grãos e pó. No processamento dos cloretos (cloreto de urânio, de f^rro, de zircõ

nio, de alumínio, etc.) há também o manuseio de pó.

Em termos de formação de aerodispersoides, o local mais crítico nesta ins

talação, é onde estão instalados o pelotizador e o misturador.

3. 0 MÉTODO EXPERIMENTAL

As partículas em suspensão são coletadas pela aspiração do ar através de

um filtro plano de membrana de 0,3 um, marca Millipore, por uma bomba de vácuo/

compressor rotativa. 0 volume de ar amostrado e medido diretamente por um medi

dor de vazão de gases (Figura 1 ) . A massa total coletada no filtro é determinada

pela diferença do peso do filtro, antes e depois da coleta.

A concentração de massa C de aerodispersoides, medida em yg/m 3, é dada

por:

<•> m /. \

onde m é a massa de material coletado no filtro, medida em pg, e V é o volume to

tal de ar aspirado, medido em metros cúbicos.

A concentração de atividade alfa no ar, medida em Ci/m3, é dada por:

onde A é a atividade alfa total do material coletado no filtro.

A atividade total do material coletado no filtro é medida pela contagem

da emissão de partículas alfa. É utilizado um detector de barreira de superfí

cie, associado ã eletrônica nuclear convencional e instalado em uma câmara de vá

cuo. 0 arranjo experimental é mostrado na Figura 2. Essa atividade é dada por:

A - 1 . 5 • (3a)
s 3,7 x IO 1 0 G

onde S é a área útil de coleta do filtro, s é a área analisada na espectroscopia

alfa, R é a taxa de contagem registrada e G é o fator de geometria, isto é, a e
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Figura 1: Arranjo experimental para coleta de aerodispersõides.
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Fvgura 2: Arranjo experimental para medida da atividade alfa no filtro de membrana.



ficiência geométrica do sistema de detecção. 0 fator numérico provém da conver

são de desintegração por segundo (Bequerel) para Curie.

Com os valores característicos do arranjo experimental

(S = 1,7670 cm2; s = 0,3848 cm2, G = 0,07543), tem-se:

A = 1,645 x 10" (3b)

-ísendo A expressa em Ci e R em s

Por outro lado, a atividade A e, conseqüentemente, a concentração de ati

vidade alfa C , podem ser calculadas, desde que se conheça exatamente a composi

ção do material coletado no filtro, segundo as seguintes relações:

m (4)

E p.a. (5)

onde a é a atividade específica da mistura, medida em Ci/ug, p. é a fração em pe

so de cada isótopo emissor alfa presente na mistura e a. é a atividade específi

ca do isótopo i (que é característica desse isótopo, podendo ser calculada ou ex

traída de tabelas). Na Tabela 2, são dadas as atividades específicas dos princ:

pais emissores alfa presentes no calda sito e na zirconita.

TABELA 2: Atividades específicas do urânio, tório e hãfnio, calculados para a
abundância isotópica natural.

ELEMENTO

URÂNIO

TÕRIO

HÂFNIO

ISÕTOPOS
RADIOATIVOS

2 3 - u
2 3 s u
2 3 8 u

2 3 2 T h

1 7*Hf

ABUNDÂNCIA
(%)

0,005

0,72

99,27

100

0,18

MEIA VIDA
(ANOS)

2,48 x IO1

7,13 x 108

4,51 x IO9

1,39 x 10 1 0

2,00 x ' 1 0 1 5

ATIVIDADE ESPECIFICA
Ci/pg

0,67 x 10"12

0,109x 10~12

0 , 1 0 2 X IO"17



Quanto à concentração de aerodispersóides no ar, é importante frisar que

o presente método determina a concentração total de pó no ar, independente do

diâmetro aerodinâmico das partículas. Em termos da linguagem utilizada em

higiene do trabalho, isto significa poeira total, respirâvel e não res

pirável.

As amostragens do ar foram de dois tipos:

a) Para determinação de valores médios: aspiração do ar no centro da usi

na, durante a jornada diária de trabalho, em períodos de aproximada

mente 10 dias. A vazão do ar amostrado foi da ordem de 1,6 l/min, a

pressão atmosférica.

b) Para determinação de níveis de pico: em locais críticos, durante a

operação do equipamento gerador de aerodispersóides (por horas) e com

vazão de ar amostrado de 15a 20 litros por minuto.

As amostragens do ar aspirado através das máscaras, para teste de sua efi

ciência, foram feitas em níveis de pico, nas condições do item b, acima.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da concentrarão de partículas e de atividade alfa no

ar, para o nível médio (monitoração de área), nível crítico (junto ao pelotiza

dor) e no interior das máscaras (teste das máscaras), são apresentados e discuti

dos a seguir.

4.1. Monitoração de Area

A concentração de poeira total, respirâvel e não respirâvel, de

acordo com a medida Al (Tabela 3), é da ordem de 50 ug/mJ de ar. Admitindo-se

que a poeira existente no ar tem a mesma composição do caldasito, o limite le

gal calculado de acordo com a legislação brasileira /3/, 4 da ordem de 1 mg/mJ.

Nestas condições, sob o ponto de vista puramente químico, não há nenhuma restri

ção quanto â higiene do trabalho nesta área.



TABELA 3: Medidas das concentrações de poeira total e de atividade alfa no ar,
na região central do prédio da usina de cloração.

AMOSTRA

AO

Al

A2

CONDIÇÕES DE MEDIDA

Monitoração de área no
período de 6 Mar 85 a
13 Mar 85 em operação
normal

Monitoração de área no
período de 15 Out 85 a
28 Out 85 em operação
normal

Monitoração de área no
período de 29 Out 85 a
7 Nov 85 em operação
normal

CONCENTRAÇÃO DE
POEIRA TOTAL

(ug/m3)

-

50,3

_

CONCENTRAÇÃO DE ATIVIDADE
ALFA NO AR
(IO"12 Ci/m3)

0,40

0,40

0,31

A mesma situação ocorre quanto ao valor medido para a concentração de ati

vidade alfa, da ordem de 0,40 x 10 12 Ci/m3. Neste caso, os máximos permissí

veis sio de 4 x 10 u e 6 x 10 n Ci/m3 para o tório e urânio naturais, respecti

vãmente, que são os principais responsáveis pela atividade alfa do minério /4/.

Por outro lado, tendo-se o valor da concentração de massa e utilizando-se

a Eq. (4), pode-se calcular a concentração de atividade alfa no ar. A atividade es

pecífica do caldasito, calculada de acordo com a Eq. (5) e valores das Tabelas 1

e 2., é de 1,79 x 10~15 Ci/pg, resultando para a medida Al (Tabela 1) uma concen

tração de atividade da ordem de 0,09 x íO 12 Ci/mJ. Entretanto, observa-se que

os valores medidos, 0,4 x 10~12 Ci/mJ (AO e Al) e 0,31 x 10~12 Ci/m3 (A2), são

cerca de quatro vezes maiores. Tal discrepância entre a medida e o cálculo índi

ca que, provavelmente, por algum processo, está havendo no ambiente um acúmulo

de material radioativo, não obstante a sua concentração ainda esteja abaixo dos

máximos permíssíveís.

4.2. Monitoração Junto ao Pelotizador

Os valores das medidas das concentrações de poeira total e de atividade

alfa no ar, junto ao pelotizador, são mostrados na Tabela 4. As concentrações me

didas na posição do operador - poeira total com 855 ug/m1 (média das medidas PI,
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P2, P4 e P5) e atividade alfa com 2,49 x 1O~12 Ci/m3 (média de P1 e P2) -estão

ligeiramente abaixo dos limites legais.

Tabela 4: Medidas das concentrações de poeira total e de atividade alfa no ar,
na região onde ê feita a preparação das pelotas para cloração.

AMOSTRA

P1

P2

P3

P4

P5

CONDIÇÕES DE MEDIDA

Amostragem na posição
do operador junto ao
pelotizador (zirconi
ta) [31 Out 85 a T
Nov 85]

Amostragem na posição
do operador junto ao
pelotizador (zirconi
ta) [29 Out 85 a 3T
Out 85]

Acima do pelotizador
[6 Nov 85] (zirconita)

Amostragem na posição
do operador junto ao
pelotizador em 4 Nov
85 (zirconita)

Amostragem na posição
do operador junto ao
pelotizador em 5 Nov
85 (zirconita)

CONCENTRAÇÃO DE
POEIRA TOTAL

(ug/m3)

869,2

863,2

2371,1

J00.1

687,4

CONCENTRAÇÃO DE ATIVIDADE
ALFA NO AR
(10~12 Ci/m3)

2,38

2,60

6,86

-

-

Por outro lado nota-se, na Tabela 4, que na posição da medida P3 os limi

tes legais foram excedidos. Porém, tal condição não se apresenta como crítica,

uma vez que a região imediatamente acima do pelotizador não é usualmente alcança

do pelo operador.

Essas medidas foram realizadas durante a preparação da matéria-prima das
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pelotas, onde o minério, misturado com o carvão e o açúcar, era, neste caso, a

zirconita. Com uma participação de 69% da mistura e uma atividade específica da

rirconita de 4,24 x 10 l5 Ci/pg, a concentração de atividade alfa calcula

da (Eqs. 2 e 4) é de 2,50 x 10 12 Ci/m3 para posição do operador (PI, P2)

e 6,94 x 10 I2 Ci/m3 acima do pelotizador. Tais valores estão em perfeito acordo

com as medidas.

4.3. Testes de Mascaras

Os resultados das medidas de concentração de poeira e de atividade alfa,

junto ao pelotizador (Tabela 4), prescrevem o uso de máscaras anti-põ pelo ope

rador. Como medida complementar a monitoração do ar, foram realizados testes de

duas máscaras anti-pó, de fabricação da REAL EQ. DE SEGURANÇA S/A ("REAL AR" mod.

635 e "CAPETINHA'1 mod. 636), utilizando o amostrador de ar (Figura 1). 0 teste

consistiu em coletar amostras junto ao pelotizador, bombeando o ar através das

máscaras. As concentrações de aerodispersoides encontradas (Tabela 5) são compa

radas àquelas medidas simultaneamente por outro amostrador, não envolvido pela

máscara e operando no mesmo local (Tabela 4). Os resultados dos testes são apre

sentados na Tabela 6. Estes resultados mostram, para a poeira produzida junto

ao pelotizador, uma capacidade de retenção de 95% e 97% para os modelos 636 e

635, respectivamente.

0 volume de ar aspirado através das máscaras corresponde, aproximadamente,

ao volume inalado durante um dia por um trabalhador. Durante os testes, as masca

ras não apresentaram sinais de saturação, que seriam observáveis pela diminuição

do fluxo de ar aspirado.
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TABELA 5: Medidas da concentração de poeira total no ar õcrpirado através de mas
caras anti-põ (teste das máscaras).

AMOSTRA

Ml

M2

M3

CONDIÇÕES DA MEDIDA

T e s t e da máscara "CAPETINHA" na mesma
p o s i ç ã o que P1 [31 Out 85 a 01 Nov
85] (mod. 6 3 6 )

T e s t e da máscara "REAL AR" na mesma
p o s i ç ã o que P4 em 4 Nov 85 (mod. 6 3 5 )

T e s t e da máscara "REAL AR" na mesma
p o s i ç ã o que P3 em 6 Nov 85 (mod. 6 3 5 )

CONCENTRAÇÃO DE POEIRA
TOTAL

(pg/m 3 )

43,8

29,5

76,0

TABELA 6: Comparação da eficiência de dois tipos comuns de máscaras anti-po, da
REAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA S/A, para aerodispersoides na Usina de
Cloração. As abreviações PI, P3, P5, M1, M2 e M3 referem-se âs condi
ções de medida indicadas nas Tabelas 4 e 5.

CONCENTRAÇÃO NO
AR MEDIDA JUNTO
AO PELOTIZADOR

(pg /m 3 )

2 3 7 1 , 1 (P3)

1000 ,1 (P5)

8 6 9 , 2 ( P I )

CONCENTRAÇÃO NO AR MEDIDA ATRAVÉS
DAS MASCARAS

"CAPETINHA"
MOD. 636

(pg /m 3 )

-

-

4 3 , 8 (Ml)

"REAL AR"
MOD. 635
(pg /m 3 )

7 6 , 0 (M3)

29,5 (M2)

-

PERCENTAGEM DE
RETENÇÃO DAS

MASCARAS

it)

96,8

97,1

95,0



IJ

5. CONCLUSÃO

Os resultados encontrados nesta monitoração mostram que os níveis de

radiação e contaminação do ar estão abaixo dos limites legais. Entretanto,

como medida de segurança, por ocasião da operação do misturador e do

pelotizador, é recomendável que o trabalhador use uma máscara anti-pô.

Não obstante os valores de concentração medidos estejam abaixo dos

limites legais, é importante ressaltar que, alguns produtos que compõem o

caldasito e a zirconita, têm longo tempo de permanência no corpo humano,

ocorrendo acumulação. É o caso, por exemplo, do tõrio, cuja meia-vida

biológica é 8000 dias. Assim sendo, esforços no sentido de melhorar as

condições de operação da usina, incluindo cuidados no manuseio e limpeza

periódica da instalação por via úmida, poderiam resultar em uma apreciável

redução da contaminação do ar.
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