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RESUMO

Amostras de urina âos trabalhadores do Complexo Mínero-Indus

trial do Planalto de Poços de Caldas (CIPC), foram analisadas para

210deterr.inaçao da concentração de Fo. Os resultados obtidos foram

cor.parados entre si (agrupando os vrbalhadores conforme o local ce

trabalho) e com uma população conrrole (habitantes ao Rio de Janei

ro ser. exposição prévia) .

Amostras do fumo contido em cigarros foram analisadas e con-

firmaram a presença de Po no tabaco.

Os indivíduos da população controle foram divididos em fuman

tes (mais de um maço/dia) e não fumantes (zero maços/dias) e foi

investigada em suas urinas a influência do hábito de fumar na ex-

210creçao de Po.

Os trabalhadores agrupados como fumantes e não fumantes, ti

veram suas urinas analisadas para a verificação da contribuição

do hábito de fumar ní. excreção de Po, frente a exposição ocupa

cional.
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•* CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos o aumento da extração e manuseio de urânio e

seus compostos, vem submetendo numerosos indivíduos à exposição

ao radônio e a seu produtos de decaimento radioativo. A produção

de energia nuclear é baseada principalmente na fissão do U.

A literatura relata que dos radionuclídeos pertencentes ã sé-
238

rie de decaimento do U, um enfoque especial deve ser dado ã

dos "filhos" de Rn, (isótopos de chumbo, bisir.uto e polônio)

não so no que se refere aos trabalhadores ocupacionalmente expoj»

tos, mas também â população em geral devido ã sua larga distribui

ção por todo o meio ambiente.

Na maior parte dos locais onde a radioatividade natural está

222

ncs limites considerados normais, o Rn e seus filhos contribu-

em com aproximadamente 40% da dose equivalente total efetiva

(Eisembud, 1987).

Com a finalidade de asegurar o controle da exposição de trata

lhadores, métodos de monitoração do local de trabalho são ampla-

mente utilizados como amostragens de ar e contagem de esfregaços

de superfícies. Porém, somente usando o próprio homem como dosírr.e

tro, através de métodos diretos ou indiretos de bioanálise, é que

se pode com mais certeza avaliar a magnitude da incorporação de

radionuclídeos.

O Po pertence â série de decaimento do U e é comumente
222

relacionado com o precursor Rn e suas medidas em excreta (uri-

na e fezes) usadas como indicador de tal exposição.

Devido as suas características de emissão (ti/2
s 1 3 8 d i a s «
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5,3 MeV), os métodos radioquimicos e radiomêtricôs normalmen

te disponíveis em laboratórios de bioanâlise são suficientes para

quantifica-lo.

A idéia deste trabalho surgiu do fato de no Brasil, em Ninas

Gerais existir a primeira unidade de produção cie concentrado de

urânio (diuranato de amônio - DUA). Diversos trabalhadores estão

expostos a inalação ocupacional de toda a série raddioativa do

238

U, em etapas que vão da exploração do minério ao tamboreamento

do DUA.

Estes trabalhadores oodem ser utilizados como seu nrõnrio do-

símetro. através da análise de Po em suas amostras de urina. -
com o ob-íetivo /Je investigar em miais árpac de trabalho existe

uma exDOsição ocuoacional.

Para que este trabalho tivesse prosseguimento, várias etapas

foram planejadas e executadas, desde o desenvolvimento de um meto

Uo de medida de Po em urina, seleção dos trabalhadores a serem

monitorados e escolha de uma amostra de controle (habitantes do

Rio de Janeiro sem estória de exposição ocupacional).

Na escolha do controle foi necessário dividir a população em

fumantes e não fumentes, pois a literatura cita o hábito de fumar

210

como um caminho a mais de incorporação de Po pelo homem, atra-

vés de sua presença no tabaco (fumo de cigarros).

Anostras de cigarros foram analisadas neste trabalho para con

íirmar a presença de Po no tabaco brasileiro.

As amostras de urina da população controle foram submetidas ã

espectrometria alfa e os resultados obtidos na urina de fumantes

e não fumantes, comparados.

Amostras de urina dos trabalhadores do CIPC foram coletadas ,

- 2 -



analisadas também por espectrometria alfa e a concentração de

Po encontrada foi comparada com a população controle. O C1PC

foi subdividido em grupos, de acordo com as áreas de trabalho e

comparadas com o controle entre si.

Os trabalhadores foram também divididos em fumantes e não fu-

mantes . suas urinas foram comnaradas nuanto â concentração dt

210

Po Dará avaliar o efeito do fumo frente a uma situação de ex-

posição ocuoacional.

Ern resumo o oresente trabalho tem como obietivos:

a) Desenvolvimento de um método Dará a medida de Po em urina ,

incluindo a confecção de uma célula de deposição.

b) Verificar se existe influência do hábito de fumar na auantida-

de de Po excretada na urina e de sua importância no controle

da exposição ocupacional de trabalhadores.

c) Verificar se existe diferenças entre os trabalhadores do CIPC

e una população controle, não exposta quanto a concentração de
210

Po na urina.

d) Após tal verificação identificar quais as áreas que necessitar,

de uma monitoração cuidadosa para Rn.

- 3 -



CAPITULO 2 -

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 - Isótopos de Polônio: Descoberta

Em 1889, D. Menâeleyer apontou para a provável existência

de um elemento de número atômico 86, com propriedades químicas se

melhantes às do telúrio e peso atômico aproximado 212. Este ele-

mento perdido foi descoberto em 1898 por M. Curie, que sendo polo

nesa o denominou "polônio" em homenagem â sua terra natal. M. Cu-

rie isolou o polônio da pitcblenda, mineral de urânio de fórmula

UC>2 2 " U02 67 *U3°8* ' 3uanã° procurava a substância responsável

pela radioatividade do mineral. Rutherford estabeleceu a conexão

genética entre o isõtopo 210 do polônio, obtido por M.Curie, e a

série de decaimento radioativo do urânio.

Atualmente foram identificados sete isótopos radioativos na

turais do polônio pertencentes âs séries <̂e dpcaimpnto rartioati-

. 238., 235T, 232m. ... ,,
vo do U, U e Th (figura 1):

Ra F (210Po), Ra C1 (214Po), Ac C (2l1Po), Th C (2l2Po) ,

Ra A ( 2 1 8 P O ) , Ac A (215Po) e Th A (216Po). Mais tarde foram sinte

tizados artificialmente 20 isótopos radioativos, entre os quais

Po ( E^s 5,108 MeV e t1/2= 2,93 a) e *
u*Po (E^= 4,877 MeV e

t-j 12s 103 a) são os de maior importância por possuirem maiores

meias-vidas. (Nesmeyanov, 1974).

Na tabela 1 apresentamos os isótopos naturais de polônio e

suas características físicas de decaimento.

2.2 - Polônio na Natureza

A principal fonte de entrada de Po no meio ambiente é o

- 4 -



5 = 1 S=í

22
7 

/>

A
c

21
.7

o
22

3 R
o

11
.2

4

v .

c g

>i «i.

V S

SP?

x: ;

A

«a.

o «
m <S n

8 5

N **

«1 «

ut

JO *

— •

«a
V

So:?.

5 < N

o*
N —"

oCD"
M

= 1

SFn

O J- í

FIGURA I : SÉRIES RADIOATIVAS NATURAIS

- 5 -



TABELA 1 : CARACTERÍSTICAS FlSICAS DOS ISÕTOPOS NATURAIS DE

POLÔNIO*

NÜCLlDEO MEIA VIDA TIPO DE DE- ENERGIA MeV

CAIMENTO

210
Po

211
Po

212
PO

214
PO

215
Po

210
Po

218
PO

138,4 d

25 s
0,516s

3x10~7 s

1,64x10-4s

1,78x10-2s

a

a
a

a

a

a

0,15 s

3,05 min a

5,305

7,270
7,450

8,784

7,686

7,386

6,778

6,002

* Figgins, 1961

- 6 -



222 * '
Rn emanado da crosta terrestre Dará a atmosfera. 0 radonio es

Dalha-se no ar resultado da difusão nor turbulência e por proces

222

so de convecçao. Na atmosfera o Rn decai (t-|/2= 3,82 d) acar-

retando na formação de seus produtos de decaimento. Estes radio-

nuclídeos "filhos" associam-se rapidamente às partículas de poei

•ra prese-tes no ar. A ação gravitacional, eletrostatica e preci-

pitação atmosférica fazem com que retornem â terra agregados â

aerossóis.*
210Outra fonte natural de Po na natureza são as minas de

urânio onde concentrações elevadas no ar são encontradas comumer.

210te. A presença de Po foi registrada inclusive na atmosfera de

minas de chumbo, tungstênio, molibidênio, ferro, carvão e de ro-

chas fosfáticas. Essa ocorrência é devido à presença de urânio

misturado nos depósitos destes minerais. (Parfenov, 1974).

No egulíbrio radioativo em minerais, encontramos 7,6x10 ç

de polônio por 1 grama de urânio, ou seja 0,064mg de polônio por

tonelada de t^Og (pitchblenda). (Nesmevanov, 1974).

2.3 - Propriedades Físicas do Polônio

0 polônio é um metal macio de cor branco-prateado com nuan

ces amareladas, lembrando o tálio e o bismuto. O ponto de fusão

e ebulição são respectivamente 2549C e 1.1629C. A densidade do

metal é de 9,32g/cm5 e sua pressão de vapor é descrita pela égua

5377 8
log p= 7,2345 - ^ ' (01)

*Um destes produtos de decaimento radioativo do Rn é o Pb
210

22 a). A larga distribuição do Po por todo o ambiente
210e através de sua formação pelo decaimento do Pb.
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O raio atônico do polônio é de 1,673 £ t apresentando-se na

forma 1ementar em dois estados cristalinos: A (romboédrico) forma

do à altas temperaturas eoc (cúbico) ã baixas temperaturas (Nes-

meyanov, 1974).

2.4 - Propriedades Químicas do Polônio

0 polônio é um elemento Dertencfinte ao OTUDO VI A da tabela

periódica. Sua configuração eletrônica é fxej 6s^ 4f14 5d 6p4 ,

similar ao telúrio e ao selênio. Em seus compostos, possui número

de oxidação - 2, +2, +4. +6, sendo possível também +3. Em solução

o estado de oxidação mais estável é +4.

Na concentração de 10" M, o potencial de oxi-redução é ex-

presso esquematicarnente como:

u p o <»i*iv , P oo -o^ev, p o 2 * -juBv, P O * + 1

i T

A 2509C o polônio elementar é oxidado pelo oxigênio, forman

do o dióxido. Sua solubilidade en HN03 é a maior no ácido concen-

trado cue no diluído. Aoresenta-se também solúvel em H Cl diluido

e na mistura de H Cl e H2F2. Na reação de solubilizacao com H^SO,

forma o PoíSC^^ em ácido diluído, e Po SOj em ácido concentrado.

2- 2-
Em soluções anuosas o nolonio forma os ions PoO. , PoO

e po
 + . (Nesmevanov, 1974).

2.5 - Polônio no cioarro

Observações e estudos epidemiolóaicos desde 1775 confirmam

associações entre o hábito de fumar e o câncer. A identificação

dos aoentes carcinooênicos no tabaco e na fumaça de cigarros, tor

na-se difícil uma vez que os mecanismos de produção do câncer não

- 8 -



são bem conhecidos. (Berger, 1982).

A presença de emissores alfa nos compostos inalados proveni_

entes do cigarro foi proposta como provável agente produtor de

câncer em fumantes (Kartell, 1ÍP5) , assim como a exposição ao ra-

dônio e seus filhos de meia vida curta, considerada a causa do

câncer nos brônquios e pulmões dos trabalhadores em minas de urâ-

nio.

PO e Pb têm sido observado em amostras de tabaco, fu-

maça de cigarro (Radford, 1964) e nos pulmões de fumantes. '-

(Cohen, B., 1979).

Estudos sobre a caDtação de Po e Pb pelo tabaco são

contraditórios. Tso (1966) concluiu que o principio deste mecanis

mo é através das raízes pela presença de radionuclideos no solo e

nos fertilizantes (Berger, 1982). Outros estudos (Santos, 1986)1

? 10mostram que embora a concentração de " Po seja elevada nos ferti

lizantes mostram que embora a concentração de Po seja elevada

nos fertilizantes como por exemplo o Azofosca, que pode sonter a-

té 10.80 pCi/g de Po, a concentração em vegetais nostra-se

sempre maior na rama que no tubérculo. A hipótese da deposição a-

érea é reforçada pela relação entre o índice pluviométrico e a

quantidade de Po nas folhas, em particular nas do tabaco que

possuem cílios capazes da reter aerossóis.

210O Po no cigarro é encontrado em equilíbrio radioativo

com o Pb, fato já esperado, uma vez. que o tabaco é normalmente

envelhecido de 1 a 2 anos após a colheita até ser industrializado

(Mussalo, 1985).

1 - Seminário realizado no IRD/CNEN - abril, 1986,

- 9 -



Estudos mais elaborados com cigarros, mostram que durante o

aquecimento o Po ê quase totalmente volatilizado enquanto o

Pb permanece no particulado. indicando oue o Po é inalado

DrinciDalmente sob forma de comoostos voláteis e o Pb associa-

do aos aerossóis. (Beraer. 1982).

Portanto Pb também é transferido para o organismo humano

pelo hábito de fumar o que resulta numa fonte adicional de Po.

Bi, produto imediato de decaimento do Pb, não é sublimado a

temperaturas inferiores a 1.1009C, (temperatura de queima do ci-

garro - 600 - 6009ç) e por esta razão não é esperada sua entrada

no organismo humano pelo fumo.

A presença de Po no tabaco faz com que consideremos o há

bito de fumar como imoortante comDonente dos caminhos de incorDO-

ração de Po oelo homem.

210Vários autores determinaram o conteúdo de Po em cigarros.

Os resultados estão apresentados na tabela 2. As concentrações va

riaram de 0,18 a 0,63 pCi/g.

Diversos experimentos já foram realizados para estimar em

210

termos quantitativos o que ocorre com o Po contido nos cigar-

ros. Tais experimentos envolvem a simulação do ato de fumar atra

vés de eouipamentos aorooriados e cruanti ficam o Po na fumaça ,

cinzas e filtros.

Em média 50% do Po no cioarro é transferido para fumaça,

35% permanece no filtro e aproximadamente 15% nas cinzas. Entre-

tanto nem todo Po determinado na fumaça passa através do cicar

ro e é inalado. Aproximadamente 20% do Po total atinoe os pul-

mões. Deve-se mencionar que quando os cigarros não têm filtros e£

ta porcentagem é maior. Os resultados desses experimentos são um

- 10 -



TABELA 2: CONTEÜDO DE

pCi/Cigarro

0,39 - 0,48

0,39

0,49

0,45

-

0,41 - 0,60

0,32 - 0,34

-

-

0,1

0,537

0,467

0,214

0,381

0,291

0,518

0,605

0,231

0,626

0,220

0,382

-

0,378

0,19 - 0,45

0,456

0

0

0

0

0

pCi/g
•

-

-

,23 - 0,67

-

0,43

,41 - 0,50

,32 - 0,34

,40 - 0,60

0,538

-

0,520

0,461

0,255

0,443

0,630

0,564

0,596

0,218

0,560

0,182

0,600

,37 - 0,53

-

-

0,468

Po EM CIGARROS

Pais origem do

Tabaco

E.U.A.

-

Diversos

-

-

Alemanha Oc.

E.Ü.A.

Iugoslávia

Japão

-

E.Ü.A.

Inglaterra

Canadá

Egito

Finlândia

Alemanha Oc.

Japão

Noruega

França

Filipinas

Ü.R.S.S.

Itália

Bulgária

Tchecoslováquia

Brasil

Referência

Radford (1964)

Kelley (1965)

Hill (1965)

Javin (1965)

Ermolayeva (1965)

Rajewsky (1966)

Rajewsky (1966)

Kilibarda (1966)

Suzuki (1967)

Gloebel (1966)

Black (1968)

Black (1968)

Black (1968)

Black (1968)

Black (1968)

Black (1968)

Black (1968)

Black (1968)

Black (1968)

Black (1968)

Black (1968)

Carfi (1966)

Nicolova (1971)

Solnicka (1970)

Santos (1970)

*Parfenov - Atomic Energy Review, 1974
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pouco discrepantes, justificados pela variação na simulação do hâ

blto de fumar e estão apresentados na tabela 3.

2.6 - Dados Metabolicos para o Polônio Importantes para Estudos

Dosimétricos do Nuclideo.

2.6.1 - Metabolismo de Radionuclideos

Faz-se necessário conhecer o metabolismo do radionuclideo

e seus compostos para que se possa estimar a dose recebida no cor

po e em órgãos específicos, proveniente de incorporação e pera

interpretação de dados obtidos através de medidas em Contador de

Corpo Inteiro e análise de excreta. (ICRP, 1966).

Na fiqura 2 mostramos os caminhos metabolicos mais imDor

tantes que devem ser considerados auando tratamos de contaminação

interna.

Compostos voláteis, líquidos ou sólidos podem entrar no

corpo via inalação.

0 sistema respiratório é dividido em 3 reqiões distintas:

passaaem naso-farínaea (N-P)r árvore traqueo-bronquial (T-B) e pa

rênquima pulmonar (P). A deposição de aerossóis nessas reqiões va

ria com as propriedades aerodinâmicas das partículas e é descrita

pelos três parâmetros D N p , D-_ e Dp, que representam as frações

do material inalado inicialmente depositadas nas reqiões N-P, T-B

e Pr respectivamente. Ouando não se conhece a distribuição de ta-

manho das partículas, é recomendado utilizar os valores de DM_

D T B e D- tabelados para aerossóis de 1jim de diâmetro aerodinâmi-

co médio (AMAD).

Os materiais inalados são classificados como D, W ou Y ,

dependendo da retenção dos mesmos na região pulmonar do sistema

- 12 -



TABELA 3: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO 21°Po NA FUMAÇA, CINZA E

PONTAS DE C3GARROS

Fumaça Principal Fumaça Secundária

(Aspirada diretamente) (para o ambiente) C Í n Z a S p o n t a s f i l t r o s

23 ; 25

18 ; 22

22,2

11,0-15,1

10 ; 12

6,5

22,2 - 22,9

15,1 - 22,0

21 ; 29

24 ; 27

24,5

32,9 - 40,8

28 ; 32

30

23,8 - 24,6

21,5 - 28,3

7;11 25;30 s/filtro*

8;9 24;38 filtro*

46.7 s/filtro**

38.8 filtro**

16;18 34;35 s/filtro**

19 37 filtro**

15,9-17,0 30,0-32,9 s/filtro**

14,0-21,4 26,5-33,1 filtro**

* Radford (1964)

** Ferri (1966)

*** Hill (1965)

****Nicolova (1972)
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respiratório. Para a classe D, a meia-vida maxima de liberação ê

menor que 10 dias; para W, de 10 a 100 dias, e para Y, maior que

100 dias.

Caso o radionuclideo seja ingerido, sua taxa de transfe-

rência para os fluidos biológicos é representada per X B » cujo

valor pode ser estimado a partir do valor de f-j , que é a fração

do elemento estável que atinge os fluídos biológicos após a in-

gestão. (1CRP, 1979).

2.6.2 - Metabolismo do Polônio

Na publicação 23 da 1CRP (1975), não constam dados sobre

o conteúdo de polônio no corpo do homem de referência.Entretanto

Blanchard (1967) e Holtzman (1963) publicaram resultados de medi.

das de polônio em diversos tecidos. Seus resultados indicam que

todo polônio presente no corpo humano, A/ 40 Bq(inCi) 60% esta

localizado na parte mineral dos ossos. Isto se oriqina da produ-

ção de Po pelo seu antecessor radioativo ( Po) incorporado

210nos ossos, pois a inqestao e inalação de Po nao iustificariam

este comportamento metabólico.

Na ausência de mais dados experimentais a ICRP na sua pu

blicação n© 30 assume um valor de f-j=0,1 baseado nas experiênci

as de Fink (1950) e Anthony (1956) que determinaram respectiva-

mente 20% (administração oral em paciente com leucemia) e 3-6%

(em ratos).

Estudando a dinâmica dos pulmões, a publicação 10 da ICRP

em 1966 classificou os óxidos, hidróxidos e nitratos de polônio

como classe W (meia-vida de liberação na região pulmonar entre

10 e 100 dias) e os demais compostos com a classe D (meia-vida

- 15 -



de liberação da reqião pulmonar menor eme 10 dias). Os experimen-

tos com animais realizados Dor Fink (1950) usando cloreto de polo

nio confirmam esta classificação (tabela 4).

Segundo a publicação 30 da ICRP (ICRP 1979), na distribui.-

cão pelo corpo humano o polônio é depositado no fígado, rins, ba-

ço e encontrado no sangue, provavelmente associado as hemáceas.

Dados de excreção em humanos obtidos por Jackson e Dolphin (1966)

indicar?, que a retenção biológica de corpo inteiro do polônio é

descrita pela equação (2) .

Ln2 .
eR(t)= 1O° e 50

Esta função de retenção pode ser aplicada para cada teci

do individualmente. Desta forma, frações de 0.1, 0.1, 0.1 e 0.7

distribuem-se pelo fígado, rins, baço e outros tecidos respectiva

mente e são retidas com meia vida biológica de 50 dias (ICRP, 1979)

2.6.3 - Concentração de Po em Tecidos Humanos

Os níveis ambientais normalmente encontrados da série do

Pb ( Pb, Bi e Po) contribuem com uma grande fração da

dose recebida por radionuclídeos internamente depositados. Esta

série também contribui com uma pequena, oorém apreciável, fração

da dose total nos tecidos moles e é a principal componente da ra-

diação interna proveniente de material depositado na superfície

dos ossos (Spencer, 1977).

Concentrações nos ossos de Pb e Po foram relatadas

por diversos autores, entre os quais Holtzman (1963) realizou o

mais completo estudo e concluiu cue a razão Po/ Pb no esque-

leto é normalmente entre 0.8 e 1.0, e que a concentração média de

- 16 -
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TABELA 4: CLASSIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS DE POLÔNIO QUANTO A SOLUBI-

LIDADE*

COMPOSTOS CLASSE DE INALAÇÃO fi

Demais compostos D 0.1

õxidos, hidróxidos e nitratos \ 0.1

* Publicação 30 da ICRP (1979)
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210Pb é de 0.15 pCi/g de cinzas.

Comparado com o número de trabalhos em que foram determi-

nadas concentrações de Pb e Po em ossos, acenas DOUcos re-

latam concentrações em tecidos moles, restringindo-se a um peque-

no número de medidas. Um trabalho mais completo foi realizado por

Blanchard (1966) que determinou concentrações de Pb e Po en

amostras de tecidos de 20 indivíduos com idades entre 6 e 78 anos.

Os tecidos analisados foram: fígado, pulmões, pancreas, gônodas ,

baço, tireóide e coração. Os valores encontrados estão apresenta-

dos na tabela 5 e entre parênteses o número de peças analisadas.

Outro estudo sobre Po em tecidos de pessoas não expos-

tas, foi realizado por Black (1961) que determinou seu conteúdo

no conjunto costelas-externo, costelas e pulmões. Seus resultados

estão na tabela 6.

Os dados obtidos por Blanchard (1966) e Black (1961) con-

firmam que de todo o conteúdo corporal aproximadamente 40 Bq) a

210maior parte do Po encontra-se nos ossos.

0 Po presente nos tecidos moles é resultado da redis-

tribuição do Po formado no esqueleto pelo decaimento radioati-

210 210

vo do Pb, ou do Po presente na dieta alimentar.

Muito poucos alimentos consumidos comumente, contém altas

concentrações de Po ou altas razões Po/ Pb. Uma concentra
210çãc um pouco maior de Po foi registrada nos rins de carneiros,

músculos de renas e em alguns moluscos. As folhas verdes provável,

mente contém a maior concentração de Po presente na dieta ali-

mentar de grande parte das populações, porém a razão Po/ Pb

não é muito maior que a unidade. (Blanchard, 1966).

Radford e Hunt (1>64) foram os primeiros a relatar o hábi

- 18 -



TABELA 5: DETER*MINAÇAO DA CONCENTRAÇÃO DE ,21°Po E 21°Pb.EM TECIDOS

MOLES

TECIDO 2 1 0 P O (pCi / kg ) 210Pb ( pCi / kg )

Fígado (17) 14,5 + 2,0 9,2 ± 1,5

Rins (18) 11,3 + 2,2 4,3 _* 0,7

Gonadas (5) 6,9 _+ 1,0 7,9 +_ 1,2

Pulmões (7) 5,1 _+ 1,4 6,4 + 1,9

Tireóide(7) 5,4 + 1,6 7,7 ± 1,9

Baço (9) 3,5 ^ 0,3 3,7 _+ 0,6

Pâncreas(17) 2,9 + 0,3 2,8 + 0,4

Coração (2) 0,50+ 0,1 0,4 + 0,2
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TABELA 6: DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE Po EM TECIDO CSSEO E

PULMÕES *

AMOSTRAS 2 1 0Po ( pCi / kg )

Costelas-externo 32

Costelas-externo 31

Costelas-externo 75

Costelas-externo 12

Costelas-externo 14

Costelas N.D.

Costelas 3,6

Pulmões 3,1

Pulmões 6,0

Pulmões 3,3

N.D. = Não Detectavel

* Black, 1961.
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to de fumar como possível fonte de entrada, de Po no corpo hüina

no. Seguindo este caminho, vários estudos foram feitos observando

Po no tabaco, na fumaça de cigarros e seus possíveis efej os

no homem.

Para determinar o efeito do fumo, Blanchard (1966) colheu

a estória dos doadores dos órgãos e dividiu-os em 2 grupos: fu-*

mante (um maço de cigarros por dia ou mais) não fuir.entes (menos

de um maço de cigarros por dia). Na tabela 7 temos as médias das

concentrações encontradas nos órcãos de fumantes e não fumantes .

Não foi feita comparação quando o número de amostras era inferior

a 15, e exceção dos pulmões, visto sua importância em relação ao

hábito de fumar. Em todos os tecidos foi notado uma maior concen-

tração de Po em fumantes do que em não fumantes. Entretanto ,

com a aplicação de um teste estatístico (teste "t") , apenas os

pulmões de fumantes diferem significativamente dos não fumantes

(P= 0.001). No caso do Pb. somente o fígado de fumantes possui

quantidades maiores que de não fumantes (p= 0,05). (Blanchard,

1966) .

2102.6.4 - Contaminação Interna por Po em Trabalhadores

Um aumento da incidência de câncer nos pulmões de minei-

ros de urânio, no Colorado (E.U.A.), foi registrado por Lundin

(1971). Estes foram expostos a altas concentrações de radônio e

filhos (Cohen, 1973).

O radõnio proveniente do rádio encontra-se difundido no

ar das minas, e atingem em 2 horas o equilíbrio radioativo com se

us produtos imediatos de decaimento (isõtopos de chumbo, bismuto

e polônio). Estes radionuclideos rapidamente associam-se ã poeira
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TABELA 7; CONCENTRAÇÃO DE 21°Po E 21°Pb EM TECIDOS DE FUMANTES E

NÃO FÜMAKTES *

o CpCi / kg) 2 1 0Pb (pCi / kg)

TECIDO NF" F NF F

Fígado 1? i 4 1 7 + 2 5,9^1,0 9,8^1,3

Rins 'iO _• 3 ^3 + 4 4,2+0,6 4,6^1,4

B*ço 3,3^0,5 3,5+0,5 2,8+^0,7 4,6+0,9

Pancreas ?,6+0,4 3,2+0,4 2,6+^0,6 3,2+_0,6

Pulmões i,2_+P,7 10 + 1 5,6+1,9 8,4_+0,8

Nr s Não Fumantes

F = Fumantes

* Blanchard, 1966
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atmosférica e podem ser inalados pelos mineiros. Com meia vida é-

fetiva de aproximadamente 1/2 hora, depositam grande parte de sua

energia no epitêlio bonquial, antes âe serem removidos pelos meca

nismos normais de liberação. (Black, 1968).

Para quantificar a exposição total de um mineiro, muitas

vezes era necessário colher a história verbalmente sobre seus em-

pregos, e fazer medidas de radõnio nas minas onde havia trabalho.

Outros pesquisadores sugerem medidas indiretas de Pb e/ou Io

na urina, sangue e amostras de ossos provenientes de autópsia pa-

ra determinar a exposição através da inalação. (Cohen, 1973).

Os valores de Po e Pb encontrados em excreta, peças

de autópsia ou monitorações "in vivo" de mineiros são em geral re

lacionados com um fator denominado "Working level" (KL). Este va-

lor eqüivale a 1,3x10 MeV de energia alfa por litro de ar, que

corresponde a energia que seria depositada pela inalação e reten-

222

ção de produtos de decaimento em equilíbrio com 100 pCi de Rn.

Portanto a inalação de 1WL durante 1 mês (170h) resulta numa exDO

sição de 1 "Working Level month" (WLM) e "Cumulative Working Level

Month" (CWLM) representa o número total de WLM acumulados durante

o período de trabalho. (Cohen, 1973).

0 polônio é encontrado na oitcblenda, iunto com o urânio

e rádio, pois é formado pelo decaimento da série. Da mesma forma
210que outros produtos de decaimento de urânio e radio, o Po atin

qe o orqanismo dos trabalhadores de minas principalmente através

do sistema respiratório. Por esta razão, a Darte do como mais ex

posta â radiação é o pulmão. Entretanto, devemos considerar que o

Po não é o principal causador de danos aos pulmões de mineiros.

A dose é atribuída aos produtos de decaimento do radônio, com me-
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ia vida curta. Estudos realizados em Jachymov (Tchecoslovaquia) ,

Schnuberg (Al. Ocidental) e Colorado Plateau (Estados Unidos) mos

tram em mineiros de urânio uma maior incidência de câncer pulmo-

nar que na população em qeral. (Parfenov, 1974).

Estão diSDoniveis na literatura poucos dados sobre o cor.-

teúdo de Po em tecidos de mineiros determinados na éooca da

morte dos mesmos. A investigação mais detalhada inclui 41 minei-

ros do Colorado Plateau e foi feita por Blanchard e Moore (1971).

Os autores estimaram que a quantidade total de Po no corpo de

mineiros com período de trabalho entre 0,03 a 30 anos e que morre

ram em tempos diversos após o término do trabalho variando entre

1 mês a 43 anos, foi feita de 1,6 a 22,8 nCi (época da morte). Ka

ODinião dos autores esta quantidade está de 4 a 50 vezes acima da

oooulação não exoosta ocuDacionalmente. A razão Po/ Pb no or

ganismo foi de 0,74 +_ 0,09, que não difere da população não expos

ta.

Na tabela 8 são comparados a distribuição de Po em ór-

gãos e a quantidade total do nuclideo para população em geral e

para os trabalhadores no estudo de Blanchard.

210
Pode-se notar que a maior parte do Po esta contida no

esqueleto (aproximadamente 77%) e que nos pulmões dos trabalhado-

res encontra-se uma percentagem maior que nos outros casos. Deve-

se mencionar que o conteúdo nos pulmões depende da concentração

no ar das minas de urânio, de Po, Pb ou outro produto de de

222
caimento do Rn e da duração do trabalho assim como o tempo ga£

to entre o término do trabalho e a análise. (Parfenov, 1974).

2.7 - Análise de Excreta e Outros Materiais Biológicos
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210
TABELA 8: DISTRIBUIÇÃO DE Po NO ORGANISMO HUMANO

(percentual da quantidade total)

IP

I

ESQUELETO

70,0

60,5

50,2

76,7

MÜSCULO

11,0

16,3

17,5

4,1

FÍGADO

5,7

5,9

8,7

3,3

RINS

0,8

0,4

1,2

1,3

BAÇO

0,1

0,1

0,2

0,08

PULMÕES

1,0

-

1,7

5,6

SANGUE

2,2 *

i

0,8

* '

** '.

*** '

#••*

* *

* * *

* * * *

210

210

210

210

Po total= 536 pCi (Parfenov, 1974) i ^

Po total= 490 pCi (Stahlofen, 1964)

Po total= 513 pCi (Ladinskaya, 1973)

Po total» (1,6-22,8) nCi - mineiros (Blanchard, .1971)



A análise de excreta e de outros materiais biológicos pode

ser usada para detectar a presença de radionuclideos no corpo, e

em alguns casos usada para.estimar o conteúdo corporal. A análi-

se tem .a vantaacin de não ser necessária -a Dresençã dá pessoa- du-

rante as medidas, pois é feita em laboratórios. Os procediemntos

analíticos e ra.diç>qulmicos requerem tempo, o que muitas vezes

causa demora nos resultados. Em muitos casos é possível medir

quantidades muito pequenas de radionuclideos em excreta, portan-

to é necessário tomar Drecauções para que não haja nenhum tipo

de contaminação das amostras.

A coleta de amostras de excreta requer a cooperação do do£

dor. Embora ele possa considerar desagradável coletar amostras

regularmente durante períodos extensos, sua colaboração é neces-

sária para que se possa fazer um bom controle radiotoxicologico.

Na análise de materiais biológicos para controle da conta-

minação interna é necessário determinar o tipo de amostra a ser

coletada dependendo do nuclideo, sua forma auimica. física, seu

comoortamento metabõlico e a Drincioal via de contaminação. As

possibilidades são: urina, fezes, ar exalado, muco nasal, saliva

e suor. Tecidos como sanoue e cabelos Dodem também ser analisa-

dos.

Urina: Uma das vantaaens da medida de radionuclídeos na u-

rina é que se a coleta for feita cuidadosamente, livre de conta-

minações externas, não haverá dúvidas de que o radionuclideo pro

vêm do fluído extra-celular. Além disso em condições favoráveis,

a quantidade encontrada na urina por dia, pode ser usada calcu-

lar o conteúdo total do corpo.

Na coleta de amostras de urina, duas dificuldades são en-
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contradas. A primeira é a possibilidade de contaminação da amostr*.

uma vez que a coleta é feita no local de trabalho. A segunda é a

relacionada com a cooperação do doador. Muitas vezes sõ é possível

coletar uma fração do total, ê a partir desta, estimai a quantida-

de na unidade de tempo, normalmente por dia. - .""

Alguns autores sngereir. nedidas de creatinina para contornar

este problema. (ICRP, 1966). Porém medidas de creatinina em urine

não são de grande valia, pois a faixa considerada normal é bastan-

te ampla, o que não solucionaria a dificuldade de estimar a urina

total em 24 horas, (tabela 9).

E importante notar que o balanço da água descrito para o ho-

mem padrão na publicação 2 da ICRP, representa a média de uma lar

ga faixa. Por exemplo: na Índia a água ingerida pelo trabalhador

pode atingir 4,51 por dia, valor bem diferente de 2,21 adotado pe-

la publicação 2 da ICRP. A produção de suor varia entre valores

muito baixos até 38 ml por minuto. A urina pode variar de 600 a

2.000 ml para um homem de 70kg.

A função renal, está sujeita também a largas variações, me-

didas através de testes de liberação. Mesmo com os resultados nor-

malizados pode-se encontrar desvios em relação a média de 15 a 251

Em relação às observações acima, não é surpresa encontrar-

mos grandes variações individuais na fração corporal eliminada por

unidade de tempo, mesmo quando as amostras são medidas sob condi-

ções rigorosamente controladas. (ICRP, 1966).

Fezes: Para casos de contaminação interna com material trans

portável, a informação obtida através da análise de fezes é de pe

quena importância em relação ao conteúdo corporal. Analise de fe-

zes é de grande valia quando é detectada a inalação de material
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TABELA 9: EXCREÇÃO DE CREATINIHA EM HUMANOS*

mg/d/kg wmol/d/kg

Crianças 8 - 2 2 71 - 195

Adultos M 14 - 26 124 - 230

F 11 - 20 97 - 177

ou,

mg/d m mol/d

M 800-1800 7 - 1 6

F 600-1600 5,3 - 14,0

*(Wingaarden e Smith, 1985)
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não-transportâvel, pois a liberação destes do pulmão poderá ser

diretamente no sistema gastro intestinal através da ação ciliar.

Pochin num estudo realizado com 93 indivíduos registrou una

variação de 1 a 160g (peso seco) para a massa fecal diária. Em ou

tro estudo, Hayes investigou 54 indivíduos que ingeriram La-<140,

encontrando grande variação na estimativa da dose no sistema gas-

tro intestinal quando >. aparados entre si, e com o homem padrão.

Quando ê sabido tjue um radionuclldeo, sob a forma não trans

portável foi inalado, a quantidade total excretada nas fezes nos

dias subsequentes pode ser usada para estimar a quantidade retida

nos pulmões. (ICRP, 1966).

Outros materiais biológicos como: ar expirado, descarga na-

sal, saliva e suor podem ser analisados para determinar a contami'

nação interna. Em casos de acidentes envolvendo ativação por neu-

trons, tecidos como sangue e cabelos podem fornecer informações

sobre a irradiação.

De todos os materiais citados o de maior importância na prá

tica é a urina. E relativamente de fácil coleta e em muitos casos

pode ser relacionada com o conteúdo corporal. 0 próximo em impor-

tância é a análise de fezes. Os outros materiais são raramente a-

nalisados, a não ser em casos específicos. (ICRP, 1966).

2.8 - Excreção Urinaria

0 Po presente no corpo humano é eliminado principalmente

via fezes. A quantidade excretada pela urina ê de 10 a 20 vezes

menor.

Pela classificação da publicação 30 da ICRP, f^s0,l, o que

significa que 90% do polônio que atinge o intestino é liberado di-
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retamente via fezes.

A distribuição, concentração e excreção de Po do organis

mo hunano dependem pouco da flutuação da quantidade presente na

dieta. São dependentes principalmente do nível de Pb no esque-

leto, uma vez que 86% do Po presente é formado pelo -decaimento

do Pb. Portanto, parte do Po excretado do organismo pelas

fezes e urina, é proveniente do Pb incorporado via dieta ali-

mentar e/ou inalação de aerossóis (podemos citar o hábito de fu-

mar) .

De acordo com a revisão feita por Parfenov, (1974) vários

autores reportaram valores de excreção normal de Po, e os valo

res variaram de 1,1 a 9,5 pCi/d para fezes e de 0,01 a 0,43 pCi/d

para urina, com valores médios de 3,6 pCi/d (fezes) e 0,18 pCi/d

(urina).

Os resultados da excreção urinaria apresentam uma grande va

riação. As razões já foram discutidas em 2.6.5.

As investigações mostram que o Po está presente em quan-

tidade elevada na urina de trabalhadores em mineração de urânio .

A excreção de mineiros também varia largamente. Quando comparados

com dados de população em geral, estes valores podem estar de 10

a 100 vezes acima. Os dados de Po na urina de mineiros são bas

tante heterogêneos devido ao grande número de fatores envolvidos.

Na tabela 10 estão listados os valores de excreção na urina

de Po para população em geral, e na tabela 11 os valores para

trabalhadores de mineração de urânio.
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TABELA 10: EXCREÇÃO DE 21°Po NA URINA: POPULAÇÃO NORMAL

pCi/2

-

-

-

0,145

0,24

0,06(0,003-0,22)

0,012-0,021

0,4

0,03

0,067(0,0036-0,146)

-

-

-

-

pCi/d

0,3

0,43

0,4

0,302

-

0,06(0,007-0

-

-

-

,25)

0,085(0,055-0,153)

0,011

0,065

0,04

0,11

0,25^0,

0,2 (0,

(NF)

(F)

(NF)

(F)

05

1-0,5)

Referência

Gloebel (1966)*

Ladinskaya (1973)*

Ermolaeva (1971)*

Kuroda (1967)*

Holgye (1969)*

Taylor (1964)*

Bale (1971)

Tibor (1966)*

Helmkamp (1979)

De Boeck (1971)

Radford (1964)

Radford (1964)

Vives Melva (1969)*

Vives Melva (1969)*

Spencer (1977)

Holtzman (1980)

* Atomic Energy Review. Parfenov (1974).
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TABELA 11: EXCREÇÃO DE 21°Po NA URINA DE TRABALHADORES EM MINER.-
- y

çAo

pCi / 1 Pais Referência

0

0

0

,4 - 4,4

0,69

,64-0,92

1,3

,5 -0,75

11,8

1,92

Japão

Japão

Tchecoslováquia

Iugoslávia

Iugoslávia

E.U.A.

E.U.A.

Suzuki

Kuroda

Holgye

Novak

Djuric

Gotche

Holtzman

(1967)

(1967)

(1969)

(1972)

(1964)

(1969)

(1980)
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CAPITULO 3

O COMPLEXO MlNERO-INDUSTRIAL DO PLANALTO DE POÇOS DE CALDAS

O complexo Mlnero-Industrial do Planalto de Poços de Caldas

(CIPC), primeiro no Brasil a produzir concentrado de urânio, re-

presenta o início da exploração no país desta fonte de energia.

As reservas uranlferas do Brasil estão entre os maiores do mundo

(266.300 t) com ocorrência em diversos estados, (figura 3).

O CIPC é parte integrante do Ciclo do Combustível Nuclear .

Denomina-se Ciclo do Combustível Nuclear ao conjunto de operações

desde a seleção de áreas uranlferas até o armazenamento final dos

rejeitos.

3.1 - Ciclo do Combustível Nuclear

3.1.1 -* Mineração de Urânio

Até que o minério de urânio seja extraído comercialmente,

ocorre um processo exaustivo que começa com pesquisas para a des-

coberta de anomalias . Estudos geológicos são de vital importânci

a para determinar a viabilidade de exploração e comercialização

de uma área uranífera. As técnicas de extração de urânio são siird

lares as usadas em mineração convencional, pois as minas podem

ser de galerias ou a céu aberto. Normalmente o teor de urânio nas

jazidas é bem baixo (inferior de 1%), mas pode-se encontrar anoma

lias com teores de até 3,5%.

3.1.2 •-* Usina de Tratamento do Minério

O objetivo das usinas é produzir o concentrado de urânio.
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Normalmente as usinas localizam-se bem prôxiiwas as minas, pois

grande quantidade de minério deve ser processado para obter uma

pequena quantidade de concentrado.

0 processo consiste em moagem, ataque químico do minério,

extração de urânio, precipitação e acondicionamento do diuranato

de amônio. (DUA).

3.1.3 - Usina de Conversão

Na usina de conversão o DUA ê refinado e transformado por

aquecimento em UCK, com alta pureza. Nesta fase do processo o urâ

nio ainda guarda suas proporções isotópicas naturais, que são:

99,27% de 2 3 8Ü, 0,72% de 2 3 5Ü e 0,01% de 2 3 4U.

Para uso em reatores a composição isotópica é comumente

235alterada com o aumento de quantidade de U. Para que se consiga

tal, o UO3 é convertido em hexafluoreto de urânio (UFg), que tem

como característica tornar-se volátil a temperatura não elevada.

3.1.4 •-< Enriquecimento do Urânio

Métodos utilizados para separação isotópica são emprega-

dos, como ultra centrifugação, difusão gasosa e jato centrífugo.

Usando-(se o processo em cascata, vai se conseguindo o en_

riquecimento no isótopo 235 até a proporção desejada.

Após a etapa de enriquecimento o UFg ê transformado em

ÜO2 na forma sólida para a fabricação de pastilhas para o elemen

to combustível.

3.1.5 - Fábrica de Elemento Combustível

0 U0 2 é sinterizado em pastilhas e são preenchidos os tu
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bos carregados são montados em sistemas denominados elementos coir

bustlveis.

3.1.6 - Reator Nuclear

No retor o combustível nuclear contido nos elementos, so-

frz modificações. Os núcleos físseis são destruídos e a energia

liberade na reação de fissão, passa para o meio refrigerante e er.

seguida por processos característicos de cada restor, é converti-

da em potência útil. Após um certo tempo o elemento combustível

já desgastado necessita ser trocado para manter o reator em fun-

cionamento.

3,. 1.7 - Reprocessamento do Combustível

O combustível irradiado possui ainda valor comercial por

235 239

conter quantidades de ü e Pu. 0 reprocessamento tem por ob-

jetivo separar os materiais físseis com a menor perda possível e

acondicionar os rejeitos para serem estocados.

Geralmente as usinas de reprocessamento usam solventes or

ganicos para a extração do plutônio e do urânio. Com o uso de re-

sinas pode-se separá-los e convertê-los para a forma sólida. 0

plutônio poderá ser usado em reatores tipo "breeder" e o urânio

dependendo do conteúdo de U será novamente usado como combustí

vel ou reciclado para enriquecimento. (Estrada, 1983)

Na figura 4 temos as diferentes etapas que compõe o Ciclo

do Combustível Nuclear.
2 - Estrada, J.J.S. - Ciclo do Combustível Nuclear. Curso realiza

do no IRD/CNEN , agosto, 1983.
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3 . 2 - 0 CIPC

0 Complexo Mínero-Industrial do Planalto de Poços de Caldas

está localizado no Município de Caldas, MG e engloba as etapas

ctesde a mina até a produção DUA.

Na sua inauguração em maio de 1982, suas reservas uranífe-

ras erain de 26.800t das quais 21.800t na mina Osamu Utsumi e 5.CC0

t no deposito de Agostinho.

O minério ê encontrado abaixo do solo em profundidade que

variam de 40 a 300m.

Em seu pleno funcionamento o complexo é capaz de movimentar

2.500t de minério por dia e produzir 50Ot por ano de diuranato de

amônio (DUA), chamado também de "Yellow.cake"..

3.2.1 - Area de Mineração

3.2.1.1 - Extração de Minério

Em mineração de urânio, a lavra pode ser a céu aberto

ou por galerias. Devido ã formação geológica do lençol uranífero

do planalto, a extração mais eficiente é a céu aberto. Até sua to

tal exploração serão movimentados 55 milhões fr metros cúbicos de

minério e estéreis sendo a área mineirada equivalente a um círcu-<

Io de 8úm de diâmetro.

3.2.1.2 - Britagem Primária

A britaçem primária consiste na fragmentação do minério

e resulta uma primeira homogeneização de tamanho. Apôs esta etapa

o minério é geralmente empilhado no pátio de estocagem, com capa-

cidade para 200.000t de acordo com o tipo e o teor.
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3.2.2 -< Arca da Usina

3.2.2.1 •-< Britagcm Secundária, Terciária e Preparo da Polpa

Durante a britagem secundária o processo ainda ê a seco,

e visa a redução de tamanho do minério por rebritagem onde normal

mente é adicionado um agente oxidante, no caso a pirolusita (MnO^.

Após esta etapa, o minério ê umedecido e sofre uma terceira brita

gem em moinho de barras juntamente corc água de cal para manter c

pH neutro e diminuir a corrosão no interior do mesmo. A polpa re

sultante ê enviada para um hidrociclone onde é feita a separação

sólido/líquido. A fase líquida segue para o espessador obtendo ao

final do processo uma polpa ideal com 55% em peso de sólido e gra

nulometria entre 8 e 800 *n, que ê enviada por um mineroduto para

a área de ataque químico.

3.2.2.2 — Ataque químico e filtração

A polpa bombeada via mineroduto chega a ãrea de ataque

químico e é acondicionada em tanques onde é adicionado ácido sul-r

fúrico para lixiviação em reatores num processo em cascata.A tem-

peratura ê de 709C e o tempo de residência da ordem de 6 horas.

Apôs a lixiviação o produto ê filtrado a vácuo e as fases líqui-

das e sólidas são separadas. A parte sólida é considerada rejeito

pois o urânio está no licor. O rejeito é tratado com calcário e

cal para neutralização e é lançado na bacia de rejeitos, enquanto

o licor segue para a unidade de clarificação.

3.2.2.3 - Clarificação e Oxidação

Nesta etapa ê adicionado ao licor com floculante e em

seguida ê feita a decantação em espessadores. A oxidação do sobre
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naâante ê feita pela adição de clorato de sódio (N CIO?) a quente

O licor oxidado ê enviado então pata a unidade de extração e reex

tração.

3.2.2.4 - Extração e Reextração

Nesta etapa o urânio na fase aquosa será extraído para

a fase orgânica e reextraído para a fase aquosa num processo sele

tivo para U e MQ. E feito então um contato em contra-corrente do

licor com a solução extraente fquerosena, alamina e tridecanol).

0 urânio agora na fase orgânica é eluido, também em contra-corren

te, por uma solução de cloreto de sódio tfaCl) e é então enviado

para a área de precipitação e acondicionamento do DUA:

0 MQ presente na fase orgânica é subproduto do processo.

3.2.2.5 - Precipitação e Acondicionamento do DUA

0 urânio em solução aquosa proveniente da área de extra

ção e reextração é aquecido antes de entrar no tanque de precipi-

tação do Diuranato de Amônio (DUA). A precipitação ocorre em rea-

tor pela adição de hidróxido de amônio (NH^CH). Do reator a polpa

escoa para o tanque de homogeneização e segue para o espessa dor

de DUA. Após a adição de floculante o espessado é enviado para a

filtração. O sólido proveniente da filtração é injetado no seca-

dor resultando num produto com unidade menor que 5%. Após a atomi

zação e secura b DUA é transportado para silo, onde depois de es-

tocado é descarregado para o tamboreamento. Após ser acondiciona-

•1o em tambores, o DUA é armazenado para posterior envio a usina

de conversão. (Mouco, 1983)

3 ••< Mouco, C D . C L . - Principais operações de mineração e benefi-
ei amen to de urâni,o. Curso realizado no IRD/CNEN, agosto, 1983
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O fluxograma completo do CIPC está apresentado na figu-<
ra 5.

3.3 - Areas Criticas

Após a analise de todo o processo e visita ao CIPC, foram

levantadas as áreas de interesse para verificar inalação ocupacio

nal ao Rn.

As áreas selecionadas foram: a mina, britagem primária, se-

cundária, área de ataque químico (lixiviação), área de precipita-

ção e acondicionamento do DUA e o laboratório de "via seca" onde

são analisadas amostras de etapas do processo.

Um fator que influenciou diretamente na escolha de alguns

dos grupos de trabalhadores foi a detecção de urânio na urina, du

rante as monitorações rotineiras.

3.4 - Pessoal

As áreas de extração de minério, britagem primária, secunda

ria, ataque químico , precipitação e acondicionamento do DUA fun

cionam 24 h por dia. Os funcionários estão distribuídos em 4 grupos

que fazem rodízio entre dias de folga e trabalho. 0 trabalho está

dividido em 3 turnos com duração de 8h, 6 dias por semana. Apôs o

turno há uma folga que pode ser de 1 dia ou 4 dias na ordem de 2

folgas de 1 dia para 1 folga de 4 dias.

0 laboratório de via seca trabalha em horário comercial, de

8 âs 17 horas.
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CAPITULO 4

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram analisadas amostras de urina de trabalhadores do CIPC e

210de um grupo de controle para avaliar a concentração de Po nas

mesmas. Foram também analisadas amostras de cigarro.

4.1 - Grupos Amostrados

Desde o início de sua operação o CIPC possui um programa de

radioproteção que inclui monitorações rotineiras de amostras de

ar (emissores de meia vida curta e de meia vida longa) e de amo£

trás de urina dos trabalhadores com probabilidade de incorporação

de urânio devido a inalação.

Neste trabalho foram escolhidos para a investigação da con-

centração de Po na urina os trabalhadores das áreas onde exis-

222tia a possibilidade de haver inalação de Rn e filhos. Foram in

cluidas as áreas onde a monitoração rotineira de emissores de

meia vida curta é realizada e as áreas onde urânio é detectado

nas amostras de urina.

Qualquer trabalho de estudo ocupacional requer uma compara-

ção com a população não exposta. 0 grupo controle foi constituído

de pessoas não ocupacionalmente expostas, habitantes do Rio de Ja

neiro. Os indivíduos foram divididos em fumantes (mais de maço de

cigarros por dia) e não fumantes (zero maços por dia), para que

se pudesse verificar o hábito de fumar como fator de acréscimo de

excreção de Po. Os grupos foram constituídos de indivíduos de

ambos os sexos, com idades entre 25 e 40 anos e da mesma classe
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sócio-econômica (habitação e hábitos alimentares similares).

Na literatura existem diversos trabalhos que mostram a pre-

sença de Po e Pb no cigarro. Por este motivo foi necessário

determinar a concentração de Po em cigarros brasileiros.

4.2 - Escolha do Material Biológico a ser Coletado

Embora a maior excreção de Po se dê pelas fezes, este ma

terial não foi considerado adequado pelas seguintes razões:

a) Dificuldades na análise em laboratório, pois amostras pela de-

terminação de polônio não devem ser calcinadas uma vez que se-

us compostos poderão ser expulsos por volatização. A não possi_

bilidade de obtenção de cinzas, impede a nromalizaçao dos re-

sultados em atividade/massa.

b) Problemas relacionados com a coleta deste tipo de amostra uma

vez que nem sempre a colaboração do trabalhador é obtida.

c) Dificuldades em relacionar a quantidade de determinado radionu

clídeo no corpo com a quantidade excretada nas fezes que ao

contrário da urina não é um bom indicador do conteúdo corporaL

A urina é o resultado da filtração do sangue, e portanto pode

ser correlacionada diretamente com a quantidade presente corpo.

Já as fezes são uma medida indireta que só se pode relacionar

com o conteúdo corporal através de fatores teóricos, como por

exemplo o citado fator f-j (Capitulo 2, item 2.6.1) que como vi

mos é de pouca precisão. Portanto neste trabalho a urina foi o

210material escolhido para estudar a excreção de Po.

4.3 - Coleta das Amostras de Urina

As amostras de urina foram coletadas diretamente em garra-
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fas de polietileno previamente etiquetadas, foram acidifiçadas

com 1 a 2 ml de ácido nitrico concentrado/1OOml, para evitar pe£

das por absorção nas paredes do recipiente. (Campbell, 1975).

Em cada frasco adicionou-se atividade conhecida de traça-

208
dor para polônio - Po - e toda a quantidade da amostra foi

processada.

Se fosse necessário estocar as amostras antes do processa-

mento, tal estoque era feito sob refrigeração.

2104.4 - Desenvolvimento de um Método para Determinação de Po por

Espectometria

A metodologia utilizada neste trabalho tem como base os mé

todos sugeridos por Blanchard (1967) e Black (1961) com algumas

modificações e adaptações, e o uso de um novo tipo de célula de

deposição desenvolvida no laboratório de bioanálise/IRD.

Nesta etapa de padronização de técnica foi utilizada a uri_

na sintética sugerida por Schieferdecker (1982) . A composição

desta urina é tal que 100ml eqüivalem a 11 de urina humana. Para

preparar 11 de urina sintética dissolve-se em HC1 2N 100g de

NaCl; 40g de K2SO4; 7,4g de CaCl2; 17g de MgCl2 6H2O; e 24g de

PO., com agitação e aquecimento brando.

4.4.1 - Escolha do Metal para Confecção das Fontes

Como meio de deposição escolhido foi o meio clorídrico

(urina sintética) alguns metais sugeridos na literatura foram

4 - Comunicação pessoal
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testados para a deposição espontânea do polônio.

0 aço inox sugerido por Cohen (1969) não mostrou-se resis-

tente ao meio e após 4h a 909C imerso neste meio apresentou-se

completamente oxidado. Por esta razão foi descartado.

A prata sugerida por Blanchard (1967) mostrou-se com boa re

sistência ao meio e boa eficiência de deposição. Porém não era um

material disponível e devido ao seu custo houve a necessidade de

se testar outro material.

0 cobre foi o material escolhido neste trabalho devido à

sua alta resistência ao meio de deposição, boa eficiência, boa re

solução das fontes obtidas, baixo custo e disponibilidade do mete

rial. A única limitação do uso do cobre é a necessidade de conta-

gem das fontes logo após a deposição pois estas se oxidam e têm

sua resolução deteriorada.

4.4.2 - Traçador (208Po)

A eficiência de deposição do polônio não é a mesma para

todas as amostras, portanto ela deve ser calculada para cada uma.

Com esta finalidade adicionou-se âs amostras atividades conheci-

208
da do isótopo artificial Po, cuja característica de decaimento

alfa é distinta da do 2l0Po.

Para a calibração do traçador partiu-se de uma solução de

208
Po cuja atividade especifica aproximada era de 206mBq/ml. Fo-

am preparadas cinco fontes mistas onde usou-se como padrão uma

210
solução de Po, com certificado do LMRI, fornecida pelo Departa

mento de Metrologia do IRD/CNEN.

210
Pelas características de decaimento do Po (E =5,3 Me\í

e Po (E =5,1 MeV) e pelo equipamento utilizado na contagem ,
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foi usado um sistema matricial para separar os picos no espectro.

A figura 6 apresenta o espectro conjunto do *" Po e Pa
208Foi necessário depositar previamente Po em uma plaque

ta, e o Po em outra distinta. De posse dos espectros destas

fontes foram demarcadas as regiões 1 e 2 correspondentes respec-
208 210

tivaraente aos picos do Po (isõtopo D e Po (isótopo 2).
Considerando-se :

208

a) Para o espectro gerado pela deposição do Po:

R.-= Contagem do isótopo 1 na região 1

R12= Contagens do isõtopo 1 na região 2

R_1= Contagem total do isõtopo 1

210

b) Para o espectro gerado pela deposição do Po:

R_2= Contagens do isõtopo 2 na região 2

R?1= Contagens do isótopo 2 na região 1
RT2 = C o n t a 9 e m total do isótopo 2

208 210
c) Para o espectro da fonte mista de Po e Po:

208 010

As contagens corrigidas C'<\[ Po) e C'2( Po) , descontando

as contribuições de 1 em 2 e vice versa, foram obtidas pelas e-

quações. (3) e (4)
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onde:

C. = Contagens na região do isótopo 1 no espectro dá* fon-

te mjsta

Cy - Contagens na região do isõtopo 2 no espectro da fon-

te mista _

D = Determinante da matriz N

M =

onde:

a21

l22

a11 = R
11
TI

_
1 2 =

22
a21" RT2

208A atividade do Po foi determinada pela média das ativida

des nas 5 fontes.

x C?
A -
1 ~

(5)
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FIGURA 6: ESPECTRO EE F0N1E MISIA e 2 U P O
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4.4.3 - Desenvolvimento de uma Célula de Deposição *

No inicio deste trabalho foi empregado, ̂ aporte de lucite

para sustentar o disco* de" metal durante.a deposição (Cohen, 1969).

O lucite porém não se mostrou resistente ao meio nem à temperatu

ra utilizada, e com pouco tempo de uso apresentava-se deformado

impedindo a retirada do disco do suporte, (figura 7).

Optou-se então com algumas modificações pela célula uti-

lizada pelo Departamento de Proteção Radiológica Ambiental/IRD ,

feita em teflon. O Teflon mostrou-se bastante resistente, porém

ao fazer-se um ensaio em branco, detectou-se uma atividade resi-

dual de polônio, que para ser completamente eliminada necessita-

va de um processo demorado de descontaminação.

O esquema do suporte de teflon está apresentado na figu-

ra 8.

Para eliminar qualquer atividade residual introduziu-se

no método a calcinação dos bechers após sua utilização rinsados

com HC1 0,5N, por 4 h em forno com exaustão a 4009C. Os bastões

magnéticos usados na agitação durante a fase de deposição são usa

dos a fervura em solução de HC1 0,5N por 1 hora em chapa quente.

Este procedimento visa expulsar por aumento de temperatura qual-

quer composto de polônio ainda presente.

Restava ainda desenvolver um suporte para o disco de co-

bre que fosse descartável, pois deste modo não haveria possibili-

dade de contaminação das amostras. Vários polímeros foram testa-

dos no laboratório de bioanãlise/IRD; Poliestireno (copos descar-

táveis de café), verniz feito a partir de isopor dissolvido em xi

lol, veda-juntas e nenhum destes mostrou-se resistente ao meio e

a temperatura de deposição durante as 4h necessárias para depôsi-
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FIGURA 7 : SUPORTE DE UJCTTE PARA DEPOSIÇÃO DO P O L C N I O
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tar o polônio em solução. Finalmente testes com a borracha de si

licone tiveram resultados altamente satisfatórios.

A nova célula utilizada compõe-se de becher com tampa de

PVC, na qual é fixado um suporte também de PVC, o qual é recober

to coir, borracha de silicone onde é fixado o disco de cobre rece-

ber to e com apenas a área de 1cm2 exposta ao contato da solução.

A célula de deposição utilizada neste trabalho, encontra-se r.ê

figura 9.

4.4.4 - Preparo das Amostras

No caso de amostras de urina o volume era medido e a

amostra transferida para becher com capacidade apropriada.

As amostras de tabaco após separadas de papel e filtro e

ram guardadas em dessecador por 24h, segundo a metodologia suge-

rida por Mussalo (1985) que para obter peso constante estocava

as amostras por 24h, a 229C e 60% de umidade.

As amostras eram pesadas em balança analítica e suas mas

sas determinadas.

Para a obtenção de cinzas e filtros já fumados, a simula_

ção era feita com cigarros acessos presos a uma bomba de vácuo.

Após a queima, as cinzas eram recolhidas, os filtros separados e

as massas determinadas em balança analítica.

4.4.5 - Digestão das Amostras

Devido a capacidade do polônio de formar compostos volá-

teis a temperatura não poderia exceder 1009C, o que afastou a

possibilidade de poder ser usada a calcinação em forno para eli-

minação da matéria orgânica.
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Por esta razão, toda a digestão foi feita por via úmida

com a adição exaustiva de ácido nitrico concentrado até obter-se

um resíduo claro, onde não houvesse mais a presença de matéria

orgânica. Se necessário, algumas gotas de peridrol (H202 30%) e-

ram adicionadas.

Esta etapa prosseguia-se lentamente pela necessidade de

trabalhar-se com temperaturas não superiores a 1009C.

4.4.6 - Deposição do Polônio

Para a deposição do polônio em cobre, era necessário ex-

pulsar todos os nitratos presentes na amostra uma vez que o co-

bre não é resistente ao meio nitrico. Portanto, volumes de HC1

eram adicionados ao resíduo da digestão da amostra. Esta adição

era exaustiva e só terminava quando não se observasse mais o

despreendimento de vapores castanhos de NO- provenientes da de-

gradação do ácido nitrico.

0 resíduo restante era levado quase ã secura, e dissolvi,

do em 200ml de HCl 0,5N com 100mg de ácido ascôrbico. O disco de

cobre preso no suporte descrito em 4.2.3 era posto em contato com

a solução, que era agitada por bastão magnético e aquecida à

909C por 4h. Após esta etapa o suporte era retirado da solução ,

lavado com água deionizada, e a plaqueta de cobre contada em es-

pectrômetro alfa.

4.5 - Espectrometria Alfa

4.5.1 - Sistema Eletrônico

Na figura 10 encontra-se o diagrama de bloco do sistema

utilizado na espectrometria alfa das amostras.
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Utilizou-se 2 câmaras de vácuo ORTEC, cada uma com 2 de-

tectores silicio-litio com, janela de alumínio, e mais amplifica

dor, pré-amplificador e fonte de tensão já embutidos (modelo 576).

0 analisador multicanal era da.-marca Nuclear Data, mode-

lo ND-65.

Na geometria da contagem utilizada a eficiência era de

30% C27T ) com resolução de 100 keV.

4.5.2 - Contagem da Radiação de Fundo

Foi preparada uma amostra de urina sintética, contendo

20886mBq de Po, e esta foi depositada seguindo-se a mesma método

logia descrita para o preparo das amostras para espectrometria
210alfa. A radiação de fundo na região do isotopo Po era deterr

nada a partir da contagem desta palgueta durante 1.000 min.

4.5.3 - Contagem das Amostras

No cálculo do tempo necessário para a contagem das amos-

tras, idealizou-se um limite mínimo de detecção em torno de 0,02

pCi de Po por amostra de urina. Este valor foi escolhido para

medir i/̂ g d a exceção natural sugerida por Spencer (1977) e

Holtzmen, (1980).

O tempo necessário para contagem das amostras foi calcu-

lado com nível de confiança de 99%. Para tanto utilizou-se a se-

guinte fórmula baseada no método de Altshuler e Pasternack (1963).

AMD= 2n \ / -^9— E"1 . Fe
\/ 2Tc
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onde:

AMD = Atividade mínima detectavel do isótopo Po

n = 2,58 (nível de confiança de 99S)

Ro = Radiação de fundo na região do isótopo Po, em com

Tc = Tempo de contagem da radiação de fundo, en minutos

E = Eficiência global, que considera o rendimento quim_i

co e a eficiência de detecção.

Fe = Fator de conversão de dpm para Bq (60~ Bq/dpm)

Cada amostra foi contada durante 1.000 minutos. O limite

de detecção calculado nestas condições foi de 0,7mBq/l.
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CAPÍTULO 5

RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 - Valores Encontrados para Concentração de Po em Cigarros

Brasileiros

230Foi realizado um estudo sobre o conteúdo de Po em cigar-'

208ros através de espectrometria alfa usando como traçador Po,

com o objetivo de confirmar a presença de po no tabaco, e pro-

vável fonte de incorporação não ocupacional ao nuclídeo.

Foram analisados 7 maços de cigarros das marcas habitualmen

te consumidas pelos indivíduos do Rio de Janeiro que tiveram suas

urinas analisadas neste trabalho. (Galaxy e Hollywood). Foi medi

da a quantidade de Po presente no tabaco total por maço. Um ma

ço contém 20 cigarros e possui em média 15 g de tabaco.

Os resultados destas análises encontram-se na tabela 12.

Como ilustração, o espectro de uma das amostras é apresenta

do na figura 11.

Como a atividade de Po presente nas amostras é elevado e

muito maior que a do traçador, sua atividade foi calculada pelo

método descrito em 4.2.2.

A média das concentrações encontradas foi de 17,3 mBq/g va

lor muito próximo aos valores internacionais apresentados na tabe-

la 2 e em particular ao valor 0,468 pCi/g (17,32mBq/g) determina-f

do no Brasil por Pedro L. Santos em 1970. (tabela 2).

Para complementar este estudo foi determinada a concentra-

s Po em cinzas de cigarros,

dos e no papel que envolve o tabaco.

çio de Po em cinzas de cigarros, filtro de cigarros jã fuma-
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Tabela 12: Concentração de -Po em cigarros brasileiros

Amostra mBq/maço mBq/cigarro mBq/g

T - 1

T - 2

T - 3

T - 4

T - 5

T - 6

T - 7

215+J7

30(U24

311+25

185^15

207^17

270jf22

38U27

10,8^0,9

15,0^1,2

15,6^1,2

9,3+0,7

10,4-f0,8

13,5+1,1

19,U1,3

14,5+^1,2

19,6_+1 ,6

20,7+1,7

13,3± 1 ,1

14,0jf1,1

1 6 ,7+^1 ,3

22,6+J ,6
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FIG. 11: ESPECTRO ALFA DE UMA AMOSTRA DE TABACO
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Os resultados oncontrõr.-se na teboln 13.

Os valores determinados neste exporimento, apresentam cor-

ta? discordâncias dos internacionais apresentados na tabela 3.

7. provável justificativa é s nLo rirulação adequada do ato

de fumar através de urna simples bomba de vácuo. As rr.fiquinas simu_

ladoras aspiram 35ml por rãnuto com tempo de sucção de 2 segundos

condições difíceis de reprodução sem equipamento adequado.

Em termos percentuais, foi encontrado 36% remanescente nas

cinzas de 24% retido nos filtros.

Com uma melhor simulação, (equipamento adequado), seria pro

vavelmente possível obter resultados mais exatos, assim como me

210dir o Po na fumaça principal (diretamente aspirada) e na secun

daria (para o ambiente). Nos resultados das tabelas 12 e 13 os

erros das medidas foram calculados através de propagação de erros

partindo-se das equações (3) e (4) do capítulo 4.

2105.2 - Concentração de Po na Urina de Indivíduos nao Ocupacional

mente expostos habitantes do Rio de Janeiro

Foram coletadas e analisadas também por espectrometria alfa

amostras de urina de indivíduos residentes no Rio de Janeiro, de

ambos os sexos, com idades entre 23 e 40 anos, mesma classe sócio

econômica e sem estória de incorporação ocupacional.

Com estes parâmetros fixos os indivíduos foram divididos em

fumantes (mais de um maço de cigarros por dia) e não fumantes (ze

ro maços por dia).

Foi co:etada a urina total de 24h, da seguinte maneira: a

partir de umá excreção urinaria (com a bexiga vazia) marcava-se o

tempo e coletava-íse toda a urina excretada nas próximas 24 h.
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Tabc-lr. 13. Concentração de Po err. papeis, cinzas c filtros de

ciaarros

Amostra m Bq/maço

cinzas 9 6 + 9

filtros 63 4 6

papéis < LMD*

*LMD = Limite mínimo de detecção (0,7 mBq)
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Os resultados das concentrações e Po encontrados na uri*

na dos fumantes encontram-se na tabela 14, e dos não fumantes na

tabela 15.

Com ilustração, o espectro de uma das amostras é apresenta-

do na figura 12.

A comparação entre os dois grupos foi feita aplicando o tes

te estatístico de Mann-Witney (Hollander, 1973), (Solka, 1969).

Os dois grupos em estudo se mostraram diferentes entre si

(p< 0,05). Na urina dos fumantes a concentração de Po se mos-

trou mais elevada que a dos não fumantes. (p< 0,01).

A literatura relata 2 trabalhos em que a urina de fumantes

e não fumantes foi comparada. Radford (1964) e Vives Melva (1969).

Os resultados encontrados por estes autores confirma a diferença

entrre~os dois grupos, porém com valores e razões diferentes.

Neste trabalho os valores médios encontrados para fumantes

e não fumantes foram 9,99 ± 4,1 mBq/dia e 5,2 + 2,2 mBq/dia res-

pectivamente. Radford determinou 2,41 e 0,41 mBq/dia e Vives Mel-

va 4,1 e 1,5 mBq/dia para os dois grupos.

As razões concentração de Po na urina de não fumantes/con-

centração de Po na urina de fumantes também foram divergentes:

0,52 (neste trabalho); 0,37 (V.Melva) e 0,17 (Radford).

No trabalho de Radford o numero de amostras foi muito peque

no (3 fumantes e 4 naõ fumantes) e o método de analise de Po foi

feito através de contagem total, que é muito pouco preciso.

Na literatura a grande maioria dos trabalhos não subdivide

os indivíduos em fumantes e não fumantes.

Neste trabalho o valor médio da concentração de Po em

urina para o total de indivíduos analisados, fumantes e não fuman
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Tabela 14. Excreção de Po na urina de habitantes fumantes da

cidade do Rio de Janeiro.

Amostra

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

210
Po mBg/dia

12,6

5,2

10,3

17,4

13,3

14,8

14,4

8,1

10,7

6,7

5,2

7,8

5,2

2 l 0Po mBq/1

12,6

3,7

6,7

7,8

7,8

6,7

5,9

4,8

4,4

5,9

4,4

5,2

3,7
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Tabela 15: Excreção de Po na urina de habitantes não fumantes

da cidade do Rio de Janeiro

Amostra

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

2 1 Po mBq/dia

5 , 6

1,5

5 ,2

5,9

1,9

6,7

5 ,2

1,9

4 ,8

6,7

7,4

9,3

5,2

4 ,8

6,7

2 1 0PO roBq/1

2 ,6

0 ,7

2 , 6

3 , 3

1,1

3 ,7

2 ,6

0 ,7

3 ,0

3 ,7

3 ,7

5 ,2

3 , 3

2 ,6

3 ,7
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FIG. 12: ESPECTRO ALFA DE AMOSTRA EE URINA CE FUMANTE
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tes foi de 7,4 + 4,1 mBq/dia ou 4,4 • 2,6 mBq/1. Estes valores es.

tão em concordância com valores internacionais apresentados na ta

bela 10.

Nest^ etapa do trabalho pode-se observar várias dificulda-

des encontradas na coleta das amostras. Todas as pessoas escolhi-

das possuíam bom nível cultural e prestaram-se a coletar as amos-

<-tras prontamente. Mesmo assim houve falhas como: esquecimento do

término da coleta, esquecimento da coleta, derramamento das garra

fas, dificuldades em coletar devido a outras atividades pôs traba

lho, volumes superiores a 2 litros (os volumes variaram de 1,0 a

2,6 litros) em 24 h acarretando a necessidade de 3 garrafas, de-

gradação da urina, etc.

Devido a tais dificuldades chegou-íse a conclusão que no con;

trole ocupacional deve-(se optar por uma coleta de 8h (durante a

jornada de trabalho). Esta opção aliás jã havia sido testada no

laboratório de Bioanálise/IRD na monitoração de outros nuclídeos

através de análise de urina. A precaução a ser tomada é o contro-

le cuidadose na coleta de amostra a fim de evitar contaminação eg

terna, cuidado oste que jã é rotina nas instalações monitoradas

por nosso laboratório.

Na padronização do resultado, optou-se pela análise em coiw

centração de Po excretado por litro de urina. O erro fica mini

mizado usando esta concentração ao invés de normalizar os resulta

dos por dia, através de volumes coletados em 8h (jornada de traba;

lho) e extrapolados para 24 h pela simples multiplicação por 3,

ou pelo produto da concentração por litro multiplicado por 1,4

litros (excreção urinaria do homem padrão internacional (ICRP ,

1975).
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5.3 —cConcentração de Po na Urina de trabalhadores do CIPC

Foi realizada uma coleta de amostras de urina no CIPC, a

mais abrangente possível. Procurou-se coletar amostras de traba-

lhadores com possibilidade de inalação ocupacional a Rn e com

estória de urânio na urina. Os trabalhadores escolhidos perten-

cem ãs áreas criticas descritas em 3.3. Foram colhidas informa-

ções sobre o hábito de fumar de tais trabalhadores.

Na tabela 16 estão listados os trabalhadores, área de tra-

b alho, concentração de Po na urina e informações sobre o há-

bito de fumar de cada trabalhador.

Cada área do CIPC foi considerada como um grupo e os indivi

duos não ocupacionalmente expostos residentes no Rio de Janeiro

foram agrupados e denominados grupo controle. Foi então aplicado

o teste estatístico não paramêtrico de comparações múltiplas de

Kruskal-Wallis (Hollander, 1973) e (Solka, 1969) para verificar -

se existia algum ou alguns grupo(s) diferente(s) dos demais. Con-

cluiu-se que existia diferença estatisticamente significante en-

tre os grupos (p< 0,05). Para localizar qual (is) grupoCs) era(m)

diferente(s) dos demais, foi aplicado o teste não paramêtrico de

Dunn (Hollander, 1973). Concluiu-se que o grupo controle apresen-

ta diferença estatisticamente significante em relação as áreas

150, 182 e 420 (pi 0,05). Através desta comparação (Dunn) pode-f

mos afirmar que a concentração de Po na urina dos trabalhadores

da área 150 é maior que na dos trabalhadores da mineração (p<0,03)

Este resultado é de grande importância uma vez que através

dele podemos estabelecer quais áreas (no caso 150, 182 e 420) de-

vem ser cuidadosamente monitoradas com relação a exposição ocupa-

cional a Rn e filhos. Este quadro de diferenças pode ser vi-í
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T o b r l a 1 6 : E x c r e ç ã o de 'PÓ nn u r i n a cl« i rMi . - i l i . t . lores do C1PC

Amostra

01

02

03
04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16
17

16
19
20

21

22
23

24

25

26
27

28

29
30

31

J2

33
34

35

36
37

36

39
40

l>oc«l dp TRahalho

110/120

110/120

120

120

120

120

150

150

15ü

150

150

182

182

162

162

182

182

162
182
470

4ül>

420
420

420

420

420

420

420

420

420

420

440
470

470/480

AG

AG
AG

AG
AG

AG

2 1 0 P o ml»-}/1

4.4

7,4

8,!»

4.4

13.0

J.W>

20,0

4.0

20,7

20,4

15,2

3,7

4,4

13,0

18,9

7,0

6,1

6,7
14,0

;>o, A
'), \
2,0

11,8

16,7

7.0

15,5

3,0

2,6

4,4
7,0

12,2

5,9
12,2

4,1
5,9

5,9
1,9

4,8

7,4

1,1

Fumo

' F •

NF

F
«

KF
NF

F
t.T

F
*

•

NF

F
F

F

F

NF

NF
NF

r
F
NF
NF
»
•

F

F

NF
F

NF
»

*

NF
*

NF

NF
F

F " ;

NF

F

F • fumante

NF« Nf fmnanti*
• - o t ó r l n não avaliada (funcionário demitido)



CB/»
sualizado através da figura 13.

O teste de Mann-<Whitney foi novamente aplicado para detectar
210

possível diferença entre a concentração de Po na urina dos tra-

balhadores do CIPC, divididos em fumantes e não fumantes. Não foi

detectado diferenças estatisticamente significantes entre os dois

grupos. Isto pode ser devido a inalação ocupacional que sendo um
210

fator preponderante de entrada de Po anule as diferenças cau-

sadas pelo fuico.

Devido ao pequeno número de amostras, neste teste os traba*

lhadores não foram divididos por áreas, apenas em fumantes e não

fumantes.
5.3 - Comentários

Todos os valores obtidos neste trabalho para concentração
210de Po na urina são apresentados na figura 1 . Nesta ilustração

pode-se visualizar a diferença entre fumantes e não fumantes na

população de controle assim como a maior ocorrência de valores e-

levados na área 150.

Os trabalhadores pertencentes a mineração podem ser conside-

rados como os mais próximos a população de controle. Este fato jã

era esperado pois a mina em questão ê de lavra a céu aberto, o

que contribui para a não concentração no ar de radônio e filhos.

E importante notar que embora a ãrea 150 trabalhe com o pro
226duto final (DUA) o Ra ainda permanece presente e consequente-

222mente Rn e filhos. Na continuidade do processo, ao chegar na
•» 226

usina de conversão, o DUA é dissolvido para purificação e o Ra

(junto com Th e outros radionuclldeos) ê separado por meio de

extração por coluna e estocado como rejeito.
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222
Um processo mais eleboxado para a monitoração de Rn e

filhos através de amostragens de ar, deve ser empregado na área

150 do CIPC, pois a contagem dos filtros § feita por "alfa total"

onde observa-se o tempo de decaimento dos radionuclideos retidos

nos filtros. Devido a elevada concentração de urânio no ar a ati-

vidade do filtro utilizado na amostragem de ar permanece constan-

222
te, induzindo à conclusão que não há Rn no ar. Porém ao usar o

próprio homem como dosimetro foi detectada uma provável inalação

ocupacional.

A representação gráfica dos valores obtidos (figura 34 )

torna evidente a difícil visualização das diferenças quanto â cqn>

centração de Po na urina de fumantes e de não fumantes trabalha

dores do CIPC, ou seja, com a interferência do fator ocupacional.
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CAPITULO 6

CONCLUSÕES

1 - E viável a medida da concentração de Po em amostras de uri

na. 0 método desenvolvido mostrou-se de baixo custo, boa sensibi-

lidade (atividade mínima detectãvel= 0,7 mBq/1) e preciso (efici-

ência= 70%). O suporte para o disco de cobre, revestido fr borra

cha de silicone, eliminou a possibilidade de qualquer atividade

residual contaminar as amostras.

2 - No estudo das amostras de urina do grupo não ocupacionaInten-

te exposto, o fumo mostrou-<se um fator determinantes quanto à con

- 210centraçao de Po.

3 - Foi detectado —PoTia-urina de-trabarlhaaore^nflo'CIPC "em quan—

tidades estatisticamente diferentes do grupo de controle, mostran

222do que existe exposição ocupacional a Rn e filhos.

Não foi encontrada na urina de tais trabalhadores diferenças

significativas quanto à concentração de Po entre fumantes e não

fumantes. Neste caso a inalação ocupacional foi preponderante.

4 - Foram identificadas 3 ãreas do CIPC (150, 182 e 420) que neces

sitam um controle mais cuidadosi

e filhos em amostragens de ar.

222
sitam um controle mais cuidadoso em relação a monitoração de Rn
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