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1. INTRODUÇÃO

Durante a operação de uma usina nuclear, produtos radioati-
vos são lançados no meio-ambiente, na atmosfera e no meio
aquático. Estas liberações ocorrem em concentrações contro-
ladas, de tal forma que os limites de dose sobre indivíduos
do público, estabelecidos pelas normas regulamentadoras da
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), não sejam exce
didos eir. nenhum instante. ~

Estas concentrações são estabelecidas segundo modelos de
cálculo, levando em consideração as características de
transporte nos meios biôticos e abióticos do material radio
ativo liberado no meio-ambiente. Durante a operação de usi-
na a empresa deve desenvolver um programa para controlar os
níveis de radiação e concentração de materiais radioativos
no meio-ambiente, assegurando que os limites permitidos nãc
estão sendo ultrapassados, confirmando, portanto, os resul-
tados dos modeles.

A figura 1-1 mestra as principais vias de exposição à radia
ção do material radioativo lançado na atmosfera do meio-
ambiente .

Dentre estas vias, as que provocam o maior impacto radiolõ-
gico durante a operação rotineira da usina são as vias por
radiação externa - Imersâo da Nuvem e, por radiação interna
- Inalação do Material contido na Nuvem.

Este fato deve-se ã composição do efluente, que é constitui
do quase que integralmente por gases nobres. ~

A forma mais comum de controlar a exposição provocada por
este material, uma vez lançado no ambiente, é através do
uso de dosímetros termoluminescentes.

O controle radiológico ambiental com dosímetros termolumine3
centes de fluoreto de cálcio é feito atualmente com 38 est£
çôes, das quais 6 foram selecionadas para este trabalho. \
seleção dessas estações deveu-se ao fato de circundarem a
usina, na parte terrestre, próximo ao limite da área de exclu
sâo (1).

O tratamento estatístico aplicados aos dadoc obtidos dos dc-
símetros visa evitar que as variações naturais da radiação
de fundo (background) sejam interpretados como sendo de in-
fluência de Angra-1, assim conto de uma efetiva influência da
usina seja mascarada pela radiação de fundo. Neste estudo,os
dados ambientais foram ajustados â Normal e o teste da hipó-
tese de igualdade de distribuições foi feito pelo teste de
"t" de Student. Tanto no ajuste quanto no teste, o nível de
confiança utilizado foi de 95%(2).
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Na comparação entre os valores medidos no campo e os valores
teóricos obtidos através de modelos matemáticos de simulação
do transporte de elementos radioativos lançados na atmosfera,
considerou-se exclusivamente a radiação externa que, no caso
de Angra 1, é praticamente produzida pelos gases nobres libe
rados.

2. ANALISE ESTATÍSTICA

Os valores obtidos para as medidas de radiação direta, utili^
zando-se os dosíntetros termolumine scente s (CaF2: Dy), são
mostrados através de séries temporais. A figura 2-1 apresen
ta as medidas em três pontos: a 500m da usina na direção
SSE, a 600m da usina na direção E e a 650m da usina na dire
ção NE. A figura 2-2 apresenta as medidas nos outros três
pontos: a 850m na direção NNE, a 700m na direção NNW e a
9G0n? da usina na direção WNW. A localização dos pontos de
mo.%vtora;ão é mostrada na figura 2-3.

r iríodo de medida dos níveis de radiação naturais sem a in
. íncia da usina, período pré-operacional, estendeu-se de
,* rubro de 1979 a janeiro de 1981 e o operacional foi inicia
£ - zm janeiro de 1982.

pisar de graficamente ser nítida a variação anual do desvio
Adrão para quase todas as distribuições, estatisticamente
.vouve variação em apenas quatro das vinte e quatro distribui
;ões estudadas, com 95% de confiança. As distribuições que
tiveram desvios padrões estatisticamente diferentes do pré-
operacional foram NE-650 em 1982 e NE-650, NNE-850 e WNW-900
em 1984.

Estas variações, ao que tudo indica, foram causadas pelo apri
inoramento dos métodos de análise, já que em todos os casos
houve diminuição dos desvios padrões, mais acentuadamente no
ano de 1984, devido â modificação da periodicidade de amos-
tragem que passou de mensal para trimestral.

Foram detetadas variações da média superiores â variação es-
tatisticamente aceitável para um nível de confiança de 95%.
Tais variações ocorreram no ano de 1983 nos pontos NNW-700 e
WNW-900, com variações acima do nível estatisticamente acei-
tável, de 0,9% e 5,9%, respectivamente.

Neste caso, devem ser observadas três diferentes conclusões,
não exclusivas entre si. Primeiro, estar se cometendo um
erro do tipo II, ou seja, rejeitar a hipótese de igualdade
das médias quando esta deveria ser aceita. Segundo a existen
cia de erros não sistemáticos nas análises. E por últimoT
a existência de um agente externo influenciando a randomici-
dade dos valores amostrados. Neste cato estaria incluída a
possibilidade de existência de um impacto radiológico na
direção do quadrante tf - N em relação â usina.
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Quanto à primeira conclus&o, a possibilidade de um erro do
tipo II, no nosso caso, * de 5%, nâo podendo ser descartada,
numa análise mais profunda, a existência desse tipo de erro.

A segunda conclusão começa a se tornar mais evidente na
medida em que se diminuir a possibilidade da existência de
agentes externos.

3. CALCULO DE DOSE

O cálculo de dose para os pontos NNK-700 e WNW-900 no are
de 1983, mostra que, teoricamente, a influência da liberação
de gases nobres pela usina foi da o"cem de 6,5x10-7 do va-
lor medido pelo TLD.

Ainda que se admitisse a existência de liberações exclusiva-
mente nessas direções, o que teria ocorrido apenas em lCt
dos casos, segundo o estudo de f.eqdência de direção dos ven
tos para o ano de 1984, a taxa ôc atividade de Xe-133 libera
da para provocar uma variação de .0% nc valor medido no por-
to WNW-9D0 no período pré-operaci>nal seria d« 2vlO7 Ci/anc.

A taxa de exposição que se espera tenha sido adicionada ao
"background" devido âs liberações gasosas da usina é mostra-
da na tabela 3-1.

4. CONCLUSÕES

Devido ao baixo termo-fonte liberto/, no período em análise ,
a comparação entre os valores m^idus e os valores teóricos
fica bastante prejudicada no mentido cie validar os modelos
matemáticos de simulação de t.van?.j>or*ti atmosférico. Os in-
crementos esperados nas medid*s estão abixo da sensibilidade
da análise e do seu erro associado em todos os casos excetc
NNW-700 e WNW-900 para 1983.

Nesses dois casos, devido ao exposto anc^riermente, torna-se
clara a existência de algum ene, estatístico ou no método
de análise, ou a existência de algum agente externo não iden
tificavél. Se, na falta de uma conclusão definitiva, guizer
ser atribuído à usina o incremente observado, este sera de
32,4 mRem, inlerior ao limite artu&l de 500 mRem.

A excessão dessas duas distribuições, o resultado das outras
dezesseis estudadas permite se f»z*r a afirmativa de que o
model» foi condizente com a realidade» no período em estudo ,
apesar de não se poder avaliar a sensibilidade do mesmo.
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Figura 2-3 - Localização do» Pontos de Monitoração
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FIGUHA 2-»

MARGEM ESTR. R1G-SANT0S - (NNW - 700 M)
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FIGUKA 2-9
CENTRO OE I N F . NUCLEARES - (UNU - 900 ri)
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TABELA 3-1

TAXA DE EXPOSIÇÃO TEÓRICA (mR/mês)

DEVIDO A OPERAÇÃO DE ANGRA-1

^ A N O

ESTAÇAÒ\

SSE-500

E-600

NE-650

NNE-850

NNW-700

WNW-900

82

9.94(-10)

l,16(-10)

2,81(-10)

l,32<-10)

2 / 65(-12)

l ,30( -12)

83

l ,31( -5 )

l,46<-6)

S,861-6)

2,77(-6)

8,96(-8)

7,88(-8)

84

2 / 18( -4)

6,08(-5)

i , 8 9 ( - 4 )

9,20(-5)

2,64(-6)

l , 5 9 ( - 6 )


