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RESUMO

Em instalações, como fábrica de elemento combustível, onde os trabalhadores
estão expostos a diferentes compostos de urânio enriquecido, o cálculo da dose
efetiva comprometida é muito complexo, uma vez que é necessário levar em conta
todos os diferentes parâmetros, o qual é um grande desafio. Embora neste tipo de
instalação a principal via de incorporação seja inalação, pode ocorrer também ingestão
ou mistura de ambas, além de incorporação de mistura de compostos, com diferentes
tipos de solubilidade. Devido ao alto custo de alguns programas de monitoração
individual de rotina, para avaliação da dose efetiva comprometida, em geral somente
um tipo de medição é realizado. Em situações complexas, onde vários parâmetros
podem comprometer a influenciar na interpretação dos resultados de bioanálise, é
necessário ter uma combinação de métodos para avaliar a doses efetiva
comprometida. De acordo com as publicações 78 da ICRP (ICRP, 1997) e IAEA Safety
Report (IAEA, 1999b), a dose efetiva comprometida deve ser avaliada baseada em
resultados de monitoração individual. A ordem de preferência dos tipos de medições,
em termos de incerteza, para o cálculo da dose é: bioanálise in vivo, bioanálise in vitro
(urina e fezes) e amostrador de ar  individual de lapela. Resultados de monitoração de
área podem fornecer informações que subsidiem o cálculo da dose efetiva
comprometida, tais como: tamanho da partícula (AMAD), forma química, solubilidade e
data da incorporação. Um grupo de quinze trabalhadores, de áreas controladas da
fábrica de elemento combustível em estudo, foi selecionado para avaliar a dose efetiva
comprometida usando todos os métodos disponíveis de monitoração individual durante
um determinado período. Os trabalhadores foram monitorados por bioanálise in vitro,
determinação do conteúdo de urânio na excreção diária, urinária e fecal (coletada no
período de 3 dias consecutivos), por bioanálise in vivo, medição de urânio nos
pulmões, e amostragem de ar individual de lapela. Os resultados mostraram que no
mínimo dois tipos de métodos sensíveis devem ser utilizados, uma vez que existem
várias fontes de incertezas na interpretação de resultados de bioanálise, como por
exemplo: incorporação de mistura de compostos e diferentes vias de incorporação. A
combinação de urina e fezes tem mostrado ser as metodologias mais apropriadas para
avaliação da dose efetiva comprometida nesta situação. Embora a bioanálise in vivo
tenha uma incerteza menor comparada a determinação de urânio em urina e fezes, a
técnica não possui sensibilidade adequada para ser aplicada em um programa de
monitoração de rotina. A estimativa da incorporação por dados de amostrador
individual de lapela é um indicador primário da exposição potencial do trabalhador e
fornece informações imediatas sobre qualquer mudança nas condições de trabalho.
No entanto, possui uma grande incerteza comparada aos resultados de bioanálise in
vitro.



ABSTRACT

In nuclear fuel fabrication facilities, workers are exposed to different compounds

of enriched uranium. Although in this kind of facility the main route of intake is

inhalation, ingestion may occur in some situations, and also a mixture of both. The

interpretation of the bioassay data is very complex, since it is necessary taking into

account all the different parameters, which is a big challenge. Due to the high cost of

the individual monitoring programme for internal dose assessment in the routine

monitoring programmes, usually only one type of measurement is assigned. In complex

situations like the one described in this study, where several parameters can

compromise the accuracy of the bioassay interpretation it is need to have a

combination of techniques to evaluate the internal dose. According to ICRP 78 (1997),

the general order of preference of measurement methodologies in terms of accuracy of

interpretation is: body activity measurement, excreta analysis and personal air

sampling. Results of monitoring of working environment may provide information that

assists in the interpretation on particle size, chemical form, solubility and date of intake.

A group of fifteen workers from controlled area of the studied nuclear fuel fabrication

facility was selected to evaluate the internal dose using all different available

techniques during a certain period. The workers were monitored for determination of

uranium content in the daily urinary and faecal excretion (collected over a period of 3

consecutive days), chest counting and personal air sampling. The results have shown

that at least two types of sensitivity techniques must be used, since there are some

sources of uncertainties on the bioassay interpretation, like mixture of uranium

compounds intake and different routes of intake. The combination of urine and faeces

analysis has shown to be the more appropriate methodology for assessing internal

dose in this situation. The chest counting methodology has not shown appropriate to be

applied in the routine individual monitoring programme. The intake estimated is a

primary indicator of the potential exposure of a worker to airborne materials and can

provide early information on changes in workplace conditions. The uncertainty

associated to this kind of measurement is much higher compared to in vitro bioassay.
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CAPÍTULO I

1 - INTRODUÇÃO

Qualquer programa de monitoração individual tem como finalidade a avaliação

das condições do local de trabalho e das exposições individuais. A avaliação das

doses dos trabalhadores expostos rotineiramente às fontes externas ou internas de

radiação constitui uma parte do programa e ajuda a proteção radiológica a assegurar

níveis aceitáveis, seguros e satisfatórios de exposição ocupacional (IAEA, 1996a).

Em proteção radiológica, a verificação do cumprimento dos requisitos

estabelecidos em Regulamento Técnico ou Plano de Proteção Radiológica da

instalação é realizada por meio de programas de monitoração. A principal função da

monitoração individual é avaliar a dose recebida pelo trabalhador exposto à radiação

ionizante. Esta avaliação é necessária, principalmente, para assegurar que as

exposições dos trabalhadores não excedam os limites de doses estabelecidos no

Regulamento Técnico vigente no país. Outro objetivo é obter dados que subsidiem

medidas para a redução da dose, mesmo quando as mesmas se encontrem abaixo do

limite.

No Brasil, a produção do elemento combustível tem aumentado desde 2001,

com o início da operação da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - Unidade 2

(Angra 2). Durante os anos de 1982 até 1999, o Brasil desenvolvia, em escala

industrial, apenas parte do processo de fabricação do elemento combustível, que

envolvia a mineração, o beneficiamento do urânio e montagem do elemento

combustível.

A partir de 1999, o país passou a desenvolver o processo de Reconversão

(fabricação de pó) e Fabricação de pastilhas, aumentando consideravelmente sua

participação no Ciclo do Combustível (de 35% para 60%). Com isso, aumentou a

necessidade de assegurar meios eficientes de controle da dose dos trabalhadores

devido à inalação e ingestão de compostos de urânio.

Este estudo se refere à avaliação da exposição interna nos processos de

reconversão e fabricação de pastilhas. Nesta instalação, o urânio na forma de vapor

de UF6 é reconvertido para pó de UO2, que é então prensado e sinterizado para formar

as pastilhas de UO2 que compõem as varetas do elemento combustível utilizadas nos
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reatores de produção de energia das unidades 1 e 2 da Central Nuclear Almirante

Álvaro Alberto.

A instalação em estudo apresenta uma grande variação das condições de

trabalho, que leva a utilizar uma metodologia sofisticada para o cálculo da dose efetiva

comprometida. O radionuclídeo manipulado é o urânio enriquecido até 5%. Durante o

processo de reconversão de UF6 e produção de pó de UO2 e pastilha, os

trabalhadores podem estar expostos a compostos solúveis (UF6 - hexafluoreto de

urânio ou NH4 (UO2 CO3)3 - tricabornato de amônia e uranila - TCAU), a compostos

moderadamente insolúveis (UO3) e a compostos insolúveis (UO2 e U3O8). Esta mistura

de compostos a que os trabalhadores estão expostos leva a uma complexidade no

cálculo da dose efetiva comprometida. Neste caso, deve ser identificado o composto

ou a mistura de compostos a qual o trabalhador está exposto, e a via de incorporação,

de forma a diminuir as incertezas no cálculo da dose efetiva comprometida.

1.1 - OBJETIVO

Estabelecer o método de monitoração individual interna mais adequado para

avaliar a dose efetiva comprometida, devido a incorporação de diferentes compostos

de urânio, fornecendo subsídios para a elaboração de um programa de monitoração

individual interno otimizado para a instalação em questão.
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CAPÍTULO II

2 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO URÂNIO

O urânio tem número atômico 92, pertence ao grupo III B da Tabela Periódica,

e se encontra na série dos actinídeos. O urânio ocorre na natureza numa

concentração média de 4 x 10-4 % em peso, na crosta terrestre e consiste de três

isótopos emissores alfa, 238U (t1/2 = 4,5 x 109 anos), 235U (t1/2 = 7,0 x 108 anos) e 234U

(t1/2 = 2,4 x 105 anos), com abundância isotópicas de 99,285%, 0,71% e 0,006%,

respectivamente. Na Figura 2.1 está apresentada a série de decaimento radioativo do
238U (Plöger E; Vietzke, H, 1983).
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1,2 min
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Figura 2.1 - Série de decaimento radioativo do Urânio - 238
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2.2 - CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR

O Ciclo do Combustível Nuclear é o conjunto de etapas do processo industrial

que transforma o mineral urânio, desde quando encontrado em estado natural até a

geração de energia, conforme ilustrado na Figura 2.2.

Figura 2.2 - Esquema do Ciclo do Combustível Nuclear

2.2.1 - MINERAÇÃO E BENEFICIAMENTO DO URÂNIO

O urânio é um material relativamente abundante, presente em um grande

número de minerais e formações geológicas. Na Austrália, no Canadá, na Nigéria, nos

Estados Unidos e na África do Sul existe uma quantidade considerável de urânio

explorável economicamente. O Brasil detém a sexta reserva mundial, embora,

somente um quarto de seu território tenha sido devidamente prospectado. A

classificação de uma jazida como economicamente explorável depende de um

conjunto de fatores, como o tipo do minério, a tecnologia disponível e seu rendimento,
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PASTILHAS DE UOPASTILHAS DE UO22



5

o preço do urânio no mercado internacional, e fatores ambientais que podem dificultar

sua extração (UNSCEAR, 2000).

A mineração do urânio pode ser feita a céu aberto ou em minas subterrâneas.

No Brasil existem duas minas de extração de urânio, uma situada em Poços de Caldas

MG e outra em Caetité, Bahia. Poços de Caldas iniciou-se com mineração

subterrânea, passando posteriormente para mineração a céu aberto. A mina de

Caetité, na Bahia, utiliza a mineração a céu aberto.

A mineração e moagem dos minérios de urânio pode resultar em exposições

interna e externa dos trabalhadores. A exposição interna pode ser por inalação do

radônio e seus produtos de decaimento e também por radionuclídeos contidos na

poeira do minério. A extensão da exposição interna depende de muitos fatores, como

por exemplo, concentrações de partículas radioativas no ar (que variam dependendo

do tipo de operação de mineração e da qualidade da ventilação) e da distribuição de

tamanho da partícula. Em minas subterrâneas, a principal fonte de exposição interna é

o radônio e seus produtos de decaimento. Devido às condições de trabalho, muitas

vezes precárias, principalmente com relação à eficiência de ventilação, a concentração

de radônio pode chegar a níveis não aceitáveis resultando em doses efetivas

comprometidas acima dos limites de doses. Em minas a céu aberto, a inalação do

minério radioativo é geralmente a maior fonte de exposição interna, embora as doses

tendam a ser baixas, comparadas àquelas provenientes da inalação de radônio

(UNSCEAR, 2000).

2.2.2 - CONVERSÃO

É a transformação do yellowcake (U3O8) em hexafluoreto de urânio (UF6)

Na usina de conversão, o urânio sob a forma de yellowcake, é dissolvido e

purificado, obtendo-se então o urânio nuclearmente puro. A seguir, é convertido para o

estado gasoso, o hexafluoreto de urânio (UF6), para permitir o enriquecimento

(UNSCEAR, 2000).
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2.2.3 - ENRIQUECIMENTO DO URÂNIO

A operação de enriquecimento do urânio tem por objetivo aumentar a

concentração do urânio-235 acima da natural - o urânio natural contém apenas 0,7%

de urânio-235 - para, em torno de 3% permitir sua utilização como combustível para

geração de energia elétrica. Assim, o U3O8 do processo de extração é convertido em

UO2 por uma reação de redução com H2. O UO2 é convertido em UF4 pela adição do

ácido fluorídrico (HF), e então a UF6 usando o flúor (F2). Este produto gasoso, UF6, é

então, enriquecido em 235U (UNSCEAR, 2000).

2.2.4 - RECONVERSÃO

A reconversão do urânio é o processo em que hexafluoreto de urânio (UF6) é

transformado em dióxido de urânio (UO2), ainda em formato de pó e depois prensado

para a formação das pastilhas.

2.2.5 - FABRICAÇÃO DO COMBUSTÍVEL

As características relevantes dos combustíveis são: grau de enriquecimento e

os tipos de compostos (metálico ou óxido). A maioria dos reatores usa o combustível

com enriquecimento baixo (até 5% de 235U), alguns reatores de pesquisa, mais

antigos, usam o urânio altamente enriquecido (até 98%); entretanto, por segurança

este material está sendo menos utilizado. A principal fonte de exposição durante a

fabricação do combustível é o urânio (após a mineração, conversão e enriquecimento,

a maioria dos produtos de decaimento foram removidos). Esta prática pode resultar

em exposição externa por emissão de raios gama e exposição interna por inalação de

particulados contendo 234U, 235U e 238U. Nesta etapa, o hexafluoreto de urânio (UF6) é

transformado em dióxido de urânio (UO2). Portanto, os trabalhadores podem estar

expostos ao urânio em diferentes classes de solubilidade (UNSCEAR, 2000).

2.2.6 - OPERAÇÃO DE REATORES

As usinas nucleares são centrais termoelétricas - como as convencionais -

compostas de um sistema de geração de vapor, uma turbina para transformação do

vapor em energia mecânica e de um gerador para a transformação de energia
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mecânica em energia elétrica. A geração de vapor, ocorre como resultado do calor

gerado na fissão de núcleos de átomos de urânio no reator (UNSCEAR, 2000).

2.3 - GRANDEZAS DOSIMÉTRICAS E LIMITES DE DOSE

 
Os  valores  de  limites  de  dose  para  trabalhadores  recomendados  na

Publicação 60 da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP 60, 1990) e

adotado pela Agência Internacional de Energia Atômica em sua publicação Basic

Safety Standard 115 - BSS (IAEA, 1996a) que estão apresentados na Tabela 2.1.

A incorporação de compostos de urânio deve ser limitada com base na toxidez

química ao invés da toxidez radiológica (HPS, 1996). A ICRP publicação 54 (ICRP

1987) recomenda que a inalação de compostos solúveis de urânio, de qualquer

composição isotópica não deve exceder a 2,5 mg em qualquer dia. Este valor foi

adotado pela legislação européia em 1980 (OJEC, 1980). A conferência

Governamental Americana em Higiene Industrial (ACGIH, 1968, 1983) recomenda um

valor limite, para toxidez química, em concentração de urânio no ar de 0,2 mg/m³. Este

valor foi adotado no Reino Unido em 1980 e permanece em vigor até os dias atuais

(HSE, 1980). Em 1989, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA

(OSHA, 1989) recomendou um limite de exposição permissível de 0,05 mg/m³ para

compostos solúveis, equivalente a uma exposição diária de 0,5 mg.

Strandling e col. (1997) reavaliou os documentos mencionados acima levando

em conta o modelo do trato respiratório da ICRP publicação 66 (ICRP, 1994a) e o

recente modelo modelo sistêmico do urânio (ICRP, 1994b). Eles concluíram que,

baseado em um limite diário de 2 mg (0,2 mg/m³, a uma taxa de respiração de 1,2

m³/h e 8 horas de trabalho por dia):

! Incorporação diária de compostos Tipo F e M, de qualquer composição

isotópica, será limitado pela toxidez química;

! Incorporação anual de urânio natural e com baixo nível de enriquecimento,

composto Tipo F, será limitado pela toxidez química;

! Incorporação anual de compostos de urânio Tipo F altamente enriquecido

e Tipo M, de qualquer composição isotópica, será limitado pela toxidez

radiológica;

! Incorporação anual de urânio natural e com baixo nível de enriquecimento,

composto Tipo M será também limitado pela toxidez química.
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Baseado nestas informações, a ICRP em sua publicação 78 (1997), recomenda

que para compostos de urânio Tipo F e M, a incorporação deve ser limitada por

considerações da toxidez química.

Tabela 2.1 - Limites de Dose para Trabalhadores

LIMITES DE DOSE ANUAIS

GRANDEZA ÓRGÃO
INDIVÍDUO

OCUPACIONALMENTE
EXPOSTO

DOSE EFETIVAa - 20 mSv

CRISTALINO 150 mSv

PELE 500 mSvDOSE EQUIVALENTE

MÃOS E PÉS 500 mSv
a Os valores de dose efetiva se aplicam à soma das doses efetivas, causadas por exposições externas,
com as doses comprometidas (integradas em 50 anos para adultos e até a idade de 70 anos para
crianças) causadas por incorporações ocorridas no mesmo ano.

As grandezas adotadas pela Agência Internacional de Energia Atômica, em sua

publicação BSS (IAEA, 1996a) são a dose efetiva “E” e a dose equivalente ”HT” no

tecido ou órgão “T”. A dose equivalente leva em consideração a incidência de efeitos

estocásticos causados pela radiação (detrimento). A dose equivalente (HT) é calculada

multiplicando a dose absorvida “D” pelo fator de peso da radiação (wR), que expressa

quantitativamente este detrimento, como apresentado na equação 2.1. A unidade para

esta grandeza é joule/kg = sievert (Sv). O fator de peso da radiação é dependente do

tipo de radiação e da sua energia, os valores estão apresentados na Tabela 2.2.

(ICRP 60, 1990; IAEA, 1996a).

∑ ×=
R

TRRT DwH   (Sv)       Equação 2.1

Onde:

HT Dose equivalente no tecido ou órgão T

wR Fator de peso da radiação (Tabela 2.2)

DTR Dose absorvida no tecido ou órgão
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A dose efetiva (E) é calculada multiplicando-se a dose equivalente pelo fator de

peso do tecido (wT), equação 2.2. O fator de peso do tecido T expressa

quantitativamente a radiossensibilidade do tecido, assumindo uma irradiação uniforme

de corpo inteiro. Os valores de wt estão apresentados na Tabela 2.3. A unidade é

joule/kg que recebe o nome especial de sievert (Sv).

Esta grandeza é expressa por:

TT
T

HwE ×= ∑     (Sv)   Equação 2.2

Onde:

HT Dose equivalente comprometida no tecido T no período de integração τ.

Para trabalhadores τ é considerado o período de 50 anos e para

indivíduos do público, 70 anos. A unidade é o joule/kg, denominado

sievert (Sv)

wT Fator de peso para o tecido T (Tabela 2.3)

Tabela 2.2 - Fator de peso da Radiação

WR - FATOR DE PESO DA RADIAÇÃO

TIPO DE RADIAÇÃO E ENERGIA FATOR DE PESO (WR)

Fótons 1

Elétrons 1

Nêutrons: E < 10 keV 5

                        10 keV a 100 keV 10

                        100 keV a 2 MeV 20

                        2 MeV a 20 MeV 10

                        > 20 MeV 5

Prótons (excetuando de recuo), E > 2 MeV 5

Partículas α, fragmentos de fissão e núcleos pesados 20
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Tabela 2.3 - Fator de peso para o Tecido T

WT - FATOR DE PESO PARA O TECIDO T

TECIDO OU ÓRGÃO FATOR DE PESO (WT)

Gônadas 0,20

Medula óssea vermelha 0,12

Cólon 0,12

Pulmão 0,12

Estômago 0,12

Bexiga 0,05

Peito 0,05

Fígado 0,05

Esôfago 0,05

Tireóide 0,05

Pele 0,01

Superfície óssea 0,01

Outros órgãos 0,05

A grandeza de interesse em dosimetria interna é a dose efetiva comprometida

(E50). Os radionuclídeos incorporados permanecem no corpo até que sejam

eliminados, por decaimento radioativo e biológico. A dose efetiva resultante é recebida

durante o período de tempo em que o radionuclídeo permanece no corpo. A dose

efetiva comprometida é a dose total (equação 2.3).

A dose efetiva comprometida não é mensurável e a grandeza de interesse

primária é a atividade decorrente da incorporação, que é o processo de entrada do

radionuclídeo no corpo, por inalação, ingestão ou absorção na pele. Esta grandeza

refere-se à atividade de radionuclídeos incorporada por indivíduos expostos a fontes

não seladas de radiação. A atividade é determinada por medições individuais indiretas

(urina e fezes) e diretas (corpo inteiro, órgãos ou tecidos) ou medições utilizando

amostrador de ar individual.

∫∑
τ+

τ =
o

o

t

t
T

T
T)( dt)t(HwE        Equação 2.3
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Onde:

HT Dose equivalente comprometida no tecido T no período de integração τ.

Para trabalhadores τ é considerado o período de 50 anos e para

indivíduos do público, 70 anos. A unidade é o joule/kg, denominado

sievert (Sv)

wT Fator de peso para o tecido T (Tabela 2.3)

A dose efetiva total “E” recebida ou comprometida durante qualquer período

de tempo t pode ser estimada a partir da seguinte expressão:

inalaçãoinalação,)g(eingestãoingestão,)g(e)10(Hp)(E j
j

jj
j

j
R

Ι×+Ι×+=τ ∑∑∑

 Equação 2.4

Onde: HP (10) é o equivalente de dose pessoal a uma profundidade de 10 mm

em tecido mole durante o período t, para a radiação R (representa a

dose efetiva devido à exposição externa).

e(g)j, ingestão e e(g)j, inalação são os coeficientes de dose para ingestão e

inalação de radionuclídeos j por faixa etária g (Sv/Bq)

Iingestão e Iinalação são as atividades incorporadas, via ingestão e inalação

dos radionuclídeos j durante o período de tempo t.

2.4 - MODELOS BIOCINÉTICOS

Na última década, a ICRP vem se preocupando em desenvolver modelos que

descrevam de maneira mais realística a distribuição e retenção de radionuclídeos no

corpo. A biocinética dos radionuclíodeos no corpo é descrita por equações diferenciais

de primeira ordem, estas formam a base para o método de cálculo empregado para

derivar as tabelas com os valores de fração de retenção da incorporação. Estes valores

gerados de FRI ou m(t) permitem o cálculo da atividade incorporada a partir dos

resultados de medida de excreta, de órgãos ou de tecidos e de corpo inteiro.



2.4.1 - MODELOS DO TRATO RESPIRATÓRIO

O modelo biocinético e dosimétrico adotado pela AIEA (IAEA, 1996a), que

descreve o sistema respiratório está descrito na publicação 66 da ICRP (ICRP,

1994a). O modelo divide o sistema respiratório em duas regiões principais:

extratorácica e torácica. A região extratorácica é composta pelas passagens

respiratória anterior (nariz - ET1) e posteriores (laringe, faringe e boca - ET2). A região

torácica é composta pelos brônquios (BB), bronquíolos (bb) e os interstícios alveolares

(AI). Este modelo relaciona a deposição das partículas, em cada uma das regiões do

trato respiratório, ao tamanho da partícula inalada. A liberação de materiais

depositados no sistema respiratório ocorre por processo mecânico, transferindo o

material principalmente para o sistema gastrintestinal, e por processo de absorção,

transferindo o material para os fluídos do corpo (sangue). Este processo de absorção

depende da solubilidade do composto. A representação do modelo está apresentada

nas Figuras 2.3 e 2.4 (ICRP, 1994a).
extratorácico

torácico

bronquial

bronquiolar

Alveolar intersticial

bronquiolos
bronquíolo terminal

bronquíolo respiratório

duto alveolar + alvéolo

bronquíolos

brônquio

brônquio principal

traquéia

laringe

Passagem nasal anterior

faringe

Passagem nasal posterior ET1

ET2
BB

AI

bb

AI

bb
Figura 2.3 - Representação Esquemática do Sistema Respiratório, Publicação
66 da ICRP (1994)
12
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De acordo com a ICRP 66 (ICRP, 1994a), o processo de absorção dos

compostos pelo sangue é composto de dois estágios, dependentes do tempo. O primeiro

estágio é a absorção das partículas que já estão dissolvidas (fase rápida) e o segundo é

a absorção das partículas que são progressivamente dissociadas e dissolvidas.

De acordo com a classificação da absorção dos materiais, estes podem ser

divididos em:

•  Tipo F “fast” - materiais que são prontamente absorvidos pelo sangue, ou seja,

representa a absorção de compostos solúveis. Os parâmetros estão

apresentados na Tabela 2.4. Parte do material inalado permanece no muco

sendo transferido para a glote pelo movimento mecânico dos cílios que revestem

as paredes da parte superior do sistema, até serem transferidos para o sistema

gastrintestinal, ou seja, 100% do material é transferido para o sangue com uma

meia-vida de 10 minutos.

•  Tipo M “moderate” - materiais com taxa intermediária de absorção, representa a

absorção de compostos moderadamente insolúveis. Para tais materiais o

percentual de absorção e respectivas meias-vidas biológicas estão apresentadas

na Tabela 2.4 (10% transferido para o sangue com uma meia-vida de 10 minutos

e 90% transferido com meia-vida de 140 dias).

Figura 2.4 - Modelo do Sistema Respiratório da Publicação 66 da ICRP (1994)

AMBIENTE

TRATO GI

ET1

NÓDULOS
LINFÁTICOS

TRATO
RESPIRATÓRIO

EXCLUINDO
ET1

SANGUE
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•  Tipo S “slow” - representa a absorção de compostos considerados insolúveis.

Para tais compostos o percentual de absorção e as respectivas meias-vidas

biológicas estão apresentadas na Tabela 2.4 (0,1% é transferido para o sangue

com uma meia-vida de 10 minutos e 99,9% transferido com meia-vida de 7000

dias).

Tabela 2.4 - Parâmetros de absorção para materiais

CLASSE DE ABSORÇÃO MEIA-VIDA BIOLÓGICA

TIPO F “FAST” 10 MINUTOS (100%)

TIPO M “MODERATE” 10 MINUTOS (10%) - 140 d (90%)

TIPO S “SLOW” 10 MINUTOS (0,1%) - 7000 d (99,9%)

2.4.2 - MODELOS DO TRATO GASTROINTESTINAL

O sistema gastrintestinal (SGI) adotado pela IAEA (IAEA, 1996a) encontra

descrito na publicação 30 da ICRP (1979). Neste modelo o SGI é dividido em quatro

compartimentos, estômago (ES), intestino delgado (ID), intestino grosso superior (IGS)

e intestino grosso inferior (IGI). Os tempos de residência médios nos compartimentos

são de 1 hora no estômago (ES), 4 horas no intestino delgado (ID), 13 horas no

intestino grosso superior (IGS) e 24 horas no intestino grosso inferior (IGI). A fração da

atividade do radionuclídeo transferida para o sangue é chamada de f1, esta depende

da solubilidade do composto. Se f1 for igual a 1 (um) significa que a absorção para o

sangue é completa assumindo-se, neste caso, que o radionuclídeo passa diretamente

do intestino para o compartimento de transferência (sangue). Quanto mais insolúvel for

o composto, menores são os valores de f1 e consequentemente maior a excreção

fecal.  O  esquema  do  modelo  do  sistema  gastrointestinal  esta  representado  na

Figura 2.5.
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Figura 2.5 - Modelo do Sistema Gastrintestinal da ICRP 30 (1979)
λλλλST - Taxa de transferência do estômago para o intestino delgado

λλλλSI - Taxa de transferência do intestino delgado para o intestino grosso superior

λλλλULI - Taxa de transferência do intestino grosso superior para o intestino grosso inferior

λλλλLLI - Taxa de transferência do intestino grosso inferior para as fezes

Aplicando este modelo para o caso da instalação em questão, temos que para

o urânio, a absorção de compostos solúveis, ou seja, a transferência do intestino

delgado para o sangue é de 2% (f1 = 0,02). Esse valor de f1 se aplica para UF6, UO2F2

e UO2(NO3)2. Para compostos considerados insolúveis, como UO2 e U3O8, a  absorção

é  de 0,2% (f1 = 0,002).
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2.4.3 - MODELOS SISTÊMICO DO URÂNIO

O modelo sistêmico representa a distribuição, retenção e excreção do

radionuclídeo no corpo a partir do sangue.

O modelo sistêmico adotado pela IAEA (IAEA, 1996a) é o descrito na ICRP

publicação 69 (ICRP, 1994b) e está apresentado na Figura 2.6. Este modelo é baseado

nos processos fisiológicos do corpo e representa de maneira realista o metabolismo do

urânio no corpo. Após a incorporação do urânio, seja por inalação ou ingestão, a

atividade presente no sangue é distribuída nos órgãos e tecidos de preferencial

deposição. O modelo inclui os seguintes órgãos e tecidos:

! Tecido ósseo;

! Fígado;

! Tecido mole; e

! Rins

O tecido mole é representado por três compartimentos (STO, ST1 e ST2). O

compartimento STO representa o fluído extracelular, este compartimento recebe 30% da

atividade do plasma, ficando retido com uma meia-vida de 2 horas. Os compartimentos

ST1 e ST2 representam a retenção imediata e lenta no tecido mole (ST1 representa

músculo, pele, tecido adiposo subcutâneo e ST2 representa todos os demais tecidos

moles do corpo). Da atividade de urânio presente no plasma 6,65% é depositada no

compartimento ST1, com uma meia-vida biológica de 20 dias. Com relação ao

compartimento ST2, 0,3% da atividade do plasma é depositada e fica retida com uma

meia-vida de 100 anos.
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(a) RBC - Células vermelhas do sangue

Figura 2.6 - Modelo Sistêmico do Urânio

O tecido ósseo é dividido em 4 (quatro) compartimentos (superfície do osso

trabecular, superfície do osso cortical, volume do osso trabecular, volume do osso

cortical). A superfície do tecido ósseo recebe 15% da atividade do plasma, e permanece

com uma meia-vida de 5 dias. Metade da atividade que deixa a superfície óssea retorna

ao plasma, a outra metade deposita-se no compartimento chamado volume do osso

trocável, ficando retido com uma meia-vida de 30 dias. Da atividade de urânio que deixa

esse compartimento, 75% retorna para a superfície óssea e 25% fica retido no

compartimento do volume do osso não trocável (ICRP 69, 1994b).
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O fígado é dividido em 2 (dois) compartimentos: “fígado 1” recebe 1,5% do urânio

do plasma, permanece neste compartimento com uma meia-vida de 7 dias. Da atividade

de urânio que deixa esse compartimento, 93% retorna para o plasma e 7% é transferido

para o compartimento “fígado 2”, que retorna ao plasma com meia-vida biológica de 10

anos. A excreção urinária é decorrente da transferência direta do plasma para a bexiga e

também do urânio transferido para a bexiga após a retenção temporária nos tubos renais.

Outro compartimento que compõe o modelo do urânio é o tecido renal que recebe 0,05%

da atividade do plasma, cuja meia-vida biológica é de 5 anos (ICRP 69, 1994b).

A aplicação deste modelo em conjunto com o modelo referente à via de

incorporação (modelo do trato respiratório e modelo do trato gastrintestinal) permite

derivar os valores das frações de retenção de incorporação nos órgãos e tecidos que

compõem o modelo, no corpo todo e, na excreção urinária e fecal. Estas frações são

conhecidas como “FRI” ou “m(t)”.

2.5 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Um Programa de Proteção Radiológica (PPR) está relacionado com todas as

fases de uma prática, desde o projeto, passando pelo controle dos processos até o

descomissionamento da instalação (IAEA, 1996a).

O PPR inclui a proteção tanto dos trabalhadores quanto a do indivíduo do

público. Na maioria das práticas, as doses recebidas por trabalhadores são muito

abaixo dos limites adotados pela Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA,

1996a).

O primeiro passo para a definição de um PPR é realizar uma avaliação

detalhada da exposição ocupacional na fase pré-operacional e operacional da

instalação. Nestas avaliações é necessário considerar tanto as exposições normais

como as potenciais (IAEA, 1996a).

2.5.1 - PROGRAMA DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL

De acordo com as recomendações da IAEA, em sua publicação BSS-115,

(IAEA, 1996a), qualquer trabalhador com possibilidade de receber uma exposição
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ocupacional sujeita a controle deve ser submetido à monitoração individual, sempre

que adequada, apropriada e factível. Nos casos em que a monitoração individual não

for aplicável, a avaliação da exposição ocupacional do trabalhador será baseada nos

resultados de monitoração de área adicionados às informações sobre as tarefas do

trabalhador na área (IAEA, 1999a).

A designação das áreas (controladas ou supervisionadas) e a necessidade de

monitoração individual são definidas pelo conhecimento das condições do local de

trabalho e o risco potencial de exposição do trabalhador (IAEA, 1999a).

2.5.1.1 - MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA

A monitoração individual da exposição externa do trabalhador compreende a

avaliação sistemática das exposições externas recebidas devido a sua atividade

profissional. Na maioria dos casos, esta avaliação é realizada por meio de medições

da exposição na superfície do corpo do trabalhador. Estas medições podem ser

realizadas com filmes dosimétricos ou dosímetros termoluminescentes, leves e de

pequenas dimensões, de modo que o trabalhador possa utilizá-lo sem que lhe cause

desconforto ou dificulte o desempenho de suas atividades. O monitor individual ao ser

irradiado, armazena uma informação que será relacionada à grandeza operacional

Hp(10) (IAEA, 1999a).

2.5.1.2 - MONITORAÇÃO INDIVIDUAL INTERNA

O manuseio de fontes não seladas de radiação pode ocasionar a incorporação

de radionuclídeos. As principais vias de incorporação no corpo são inalação e

ingestão, entretanto outras formas secundárias de contaminação podem ocorrer, como

por exemplo: ferimentos na pele que podem provocar o transporte do radionuclídeo

para a corrente sanguínea. Uma vez o radionuclídeo presente no sangue ele é

distribuído pelo corpo depositando-se nos órgãos e tecidos, sendo excretado pela

urina e fezes (IAEA, 1999b).

A avaliação da dose interna é feita utilizando métodos indiretos: biológicos

(bioanálise in vitro) e físicos (amostragem de ar - amostrador individual de lapela); e

método direto, bioanálise in vivo, associados a métodos interpretativos, além dos
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dados de caracterização de aerossol, que fornecem subsídios para interpretação dos

resultados de bioanálise.

A bioanálise in vitro é um método indireto usado para estimar a atividade

incorporada através da determinação do radionuclídeo em amostras de urina e fezes.

Estas amostras devem ser coletadas no período de 24 horas.

A bioanálise in vivo consiste na determinação da atividade de radionuclídeos

presentes no corpo todo ou em órgãos específicos, através da medida de raios gama

ou X emitidos, permitindo estimar o conteúdo de um determinado radionuclídeo

presente no corpo do indivíduo no instante da medida (IAEA,1999b).

A interpretação dos resultados de bioanálise é feita por meio de modelos

biocinéticos e dosimétricos para o cálculo da dose efetiva comprometida. Os modelos

biocinéticos permitem avaliar quantitativa e temporalmente as atividades presentes

nos órgãos e as excretadas pelas fezes e urina, e através de um cálculo retrospectivo

estimar a atividade incorporada de radionuclídeos utilizando as medidas de atividade

determinadas por bioanálise. Os modelos dosimétricos permitem calcular doses em

órgãos (dose equivalente comprometida) e corpo inteiro (dose efetiva comprometida).

A partir daí, pode-se então estabelecer um sistema de avaliação de exposição à

radiação com a finalidade de auxiliar na segurança de atividades ocupacionais que

apresentem risco potencial para incorporação de radionuclídeos (IAEA,1999b).

a) PROGRAMA DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL INTERNA DE ROTINA

A necessidade de monitoração para avaliação da exposição interna depende

de vários fatores, como por exemplo, da quantidade de material radioativo manipulada

anualmente durante o processo, do radionuclídeo envolvido no local de trabalho, da

forma físico-química do material radioativo, do tipo de recipiente utilizado para o

armazenamento, dos tipos de operações realizadas e da condições de trabalho

(IAEA,1999b).

Os trabalhadores que exercem atividades em áreas controladas sob o ponto de

vista de proteção radiológica, onde existe probabilidade de incorporação de materiais

radioativos em condições normais de operação, necessitam ser submetidos a um

Programa de Monitoração Individual Interna de Rotina.
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A IAEA em sua publicação RS-G-1.2 (IAEA, 1999b) define critérios para avaliar

a necessidade de implementar Programa de Monitoração Individual Interna em

situação de rotina. Recomenda-se que em situações onde espera-se encontrar doses

efetivas anuais iguais ou superiores a 1 mSv é necessário implementação do

programa.

O primeiro passo para estabelecer o Programa de Monitoração Individual

Interna de Rotina é definir os tipos de medições mais apropriadas, para avaliar à

exposição interna, estas podem ser:

! Medida de amostras biológicas (urina, fezes e outras complementares);

! Medidas de amostras físicas (filtro de ar - amostrador individual de lapela);

! Medidas diretas (corpo inteiro, órgãos e tecidos).

b) PROGRAMA DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL INTERNA ESPECIAL

A monitoração especial é realizada para verificar uma situação anormal que

possa ter sido provocada por situações de incorporações especiais. A monitoração

especial pode ser necessária como resultado de uma exposição conhecida ou

suspeita, ou de um incidente, ou após um acidente. Freqüentemente é sugerida

quando a atividade incorporada excede o nível de investigação derivado (IAEA,1999b),

definido no item 2.6.2.

As técnicas de medição das monitorações especiais geralmente são as

mesmas que as de monitoração de rotina. Recomenda-se a realização de medições

consecutivas, assim como a utilização de outros tipos de monitoração

complementares, caso necessário (IAEA,1999b).

2.5.2 - FREQUÊNCIA DE MONITORAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL

INTERNA DE ROTINA

“A natureza, frequência e precisão da monitoração individual deve ser

determinada considerando a magnitude e as possíveis flutuações dos níveis de

exposição e a probabilidade das exposições potenciais.” (ICRP 78, 1997)
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Para a determinação da frequência de medida em um programa de

monitoração é necessário identificar os radionuclídeos envolvidos, sua forma física e

química e a via provável de incorporação. Deve-se considerar os seguintes

parâmetros:

! Retenção do radionuclídeo, R(t);

! Eliminação do radionuclídeo, E(t);

! Sensibilidade do método de medição (limite mínimo de detecção - LMD);

! Incertezas aceitáveis;

! Dose efetiva comprometida, E(50).

De acordo com a publicação RS-G-1.2 (IAEA, 1999b), a frequência de

monitoração deve ser tal que a sensibilidade do método de medição seja capaz de

detectar atividades para o período de monitoração, que resultam em doses iguais ou

inferiores a 1 mSv/ano, conforme mostrado nas Equações 2.5 e 2.6.

" PARA MEDIDAS in vivo

ano/mSv1
365

t
R
LMDe

)t(
)50( ≤××       Equação 2.5

" PARA MEDIDAS in vitro

                 ano/mSv1
365

t
R
LMDe

)t(
)50( ≤∆××

∆

      Equação 2.6

Onde,

e(50) - Coeficiente de dose para inalação ou ingestão do radionuclídeo j, por

faixa etária g em Sv/Bq

LMD - Limite mínimo de detecção da técnica de medição

R(t) - Fração de retenção da incorporação nos órgãos, tecidos ou corpo

inteiro “m(t)” no tempo “t”

R(∆t) - Fração de retenção da incorporação na excreção urinária e fecal “m(t)”

no tempo “t”
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A ICRP em sua publicação 78 (ICRP, 1997) recomenda que o período de

monitoração, geralmente, seja estabelecido de forma que a hipótese de ocorrência da

incorporação na metade do intervalo de monitoração não leve a uma subestimativa ou

superestimativa da dose por um fator de três.

2.6 - NÍVEIS DE REFERÊNCIA

Nível de referência é um valor pré-determinado de uma grandeza acima da

qual devem ser tomadas ações ou decisões específicas. Os valores de referência são

baseados em frações do limite de dose (IAEA, 1999b). Incluem os seguintes níveis:

! NÍVEL DE REGISTRO - se o valor for excedido, o resultado deve ser

registrado;

! NÍVEL DE INVESTIGAÇÃO - se o valor for excedido, investigações devem ser

realizadas de forma a identificar a causa da exposição e medidas de

proteção radiológica devem ser implementadas; e

! NÍVEL DE INTERVENÇÃO - se o valor for excedido, a situação é considerada

inaceitável e devem ser consideradas medidas corretivas e ações de

proteção.

2.6.1 - NÍVEIS DE REGISTRO

O nível de registro é definido como um valor de dose efetiva, ou atividade,

especificado pela autoridade regulatória, acima do qual necessita ser incluído nos

registros de doses individuais do trabalhador. A IAEA em sua publicação RS-G-1.2

(IAEA, 1999b) sugere que o nível de registro para a incorporação de um radionuclídeo

pode ser correspondente a uma dose anual efetiva comprometida de 1 mSv, portanto,

para N períodos de monitorações por ano, o nível de registro (em Bq) para

incorporações de radionuclídeo em um período de monitoração será dado pela

Equação 2.7.

)Bq(
)g(eN

001,0)NR(
j

j ⋅
=                       Equação 2.7
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Onde,

(NR)j - Nível de registro - atividade do radionuclídeo j, que resulte em uma

dose anual de 1 mSv, em Bq

e(g)j - Coeficiente de dose para ingestão ou inalação do radionuclídeo j pelo

grupo de idade g, em Sv/Bq

0,001 - Dose anual referente ao nível de registro em Sv

N - Períodos de monitoração por ano.

2.6.2 - NÍVEIS DE INVESTIGAÇÃO

O nível de investigação é definido como um valor de dose efetiva ou atividade,

acima do qual deve ser conduzida uma investigação. Para incorporações de

radionuclídeos, o nível de investigação está relacionado com um valor de dose efetiva

comprometida acima do qual o resultado de uma monitoração é considerado como

suficientemente importante para justificar uma investigação adicional. O nível de

investigação é estabelecido pela autoridade regulatória e dependerá da prática, dos

objetivos do programa e do tipo de monitoração a ser realizada (IAEA, 1999b).

Para a monitoração rotineira, o nível de investigação para uma incorporação de

radionuclídeo é estabelecido em relação ao tipo e a frequência de monitoração bem

como ao nível esperado e à variação da incorporação. O valor numérico do nível de

investigação depende do conhecimento das condições do local de trabalho. Um nível

de investigação pode ser estabelecido para indivíduos envolvidos numa operação em

particular, seja ela rotineira ou basicamente ocasional, ou pode ser idealizada para

indivíduos dentro de um local de trabalho sem referência a uma operação em

particular (IAEA, 1999b).

A IAEA em sua publicação RS-G-1.2 (IAEA, 1999b) sugere que para uma

operação que requer monitoração rotineira, o nível de investigação pode ser

estabelecido com base na dose efetiva comprometida de 5 mSv. Portanto, para N

períodos de monitoração no ano, o nível de investigação (em Bq) para a incorporação
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de qualquer radionuclídeo em qualquer período de monitoração será dado pela

Equação 2.8.

 )Bq(
)g(eN

005,0)NI(
j

j ⋅
=             Equação 2.8

Onde,

(NI)j - Nível de investigação - atividade do radionuclídeo j, que resulte em

uma dose anual de 5 mSv em Bq

e(g)j - Coeficiente de dose para ingestão ou inalação do radionuclídeo j pelo

grupo de idade g, em Sv/Bq

0,005 - Dose anual referente ao nível de investigação (Sv)

N - Períodos de monitoração por ano.

2.6.3 - NÍVEIS DE INTERVENÇÃO

O nível de intervenção representa a quantidade de incorporação ou dose, igual

ou superior ao limite de dose. A notificação deve ser feita no prazo mais curto possível

mas, necessariamente, não constitui uma caracterização importante para terapia. No

entanto, caracteriza a necessidade de implementação de monitoração especial.

2.7 - DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO EM ESTUDO - FÁBRICA DE PÓ E PASTILHAS DE UO2

As Fábricas de Pó e Pastilhas de UO2 operam em sistema de bateladas de

produção. A operação das Fábricas de Pó e Pastilhas de UO2 pode ser dividida nos

seguintes setores:

# Recebimento e qualificação dos cilindros de UF6;

# Vaporização de UF6;

# Precipitação de NH4 (UO2 CO3)3 - tricabornato de amônia e uranila - TCAU;

# Filtro Rotativo;



# Forno de Leito Fluidizado;

# Estabilizador;

# Homogeneizador;

# peneiramento

# Prensa Rotativa;

# Forno de Sinterização;

# Retífica; e

# Tancagem.

2.7.1 - FÁBRICA DE PÓ DE UO2

A Fábrica destina-se à produção de Pó de Dióxido de Urânio [UO2], utilizando o

processo de via úmida, operando com capacidade variável entre 120 e 160 ton/ano,

conforme a flutuação das demandas.

O esquema de produção de Pó de UO2 está apresentado na Figura 2.7 e

detalhadamente descrito a seguir:
26

Figura 2.7 - Esquema das diferentes etapas da fabricação do pó de UO2
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a) RECEBIMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS CILINDROS DE UF6

A matéria-prima para a produção de UO2 é o hexafluoreto de urânio (UF6). Este

material, com um enriquecimento em 235U de no máximo 5,0%, chega à Fábrica de

Elementos Combustíveis - Unidade II, em cilindros contendo no máximo 2.277 kg de

UF6.

Os cilindros de UF6 são estocados em um pátio a céu aberto, localizado ao sul

do prédio de produção. Este pátio tem o piso construído de uma laje retangular, com

caimento em quatro “águas” divididas pelas suas diagonais. A drenagem de cada

“água” é encaminhada para um poço de coleta / monitoração, construído em alvenaria

(total de 04 poços).

O objetivo da divisão do pátio de estocagem é que se porventura ocorrer

vazamento do conteúdo de algum cilindro, este será detectado através da monitoração

das águas retiradas nos poços de coleta, e dessa forma o quadrante cujo respectivo

poço esteja contaminado será coberto com tecido impermeável, garantindo assim a

não ocorrência de contaminação nas águas pluviais efluentes deste pátio.

Os cilindros contendo UF6 (à temperatura ambiente de 25ºC, na forma sólida),

são inspecionados quanto à contaminação externa. Após terminados os

procedimentos de qualificação, os cilindros são armazenados na sala de estocagem

provisória (capacidade máxima de 03 cilindros), aguardando seu envio para o circuito

de vaporização.

Nessa etapa, o conjunto berço de transporte/cilindro é introduzido no interior da

autoclave, por içamento e posterior movimentação em sistema de trilhos. O cilindro é

acoplado à autoclave através de mangueira flexível. A estanqueidade desta conexão é

verificada através de teste de queda de pressão (pressurização com CO2 até 6,0 bar

abs.) por cerca de 05 (cinco) minutos.

Embora todas as medidas de proteção radiológica sejam tomadas, ainda existe

o risco de liberação de UF6. Portanto, durante o carregamento da autoclave com

cilindro na sala de alimentação de UF6, só é permitida a entrada de trabalhadores

utilizando máscaras panoramas com filtro P3 e os demais equipamentos específicos

de proteção individual (macacão, pantufas, luvas e gorro) que propiciam a segurança

adequada para a realização de suas atividades.
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b) VAPORIZADOR DE UF6

Nesta etapa, o cilindro é introduzido no interior da autoclave e acoplado por

mangueira flexível. A estanqueidade desta conexão é verificada através de teste de

queda de pressão (pressurização com CO2 a 6,0 bar). O cilindro é aquecido com vapor

saturado até cerca de 100ºC, onde o UF6 é liquefeito. O vapor de UF6, acima da

camada líquida, é então misturado a uma corrente pré-aquecida (100ºC) de gás

carbônico [CO2] e amônia [NH3]. Isto permite que não seja necessário o uso de trechos

aquecidos de tubulações, até o vaso precipitador, para evitar a dessublimação

indevida do UF6. Outra finalidade da pré-mistura UF6/CO2, é o favorecimento do

escoamento do UF6 (vapor pesado) através das tubulações. O controle de qualidade

de UF6 a ser alimentado no vaso precipitador é feito por diferença de peso no

autoclave.

Nesta etapa, só é permitida a entrada de trabalhadores utilizando máscaras

panoramas com filtro P3 e os demais equipamentos específicos de proteção individual

(macacão, pantufas, luvas e gorro).

c) PRECIPITAÇÃO DE TCAU [NH4 (UO2 CO3)3]

A hidrólise do hexafluoreto de urânio (UF6) e a precipitação do nitrato de uranila

(TCAU) ocorrem em vaso (precipitador) despressurizado, aberto na parte superior e

com seção horizontal retangular, onde a espessura é um fator geométrico de anti-

criticalidade. O precipitador é alimentado inicialmente com água carbonatada (pré-

carga), sendo o restante completado com água desmineralizada, de tal forma, que

após ter sido concluída a transferência de toda a carga de UF6, a suspensão de TCAU

fique com uma concentração de urânio em torno de 250 g/L. (no máximo 400 g/L).

Completada a pré-carga, inicia-se a recirculação desta através de injetores,

com a finalidade de eliminar qualquer obstrução dos mesmos, para somente então

iniciar a alimentação do UF6, CO2 e NH3 no precipitador sendo, também, iniciado o

borbulhamento de ar pelo fundo do precipitador para evitar a sedimentação de

precipitado. A precipitação é iniciada com hidrólise do hexafluoreto de urânio (UF6),

proveniente da mistura UF6 / CO2, seguida de reação com o gás carbônico [CO2] e

amônia  [NH3],  através  de  absorção  no  meio  líquido  circulante,  para  formação

do NH4 (UO2 CO3)3 - tricabornato de amônia e uranila - TCAU.
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Nesta etapa, também só é permitida a entrada de trabalhadores utilizando

máscaras panoramas com filtro P3 e os demais equipamentos específicos de proteção

individual (macacão, pantufas, luvas e gorro).

d) FILTRO ROTATIVO

A filtração do TCAU, em suspensão na solução aquosa de fluoreto de amônio

ocorre em filtro de prato giratório à vácuo.

A suspensão é bombeada do precipitador para os filtros. Este equipamento

consta de um disco perfurado horizontalmente, com um rebordo elevado. Sobre o

disco perfurado está o elemento filtrante de material plástico (polipropileno), onde a

suspensão é distribuída homogeneamente. O filtrado escoa sob a placa perfurada e é

aspirado por um sistema de câmara e vaso separador de vácuo.

Nesta etapa, também só é permitida a entrada de trabalhadores utilizando

máscaras panoramas com filtro P3 e os demais equipamentos específicos de proteção

individual (macacão, pantufas, luvas e gorro).

e) FORNO DE LEITO FLUIDIZADO

A decomposição térmica do TCAU e subseqüente redução para UO2 se

processa em Forno de Leito Fluidizado. Este forno, consiste em um reator vertical

cilíndrico possuindo, na parte inferior, um leito poroso e uma válvula de descarga, e na

parte superior, dois bancos de filtros e um dispositivo dosador de TCAU.

A redução é iniciada com a dosagem do TCAU e injeção de vapor d’água e

hidrogênio. Para isso, o forno é aquecido até 300°C, com purga contínua de N2. Logo

após, eleva-se a temperatura e quando esta atinge 400°C, inicia-se a alimentação de

vapor. No alcance de 500°C adiciona-se, também, o H2.

Nesta etapa, também só é permitida a entrada de trabalhadores utilizando

máscaras panoramas com filtro P3 e os demais equipamentos específicos de proteção

individual (macacão, pantufas, luvas e gorro).
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f) ESTABILIZADOR

Do forno, o pó quente de UO2 é descarregado para dentro do vaso de

passivação (para oxidar o UO2), situado abaixo do forno. Este vaso tem seção

cilíndrica e possui uma barra absorvedora de carboneto de boro, para controle de

criticalidade.

No estabilizador, o pó de UO2 recebe a adição de N2 gasoso e as paredes são

refrigeradas por mantas de água. Atingida a temperatura de 80ºC interrompe-se a

adição de N2 e água de refrigeração, e inicia-se a injeção de ar limpo.

Após o início de injeção de ar, a temperatura interna do vaso aumenta devido a

característica exotérmica da reação. Quando a temperatura atinge 85ºC, a injeção de

ar é interrompida, sendo o N2 novamente injetado no vaso e a água de resfriamento é

circulada pela manta externa. Após a redução de temperatura para 80ºC, retoma-se o

processo de passivação com nova injeção de ar. Após alguns destes ciclos, a

temperatura não mais se eleva, e o processo é terminado.

Nesta etapa, também só é permitida a entrada de trabalhadores utilizando

máscaras panoramas com filtro P3 e os demais equipamentos específicos de proteção

individual (macacão, pantufas, luvas e gorro).

h) HOMOGENEIZADOR

Para prover a peletização com matéria-prima de propriedades mais constantes,

torna-se necessária a homogeneização. Nesta etapa também é adicionado o U3O8.

O pó de UO2 é transferido do vaso de passivação (estabilizador) para tambores

de armazenamento, e daí, pneumaticamente, para os homogeneizadores, os quais,

mediante rotação, homogenizam o pó de UO2 com o U3O8. Os homogeneizadores são

projetados para receber, no máximo 2200 kg de UO2.

Os homogeneizadores são recipientes quadrados, com geometria anticrítica, e

dimensões de 3,5 x 3,5 metros e espessura de 0,15 metros. Nas suas faces maiores

são colocadas placas de Cádmio, com 0,7 mm de espessura, para absorver nêutrons.



Nesta etapa, também só é permitida a entrada de trabalhadores utilizando

máscaras panoramas com filtro P3 e os demais equipamentos específicos de proteção

individual (macacão, pantufas, luvas e gorro).

2.7.2 - FÁBRICA DE PASTILHAS DE UO2

Destina-se à produção de pastilhas de UO2, com o objetivo de atender à

demanda de elementos  combustíveis  para  as duas centrais nucleares  do  tipo

PWR,  ou  similares, destinadas à produção de energia elétrica e/ou outras finalidades

no campo do uso pacífico da energia nuclear.

O material produzido na Fábrica será o UO2, em pastilhas. Estas pastilhas,

após aprovação nos testes dimensionais, metalográficos e químicos pertinentes

estarão aptas a atender, como elementos combustíveis, às centrais nucleares do tipo

PWR.

Em todas as etapas da produção de pastilhas, só é permitida a entrada de

trabalhadores utilizando máscaras descartáveis com filtro P3 e os demais

equipamentos específicos de proteção individual (macacão, pantufas, luvas e gorro).

O esquema de produção de Pastilhas de UO2 está apresentado na Figura 2.8 e

descrito a seguir:
 

Figura 2.8 - Esquema das diferentes etapas da fabricação de pastilhas de UO2
31
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a) PRENSA ROTATIVA

O pó de UO2 ou a mistura de UO2 / U3O8 é transportada pneumaticamente, via

Caixa de Acoplamento do homogeneizador para a peneira. Lá, o pó é separado do ar

de  transporte  por  um  ciclone  e  alimenta  a  peneira  vibratória. O  pó classificado

com φ < 100 µm é recolhido nas câmaras do depósito elevado da Prensa e, através de

uma válvula rotativa, via sapata de enchimento, é levado às matrizes da prensa. Nesta

fase  do  processo,  as  pastilhas  são  chamadas  de  "pastilhas  verdes".  O  pó  com

φ > 100 µm é levado para a estação de peneiramento, onde são quebrados,

novamente classificados e, posteriormente, reintroduzidos no homogeneizador.

Nesta etapa, só é permitida a entrada de trabalhadores utilizando máscaras

descartáveis com filtro P3 e os demais equipamentos específicos de proteção

individual (macacão, pantufas, luvas e gorro).

b) FORNO DE SINTERIZAÇÃO

As "pastilhas verdes", ainda relativamente frágeis, são encaminhadas ao forno

de sinterização, cuja temperatura é de 1750° C, em processo semelhante ao da

fabricação de cerâmicas, onde adquirem resistência (ou endurecimento) necessária às

condições de operação a que serão submetidas dentro do reator de uma usina

nuclear.

Nesta etapa, também só é permitida a entrada de trabalhadores utilizando

máscaras descartáveis com filtro P3 e os demais equipamentos específicos de

proteção individual (macacão, pantufas, luvas e gorro).

c) RETÍFICA

O sistema de retificação de pastilhas de UO2 é constituído por um dispositivo

de alimentação contínua de pastilhas, um equipamento de retificação, uma seção de

controle dimensional e inspeção visual e um dispositivo de retirada e arrumação de

pastilhas.
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Após a etapa de sinterização, as navetas contendo as pastilhas são

transportadas em carro próprio para este fim, para a mesa de carga da retifica. Nesta

etapa as navetas são desmontadas e o conteúdo de cada bandeja é transportado para

um prato giratório que direciona as pastilhas para um trilho transportador. Após estar

neste trilho, as pastilhas, formando uma coluna contínua, passam pela retificadora.

Para que sejam atendidas as exigências da especificação de diâmetro de 8,05

± 0,01 mm x 10 mm, todas as pastilhas sinterizadas sofrem uma retificação do

diâmetro. Em geral, é retirado de 0,15 a 0,25 mm em um só passe na retificadora.

Nesta etapa, também só é permitida a entrada de trabalhadores utilizando

máscaras descartáveis com filtro P3 e os demais equipamentos específicos de

proteção individual (macacão, pantufas, luvas e gorro).

2.7.3 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA INTRODUZIDAS NA INSTALAÇÃO

O radionuclídeo de maior importância durante a operação das Fábricas de Pó e

de Pastilhas é o urânio, com enriquecimento máximo de 5 %.

Durante o processo de fabricação de pó e pastilhas, o urânio pode ser

encontrado nas seguintes formas químicas:

! UF6 - matéria prima para produção de UO2;

! UO2F2 - produto da hidrólise do UF6 com a umidade do ar;

! NH4 (UO2 CO3)3 - tricabornato de amônia e uranila - TCAU;

! UO2 - produto básico do processo; e

! U3O8 - produto da reação de oxidação do UO2

2.7.3.1 - INCORPORAÇÃO DE COMPOSTOS SOLÚVEIS - UF6, UO2F2 E NH4 (UO2 CO3)3

O UF6, UO2F2 e NH4 (UO2 CO3)3 são compostos solúveis, ou seja, uma vez

incorporado por inalação ou ingestão é rapidamente transferido para o sangue, sendo

a urina a principal via de excreção.
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Na operação normal com UF6 e, principalmente em caso de acidente, o

trabalhador  é  exposto  UO2F2  na  forma  de  aerossol  com  diâmetro  médio  de

1 microm, pois o UF6 hidroliza-se imediatamente em contato com a umidade do ar

para formar UO2F2 e HF.

Os trabalhadores da instalação expostos a estes compostos são aqueles

alocados nos setores de recebimento e qualificação dos cilindros de UF6, no

vaporizador de UF6, na precipitação de TCAU e no filtro rotativo. Além destes, os

trabalhadores alocados no forno de leito fluidizado, no estabilizador e no

homogeinizador apesar de manipular o UO2, podem, também, estar expostos aos

compostos solúveis, pois circulam nas áreas onde há risco de contaminação de UO2F2

e NH4 (UO2 CO3)3.

Em situações de incidente na alimentação do forno de leito fluidizado com

TCAU [NH4 (UO2 CO3)3] pode haver liberação de UO3, classificado como composto

Tipo M (moderadamente insolúvel)

No processo de precipitação não é permitida a entrada de trabalhadores na

“sala da autoclave” sem o uso de máscaras panorâmicas.

2.7.3.2 - INCORPORAÇÃO DE COMPOSTOS INSOLÚVEIS - UO2 e U3O8

Compostos considerados insolúveis, podem ser encontrados sob a forma de

poeira na superfície e no interior de componentes, peças, equipamentos que

compõem a linha de produção.

Sendo base de projeto o confinamento atmosférico de todos os equipamentos

potencialmente geradores de contaminação, somado ao uso de equipamentos de

proteção respiratória e a execução de uma rotina específica de monitoração de área e

limpeza da área de trabalho, espera-se encontrar, níveis de incorporação sempre

abaixo dos limites estabelecidos pela publicação 60 da ICRP (ICRP, 1990).

Os trabalhadores, poderão estar sujeitos à atmosfera e superfícies contendo

níveis mais elevados de contaminação durante as atividades de manutenção. Deste

modo, todas as atividades de manutenção, envolvendo riscos radiológicos, são

acompanhadas pelo Serviço de Radioproteção, que fornece meios e equipamentos,
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necessários para a execução segura das atividades.

Visando minimizar a probabilidade de incorporação, foram implementadas as

seguintes medidas de segurança:

•  Todos os equipamentos, sistemas e salas das Áreas Controladas e

Supervisionadas são dotados de diferencial de pressão, minimizando assim

a transferência de contaminação;

•  O sistema de ventilação que atende às Áreas Controladas e

Supervisionadas está dimensionado para promover em média 10 (dez)

trocas por hora, possibilitando deste modo, a renovação do ar ambiente a

cada 6 (seis) minutos;

•  Os empregados, quando envolvidos em atividades que requeiram o contato

direto com o produto (UO2), utilizam proteção respiratória categoria P3 (alta

capacidade de retenção de partículas). Nas salas de Peneiramento e

Homogeneizadores são utilizadas máscaras faciais completas panorâmicas

(P3) e no caso das áreas do Forno, Retífica e Prensa são utilizados os

respiradores semi faciais de alta eficiência P3; e

•  A proteção respiratória categoria P3 é utilizada contra aerodispersóides

gerados mecanicamente e termicamente, incluindo aqueles tóxicos, com

faixa de diâmetro situados entre 0,04 µm e 1,00 µm. No entanto, há um

acréscimo na eficiência de retenção em função do tratamento eletrostático

dado ao material filtrante. Pertencem a esta categoria os contaminantes

altamente tóxicos, entre outros, as poeiras, névoas e fumos de arsênio,

berílio, sais solúveis de platina, cádmio, rádio, prata e urânio e seus

compostos.

INCORPORAÇÃO POR INALAÇÃO

Quando ocorre a inalação de compostos insolúveis, como o UO2 e U3O8, a

retenção no sistema respiratório é prolongada, apenas uma pequena fração (0,1%) é

transferida rapidamente para o sangue (Tabela 2.4). Espera-se encontrar uma atividade



36

maior na excreção fecal comparada à excreção urinária. Nesta situação é recomendável

que seja realizada análise de urânio em amostras de urina e fezes (ICRP 78, 1997).

Como o UO2 e U3O8 são compostos considerados insolúveis, o tempo de

permanência nos pulmões é longo, sendo este o órgão que recebe maior dose em

caso de incorporação por inalação, ICRP 69 (ICRP, 1994b) e ICRP 68 (ICRP, 1994b).

Por exigências produtivas, somente 28% do pó de UO2 utilizado na etapa de

fabricação de pastilhas, é constituído de partículas menores que 10 µm.

Os trabalhadores alocados no forno de leito fluidizado, estabilizador,

homogeinizador, prensa rotativa, forno de sinterização e retífica estão expostos a UO2

e U3O8. A mistura característica é de 10% de U3O8 e 90% de UO2.

O uso contínuo de proteção respiratória categoria P3 por trabalhadores dentro

das áreas com risco de inalação de compostos de urânio reduz significativamente os

níveis de incorporação, de forma a mantê-los abaixo do limite estabelecido. É

importante considerar também que, o tempo de permanência nas áreas onde são

registradas as maiores concentrações de aerodispersóides é operacionalmente

reduzido, minimizando a probabilidade de incorporação.

De acordo com as características fornecidas pelo fabricante, a categoria P3 é

indicada para atmosferas com, no máximo, as seguintes concentrações:

•  Máscaras Descartáveis - 10 vezes o valor limite de tolerância

•  Máscaras Faciais (Panorâmicas) - 200 vezes o valor limite de tolerância

Deste modo, os trabalhadores estão submetidos a uma condição de proteção

respiratória que garantem níveis seguros tanto para toxidez química quanto

radiológica.
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INCORPORAÇÃO POR INGESTÃO

Em situações de a incorporação crônica de UO2 e U3O8 por ingestão, espera-se

encontrar uma concentração maior de urânio nas fezes quando comparado à excreção

urinária. Isto é devido à reduzida transferência do urânio ingerido para o sangue. Para

os compostos insolúveis a fração de absorção (f1) é de 2 x 10-3, por esta razão a

excreção fecal é maior que a urinária (ICRP, 1994b).

Face a utilização de proteção respiratória categoria P3, a monitoração da

contaminação de superfície corpórea e a dupla lavagem das mãos ao sair das Áreas

Restritas, não se espera que a ingestão seja a via de incorporação.
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CAPÍTULO III

3 - METODOLOGIA

A avaliação da dose comprometida devido à incorporação de urânio pelos

trabalhadores das áreas controladas da instalação em estudo, pode ser realizada por

medições de urânio na excreção urinária e fecal, medição de urânio nos pulmões e por

medição de urânio nos filtros de ar dos amostradores individuais de lapela, associados

a métodos interpretativos, além dos dados de caracterização de aerossol, que

fornecem subsídios para a interpretação dos resultados de bioanálise.

Cada um dos métodos tem suas vantagens e limitações, sendo muitas vezes

necessários os resultados de dois métodos para se obter uma estimativa mais precisa

da incorporação do radionuclídeo no corpo, deposição, excreção e dose efetiva

comprometida. A escolha do método de medida é determinada a partir da análise de

vários parâmetros, tais como:

! Tipo de exposição;

! Via de incorporação;

! Natureza e energia da radiação emitida pelo material radioativo;

! Retenção do material no corpo, considerando os processos de liberação

biológica, vias de eliminação e decaimento radioativo;

! Frequência de medidas necessárias; e

! Eficiência, disponibilidade e conveniência das instalações de medidas.

Neste estudo, que tem como objetivo estabelecer os métodos de monitoração

individual interna mais adequados para avaliar a dose efetiva comprometida para a

instalação em estudo, foram utilizados todos os métodos de medição disponíveis:

! Determinação da atividade de urânio em amostras de urina;

! Determinação da atividade de urânio em amostras de fezes;

! Determinação da atividade de urânio nos pulmões;

! Determinação da atividade de urânio em filtros de ar de amostradores

individuais de lapela; e

! Determinação do diâmetro aerodinâmico mediano do particulado.



39

A metodologia, inicialmente, estabelecida para este estudo foi utilizar as quatro

metodologias disponíveis, da seguinte forma:

! Cada  trabalhador  utiliza  o  amostrador  de  ar  individual  por  um  período

de 1 mês seguido, durante o seu período de trabalho.

! Coleta de amostra de urina e fezes no dia anterior ao início do uso do

amostrador de ar individual.

! Coleta de amostra de urina e fezes no dia seguinte ao término do uso do

amostrador de ar individual de lapela. Para as duas situações a coleta de

urina refere-se ao período de 24 horas. Já a amostra de fezes refere-se ao

período de 3 dias consecutivos, uma vez que é bastante influenciado pela

dieta alimentar.

! Medida de urânio no pulmão após o término do uso do amostrador de ar

individual.

! Caracterização do aerossol em algumas das áreas de trabalho.

Registra-se que a primeira coleta (referente a fase anterior ao uso do

amostrador de ar) não foi realizada, isto ocorreu devido a problemas logísticos e a

dificuldade de se obter estes tipos de amostras, uma vez que depende da colaboração

do trabalhador, e é bastante desconfortável coletar urina por um período de 24 horas e

fezes por 72 horas.

Por esta razão, os dados de urina e fezes disponíveis referem-se à coleta

realizada no dia seguinte ao término do uso do amostrador de ar individual de lapela.

3.1 - SELEÇÃO DO GRUPO AMOSTRADO

Para este estudo foi selecionado um grupo de 15 trabalhadores da área

controlada, com risco de incorporação de urânio. O grupo é composto de

trabalhadores da maioria dos setores da instalação, como descrito abaixo:

! Precipitação
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! Forno de leito fluidizado

! Peneiramento

! Prensa

! Forno de sinterização

! Retífica

! Tancagem

3.2 - MÉTODOS DE MONITORAÇÃO DE AR - MONITORAÇÃO DE ÁREA

3.2.1 - CARACTERIZAÇÃO DE AEROSSOL

O diâmetro aerodinâmico mediano de massa (MMAD) das partículas presentes

nos aerossóis foi determinado utilizando dois impactadores em cascata (IC) de 6

estágios, do tipo Batelli, com vazão operacional de 12 L/minuto e 12,5 L/minuto

respectivamente.  Os  diâmetros  de  corte  de  cada  estágio  do  IC  são  descritos  na

Tabela 3.1. Os amostradores foram colocados em três setores da instalação, onde

existe maior risco de inalação de particulado (leito fluidizado, peneiramento e retífica) e

também na portaria principal, para controle. Os amostradores foram colocados

próximos aos locais onde os trabalhadores permanecem maior parte do tempo e a

uma altura de 1,5 m do solo.

Na Figura 3.1 é apresentada uma foto do IC com os diâmetros de corte de

cada estágio.

Tabela 3.1 - Diâmetro de corte de cada estágio do impactador em cascata

DIÂMETRO DE CORTE (µµµµm)

ESTÁGIO IMPACTADOR 1 IMPACTADOR 2

1 19,4 20,0

2 9,9 10,0

3 4,7 4,0

4 2,4 2,0

5 1,0 1,0

6 0,64 0,5
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Figura 3.1 - Fotografia do impactador em cascata com os diâmetros
de corte de cada estágio

Os parâmetros, tais como: período de coleta e volume de ar amostrado para

a local de coleta estão apresentados na Tabela 3.2.

Os locais de coleta estão apresentados nas Figuras 3.2, 3.3, e 3.4.

Tabela 3.2 - Locais de coleta, período e volume de ar amostrado

PERÍODO DE COLETA
DATALOCAL VAZÃO

(L/MIN.)
Inicio Fim

VOLUME TOTAL
(m3)

13/01/03 14/02/03
no de leito fluidizado (embaixo) 12,0

15:20 hs 11:07 hs
575,24

14/02/03 15/03/03
neiramento 12,0

15:14 hs 12:00 hs
501.12

15/02/03 10/03/03
tífica (saída da pastilha) 12,5

08:51 hs 12:00 hs
417.33

19.4 µµµµm

9.9µµµµm

4.7µµµµm

2.4µµµµm

1.0µµµµm

0.64 µµµµm



Figura 3.2 - Posicionamento do impactador em cascata no
Forno de Leito Fluidizado
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Figura 3.3 - Posicionamento do impactador em cascata no Peneiramento
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A massa coletada em cada estágio do impactador foi determinada pelo método

PIXE (Particle Induced X Rays Emission). As amostras foram analisadas no

Laboratório Van der Graf da PUC-Rio, utilizando um feixe de prótons de 2 MeV

extraído do acelerador eletrostático Van der Graf de 4 MV. A corrente no alvo foi de 20

mA (Dias da Cunha e col., 2000).

Os espectros de raios-x foram analisados utilizando um programa

especialmente desenvolvido no Van de Graf (Dias da Cunha, 1988).

A massa de cada elemento está relacionada ao número de raios-x emitido,

deste modo, a massa de cada elemento presente na amostra é determinada pela

equação 3.1.

       
AS1066,2

Qm,
4

N 9Exx ×××
×ετ

π
Ω=    Equação 3.1

onde,

Nx - Número de raios-x emitidos pelo elemento

Figura 3.4 - Posicionamento do impactador em cascata na Retífica
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π
Ω
4

 - Angulo sólido do detector (esterorradianos)

E,xτ - Seção de choque do elemento para produção de raios-x devido à
colisão de prótons com energia E (barn)

ε - Eficiência do detector

m - Massa do elemento presente na amostra (µg)

Q - Carga (µC)

S - Área do feixe (mm²)

A - Massa atômica do elemento (g)

2,66 x 109 - Fator de correção de unidade

3.3 - MÉTODOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL INTERNA

3.3.1 - AMOSTRADOR INDIVIDUAL DE LAPELA

Este é um método indireto para determinação da atividade incorporada de

radionuclídeo, quando a principal via de incorporação é por inalação. A determinação

é feita através da análise da concentração dos radionuclídeos nos filtros de ar.

Estes amostradores consistem de uma bomba, que é colocada na cintura do

trabalhador, uma mangueira flexível ligada a bomba e um recipiente com filtro

colocado na lapela do uniforme de trabalho, para que fique na zona de respiração do

trabalhador.

Os amostradores individuais de lapela foram utilizados para coletar as

partículas respiráveis (Hinds, 1982) que são depositadas sobre filtros (Whatman GF/A)

de fibra de vidro com 37 mm de diâmetro. Estas amostras foram analisadas para

determinação da concentração de 234U, 235U e 238U (Dias da Cunha, 1998b).

O  diâmetro  de  corte  do  ciclone  é  de  2,5 µm  e  a  vazão  de  operação  de

1,8 L/min.



Nas Figuras 3.5 e 3.6 estão apresentados o amostrador de ar individual de

lapela e o uso do mesmo pelo operador.

Fi
Figura 3.5 - Amostrador de Ar Individual de Lapela
gura 3.6 - Operador utilizand
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o o Amostrador Individual de Lapela
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Cada trabalhador usou o amostrador de ar individual por um período

aproximado de 30 dias durante sua jornada de trabalho, que efetivamente resultou em

20 períodos de 8 horas.

Os filtros de ar são analisados utilizando o mesmo método radioquímico e

radiométrico descrito no item 3.3.2.4.

O resultado em atividade é dividido pelo volume de ar amostrado para se obter

as concentrações de 234U, 235U e 238U no ar em Bq/m³.

3.3.2 - BIOANÁLISE IN VITRO

A bioanálise in vitro é um método indireto usado para estimar a atividade

incorporada através da determinação do radionuclídeo em amostras de urina e fezes.

A urina contém resíduos e outros materiais, principalmente água, resultante do

sangue filtrado pelos rins e permanece armazenada na bexiga por um período de

algumas horas antes de ser excretada. A excreção urinária do homem de referência é

de 1,4 L (ICRP 23, 1975), mas existe uma variação que depende muito das condições

fisiológicas e ambientais. Além disso, existe uma variação diurna na excreção de

muitos materiais, de forma que em geral, para uma melhor estimativa da taxa de

excreção diária do radionuclídeo, é necessário a coleta durante o período de 24 horas.

Quando a coleta de 24 horas não for possível, é preferível a coleta da primeira urina

da manhã (NCRP, 1987a).

Caso seja coletada apenas uma alíquota da excreção diária, deve-se

normalizar para o  volume  urina  e  massa  de  fezes  excretados diariamente pelo

Homem Referência, 1,4 L para os indivíduos adultos e 135 g de fezes (peso úmido)

(ICRP 23, 1975).

As amostras de fezes contêm material liberado dos pulmões, material não

absorvido pelo sistema gastrointestinal após a ingestão e material liberado no intestino

delgado via circulação entro-hepatica.

O tempo de trânsito do material no sistema gastrointestinal é de cerca de 42

horas (ICRP, 1979), conforme descrito no item 2.4.2, sendo que, pode variar



47

consideravelmente com a dieta alimentar e com a saúde do indivíduo. Estes fatores

influenciam também a massa e a composição fecal. Por essas razões, é recomendada

a coleta fecal por um período de 3 a 4 dias, desta forma se obtém uma estimativa

confiável da taxa de excreção diária (IAEA,1996a).

As amostras de fezes são ricas em subtratos biológicos e particularmente

sujeitas à biodegração, portanto, elas devem ser prontamente analisadas ou

preservadas congeladas.

3.3.2.1 - COLETA DE AMOSTRAS E TRANSPORTE

A coleta de amostras biológicas é uma parte fundamental no programa de

monitoração para a determinação da incorporação de muitos radionuclídeos.

Conseqüentemente, os trabalhadores devem ser instruídos de acordo os

procedimentos adequados de coleta de amostras.

Para a coleta de amostras de urina e fezes, os trabalhadores devem receber

frascos limpos com tampas que propiciem um perfeito fechamento. Os frascos devem

ser devidamente identificados, contendo o nome do trabalhador, a data e o período de

coleta. Caso as amostras não sejam imediatamente processadas, deverão ser

acidificadas (somente no caso das urinas) e refrigeradas. Caso o trabalhador esteja

sob algum tratamento médico, devem ser registradas informações tais como:

administração de quelantes, de diuréticos, agentes bloqueadores, laxativos e etc, que

possam influenciar no metabolismo ou excreção do radionuclídeo.

Procedimento adotado para a coleta de amostras de urina e fezes:

! Identificar e datar o frasco de urina e o pote de coleta de fezes;

! Lavar as mãos antes de coletar as amostras;

! Coletar a urina no frasco plástico durante 24 horas;

! Coletar uma excreção completa de fezes no pote plástico;

! Lacrar o frasco e o pote com fita crepe;

! Colocar as amostras em saco plástico;

! Refrigerar as amostras.
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Os procedimentos para o transporte devem levar em conta: identificação

apropriada das amostras e o acondicionamento apropriado dos frascos.

Como a urina é referente ao período de 24 horas, é necessário coletar a

primeira urina da manhã e todas até a última da noite. As amostras devem ser

coletadas fora do ambiente de trabalho, ou seja, fora da área controlada, para evitar

possível contaminação proveniente do local de trabalho ou roupa. A coleta da

excreção urinária foi realizada no 2° dia da coleta da excreção fecal.

3.3.2.2 - DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DE URÂNIO EM AMOSTRAS DE FEZES

As amostras foram analisadas no laboratório de bioanálise in vitro do Instituto

de Radioproteção e Dosimetria, seguindo a metodologia implementada no laboratório,

descrita a seguir.

A técnica para determinar a concentração de 238U,  234U e 235U nas amostras de

fezes envolve três etapas: abertura da amostra, separação radioquímica e

determinação da concentração de  238U e 234U por espectrometria alfa.

O processo de análise das amostras de fezes inicia-se com a calcinação em

forno a uma temperatura de 4000 C por 48 horas. Depois de calcinadas, as amostras

passam por um processo de abertura, que tem como objetivo a eliminação da matéria

orgânica. Esse  tratamento envolve reações de oxi-redução com ácido nítrico, água

oxigenada, ácido fluorídrico e ácido perclórico. Após a eliminação completa da matéria

orgânica e a diminuição da matriz, o resíduo é dissolvido em 1 litro de ácido nítrico,

1M. Essa solução é transferida para uma coluna, onde é feita a separação química do

urânio, através da extração cromatográfica com óxido de tri-n-octil fosfina (TOPO) e

sílica gel silanizada,. O TOPO é um reagente eficiente na extração de actinídeos. O

urânio é eluído com fluoreto de amônio, e recolhido em cápsula de teflon. A seguir,

essa solução é tratada com ácidos minerais e transferida para uma célula de

deposição contendo uma plaqueta de aço inox recoberta com uma membrana

polimérica, preparada com TOPO e vinol. A plaqueta é então calcinada à 400C para a

eliminação do polímero e analisado em um sistema de espectrometria alfa.

Utilizou-se detectores do tipo barreira de superfície (ORTEC), contidos em

câmaras de vácuo. Cada um desses módulos é composto por dois detectores de silício-
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lítio, com janela de alumínio. Na geometria de contagem utilizada, a eficiência de

contagem é, em média, 30%. O espectro de emissores alfa é analisado com o auxílio do

programa MAESTRO II da ORTEC, versão 3.0, que identifica os radioisótopos e

determina a área sob a região de interesse.

O limite de detecção (Asthuller & Pasternack, 1963) desta metodologia para

urânio é de 1mBq/g de cinza.

Os procedimentos experimentais descritos acima estão baseados no método de

análise radioquímica e espectrométrica desenvolvido no Laboratório de Bioanálise in vitro

do Instituto de Radioproteção e Dosimetria da Comissão Nacional de Energia Nuclear

(IRD/CNEN) [Azeredo e col, 1991] [Santos, 1996] [Godoy, 1994]. A técnica de extração

por filme de TOPO foi desenvolvida no Departamento de Monitoração Ambiental do

IRD/CNEN [Sachet e col, 1984].

CÁLCULO DO RENDIMENTO RADIOQUÍMICO

O rendimento radioquímico (R) é calculado a partir da análise dos espectros e

através da seguinte fórmula:

A x E x T
R-R=R

tdc

21        Equação 3.2

Onde,

R1 é o total de contagens na região do traçador

R2 é o total de contagens da radiação de fundo na região do traçador

Tc é o tempo de contagem em minutos

Ed é a eficiência do detector

At é a atividade adicionada de traçador em desintegrações por minuto (dpm)

O rendimento radioquímico médio encontrado em todas as análises desse

experimento, foi  90%.
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CÁLCULO DA ATIVIDADE DA AMOSTRA

A atividade da amostra em Bq (A) em 100 ml de LPS foi calculada utilizando-se a

seguinte fórmula:

60 x R x E x T
R - R=A

dc

43        Equação 3.3

Onde:

R3 é o total de contagens na região de interesse

R4 é  o total de contagens da radiação de fundo  na região de interesse

Tc é o tempo de contagem da amostra e da radiação de fundo em minutos,

Ed é a eficiência do detector

R é o rendimento radioquímico

60 é o fator de conversão de minutos para segundos.

CÁLCULO DO ERRO ASSOCIADO À DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA AMOSTRA

Os erros associados ao resultado final de uma análise podem ser estimados

propagando-se os erros individuais de cada fator. Se x, y, z, ... são contagens medidas

diretamente ou variáveis para as quais se conhece σx, σy e σz, então o desvio padrão

para uma determinada quantidade u, derivada destas contagens, pode ser calculada a

partir da seguinte expressão:

σ∂
∂

σ∂
∂

σ∂
∂

σ 2
z

22
y

22
x

22
u  )

z
u +  )

y
u( +  )

x
u( =      Equação 3.4

Onde,

 u = u (x, y,z) representa o valor derivado.

A equação 3.4 é a fórmula de propagação de erros, é aplicável em situações

relacionadas a medidas radiométricas.



51

A partir da equação 3.4 relacionada, as atividades médias das amostras

analisadas neste trabalho  foram calculadas para um intervalo de confiança de 95% .

3.3.2.3 - DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DE URÂNIO EM AMOSTRAS DE URINA

A determinação da concentração em massa de urânio foi realizada utilizando a

técnica de Espectrometria de Massa com Plasma acoplado (ICP-MS). A técnica requer

somente uma diluição. Uma alíquota de 0,5ml de amostra de urina de 24 horas é

diluída na proporção de  1:20 pela adição de 8,5ml de HNO3, 2%, preparado a partir de

HNO3 supra-puro e água mili-Q. Antes de realizar a medida é adicionado 1 ml de

padrão interno de Indio e Tálio para garantir a qualidade da medida  no ICP-MS. Esse

padrão é para indicar se houve perdas por excesso de resíduos causando

entupimento das mangueiras do equipamento ao realizar a medida. O limite de

quantificação dessa metodologia é 0,01 µg/L ou 0,087 mBq/L. As amostras foram

preparadas no Laboratório de Bioanálise  do IRD e analisadas no ICP-MS do IRD.

3.3.3 - BIOANÁLISE IN VIVO

A bioanálise in vivo consiste na determinação da atividade de radionuclídeos

no corpo todo ou em órgãos específicos, através da medida de raios gama ou X

emitidos, permitindo estimar o conteúdo de um determinado radionuclídeo no instante

da medida.

Esta técnica consiste basicamente, no posicionamento de detectores de

radiação próximo a regiões do corpo, previamente definidas, e a aquisição do espectro

durante um tempo padronizado, que é função do tipo de medida a ser executada. A

análise do espectro permite identificar, quantificar e localizar os radionuclídeos

presentes no corpo no momento da medida (ICRP, 1997; IAEA, 1996b; NCRP, 1980;

NCRP, 1987).

3.3.3.1 - GEOMETRIA DE CONTAGEM

O conjunto de informações que descrevem a localização do detector em

relação ao indivíduo monitorado é denominado de geometria de contagem. Este
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parâmetro é definido, basicamente, em função do radionuclídeo a ser medido, sua

distribuição no corpo, a provável via de incorporação (Hess & McNeft, 1947).

Quando a inalação representa uma importante via de entrada de

radionuclídeos no corpo e, dependendo de características físico-químicas como

solubilidade, meia-vida física e diâmetro aerodinâmico mediano das partículas em

questão, que podem conduzir a uma retenção do material por um tempo relativamente

longo no trato respiratório, a monitoração de pulmão constitui-se a forma mais sensível

e confiável de se estimar a incorporação. No caso do composto insolúvel do urânio,

após a incorporação via inalação, o material é lentamente transferido para o sangue e

então para tecido ósseo. Além disso, o tecido ósseo absorve uma grande fração dos

fótons de baixa energia, tornando a medida de pulmão a mais adequada para a

estimativa da incorporação através de medidas direta (IAEA, 1999b). Para os

trabalhadores da instalação em estudo que estão expostos a urânio enriquecido, foi

realizado a medição direta do 235U, que emite fótons de 185,7 keV. Como a principal

via de incorporação é inalação a geometria de medição mais adequada é pulmão

(Lippmann & Albert, 1969; Stahlhofen e col. 1980).

3.3.3.2 - SISTEMA DE MEDIÇÃO

As medidas dos 15 trabalhadores selecionados foram realizadas na unidade

fixa do contador de corpo inteiro do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD).

Esta unidade consiste de uma sala blindada com 2,5 m de largura, 2,5 m de

profundidade e 2,6 m de altura. A blindagem é composta de uma camada de 15 cm de

aço, uma camada de 3 mm de chumbo, uma camada de 1,5 mm de cádmio e uma

última camada de 0,5 mm de cobre.

A razão da blindagem é a redução da contribuição da radiação de fundo no

interior da sala. A camada de 15 cm de espessura de aço reduz em aproximadamente

150 vezes a taxa de contagem da radiação de fundo comparada ao meio ambiente

externo. As camadas adicionais de chumbo, cádmio e cobre aumentam a redução da

radiação de fundo, principalmente na região abaixo de 100 keV (Oliveira e col. 1989).

O sistema de detecção para medição de fótons no intervalo de 10 - 200 keV,

consiste de quatro detectores de germânio hiperpuro (HPGe) e sua eletrônica
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associada. Uma das principais vantagens destes detectores semicondutores é a alta

resolução, o que permite a identificação simultânea de vários radionuclídeos

emissores de fótons, já que sua resolução situa-se na faixa de 1 keV.

A calibração do sistema de medição para 235U é feita com simulador

desenvolvido no Laboratório Nacional Lawrence Livermore (LLNL), EUA. Suas

dimensões representam um homem adulto norte-americano; possui caixa torácica,

pulmões, linfonodos pulmonares principais e camadas torácicas de diferentes

espessuras e composições (Griffith e col. 1979; Newton e col.1985). Tal simulador foi

produzido à base de poliuretano, pois apresenta propriedades tais como densidade e

coeficiente de atenuação da radiação próximas às dos tecidos vivos (Griffith, 1984;

ICRU, 1989). Para a calibração são utilizados simuladores de pulmões contaminados

com atividade conhecida de 235U.

O objetivo da calibração do sistema de medição é gerar um fator para converter

a taxa de contagem em um valor de atividade presente no órgão ou tecido de

interesse. A atividade é diretamente proporcional à taxa de contagem. Assim, a

calibração permite determinar essa proporção para as condições da medida, de

maneira que possam ser levados em consideração parâmetros tais como a

distribuição do radionuclídeo no corpo, o posicionamento do detector, as

características do sistema de detecção e a atenuação da radiação ao atravessar os

tecidos.

3.3.3.3 - PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO DE 235U NOS PULMÕES

Antes de realizar a medição, o indivíduo toma banho e coloca a roupa de

monitoração apropriada, para remover eventual contaminação externa proveniente de

suas atividades laborais. Após esta etapa são realizadas as medidas antropométricas

(peso, altura e diâmetro do tórax) que serão utilizadas para o cálculo de espessura da

camada torácica, valor este utilizado na determinação do fator de calibração, que leva

em conta a atenuação dos fótons ao atravessar o tecido.

Após todos estes procedimentos que antecedem a medição propriamente dita,

o indivíduo é colocado na cadeira de medição, dentro da sala blindada, e os quatro

detectores HPGe são posicionados tão próximo quanto possível da parte ântero-
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superior do tórax (Anderson e col. 1979). Os trabalhadores foram medidos por 60

minutos.

3.3.3.4 - CÁLCULO DA ATIVIDADE

A atividade é calculada utilizando-se a seguinte expressão:

60
111

TC
Tb

TCa
TaA ×

γ
×

ε
×





 −=

b
     Equação 3.5

Onde:

A Atividade (Bq)

Ta Número total de contagens do indivíduo na região do 235U

Tb Número total de contagens da radiação de fundo na região do 235U

(espectro do próprio indivíduo (fase pré-operacional) ou de outra pessoa

não exposta com as mesmas características antropomórficas)

TCa Tempo de contagens do indivíduo em minutos (60 minutos)

TCb Tempo de contagem da radiação de fundo em minutos

εεεε Eficiência de contagem (cpm/dpm)

γγγγ Probabilidade por decaimento na energia do fotopico

60 Conversão de dpm para dps (Bq)

A eficiência de contagem para a energia do radionuclídeo de interesse pode

ser obtida por interpolação de uma curva de calibração. Essa técnica é geralmente

aplicada à análise de produtos de fissão com energias superiores a 100 keV, em

medidas de rotina de corpo inteiro. Outra possibilidade é a aplicação dos chamados

fatores de calibração para determinados radionuclídeos depositados em órgãos

específicos (Kennedy, 1990).

FCcpmlA ×=                  Equação 3.6



55

Onde,

A Atividade (Bq)

cpml Taxa de contagem líquida na região do 235U

FC Fator de calibração (Bq/cpml)

3.3.3.5 - CÁLCULO DA ATIVIDADE MÍNIMA DETECTÁVEL

O Limite Mínimo de Detecção (LMD) corresponde a uma atividade necessária

para assegurar, com uma probabilidade β, que o sinal obtido seja detectado de acordo

com o critério proposto, isto é, que o sinal corresponderá a uma atividade acima da

atividade mínima significantemente medida (MSMA) (Altshuler & Pasternack, 1963;

Currie, 1968).

TE
3

TFC
N65,4MDA

×
+

×
=   Equação 3.7

Onde:

N Contagem da radiação de fundo na região do 235U

FC Fator de calibração (cpml / Bq)

Para o sistema de detecção da unidade fixa de contador de corpo inteiro do

IRD, o limite mínimo de detecção característico do 235U, para 60 minutos de contagem

de tórax (pulmão), é 6,5 Bq. Embora exista uma variação que depende da camada

toráxica (Azeredo e col. 2002).

3.4 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DE BIOANÁLISE

 O cálculo da dose efetiva comprometida é baseado nos resultados das técnicas

de bioanálise in vitro e in vivo e amostrador individual de lapela associados a métodos

interpretativos, além dos dados de caracterização de aerossol, que fornecem subsídios

para interpretação desses resultados. A interpretação dos resultados de bioanálise é
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muito complexa, uma vez que vários parâmetros devem ser levados em consideração,

como por exemplo:

! Via de incorporação;

! Modelo de incorporação (incorporação única, crônica - trabalhador);

! Retenção do material no corpo, considerando os processos de liberação

biológica, vias de eliminação e o decaimento radioativo,

! Data da incorporação;

! Exposição a diferentes compostos.

           A interpretação de dados de bioanálise constitui uma forma de avaliação da

atividade de radionuclídeo incorporada e da dose efetiva comprometida decorrente

desta incorporação. O cálculo da atividade incorporada foi realizado a partir dos

resultados de:

1. Concentração de 234U nos filtros do amostrador individual de lapela;

2. Atividade de 234U na excreção urinária e fecal;

3. Medição de urânio nos pulmões, embora todos os resultados abaixo do

limite mínimo de detecção (6,5 Bq para 235U).

Para isto, foi utilizado o código computacional MONDAL (2000), que possibilita

a simulação do modelo de incorporação do trabalhador, de acordo com a jornada de

trabalho estabelecida na instalação em questão. Esta jornada de trabalho consiste de

quatro dias consecutivos de trabalho, um dia de folga, dois dias de trabalho e três dias

de folga. Os modelos biocinéticos e dosimétricos adotados foram os da Comissão

Internacional de Proteção Radiológica em suas publicações 30 (1979), 66 (1994a), 69

(1994b) e 68 (1994c), que descrevem o sistema gastrintestinal, o sistema respiratório,

a biocinética do urânio no corpo e os modelos dosimétricos, respectivamente. Desta

forma foi possível derivar as frações de retenção da incorporação esperada na urina e

fezes (FRIURINA e FRIFEZES ou m(t)urina e m(t)fezes), para tempo t após a incorporação diária

de 1 Bq de urânio, durante o período de exposição, considerando o modelo de

incorporação específico para cada trabalhador da instalação. Como os trabalhadores

dessa instalação podem estar expostos à mistura de compostos solúveis e insolúveis,

e também à mistura de vias de incorporação (inalação e ingestão), foi fundamental

simular de maneira mais realista o modelo de incorporação, uma vez que a

determinação da via de incorporação e do tipo de composto de urânio incorporado

pode ser feita por comparação entre as razões urina : fezes da atividade de 234U
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encontradas (experimental) e as esperadas por simulação (teórica) utilizando o código

computacional MONDAL (2000) (FRIURINA e FRIFEZES).

3.4.1 - CÁLCULO DA ATIVIDADE INCORPORADA

3.4.1.1 - DETERMINAÇÃO DA VIA DE INCORPORAÇÃO E DO TIPO DE COMPOSTO

INCORPORADO

Para os 15 trabalhadores estudados, todas as hipóteses de incorporação foram

simuladas.

Para esta instalação, a via mais provável de incorporação é a inalação, por

haver risco de liberação de particulado. Sendo esta a hipótese mais provável, foi a

primeira a ser testada em todos os casos estudados. A verificação foi feita

comparando a razão entre as atividades de urânio nas amostras de urina e fezes

(experimental) com a razão dos valores de “m(t)” para urina e fezes derivadas a partir

do modelo teórico. A primeira simulação considerando a inalação crônica

(considerando a jornada de trabalho) de composto Tipo S, AMAD = 1 µm. A escolha

do composto Tipo S, como o mais provável para inalação, é porque na maioria dos

setores da instalação há manipulação de UO2, composto insolúvel, e também porque

resulta em uma dose mais elevada. Caso esta hipótese não seja compatível com os

dados experimentais, para aqueles trabalhadores com risco de exposição a outros

tipos de compostos, simulou-se, então, a inalação de compostos classificados como

Tipo M e F, e comparou-se estes resultados teóricos com os dados experimentais.

Uma outra hipótese testada foi a ingestão de compostos insolúveis. Desta maneira foi

possível avaliar o tipo de composto inalado ou a mistura de compostos e também a via

de incorporação (inalação ou ingestão ou mistura de inalação e ingestão) Os cálculos

para cada trabalhador estão detalhados no Anexo I.

3.4.1.2 - CÁLCULO DA ATIVIDADE INCORPORADA UTILIZANDO RESULTADOS DE BIOANÁLISE

A atividade incorporada foi calculada utilizando a Equação 3.8 (IAEA, 1999b).

)t(m
MI = Equação 3.8
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Onde,

I - atividade de 234U incorporada (Bq)

M - resultado de bioanálise (no caso de excreção é referente ao período

de 24 horas)

m (t) - valor da fração de retenção ou excreção no tempo t, após a

incorporação diária de 1 Bq (por inalação ou ingestão), seguindo o

modelo de incorporação do trabalhador

No projeto inicial seriam feitas duas coletas de urina e fezes: a primeira, um dia

antes do início da amostragem com o amostrador de ar individual de lapela e a

segunda, no dia seguinte após o término da amostragem com o amostrador individual

de lapela, ou seja, 30 dias após a primeira coleta, nesta mesma data seria feita a

medição de urânio nos pulmões. Devido a problemas logísticos, a primeira coleta não

pôde ser realizada, o que dificultou a interpretação dos resultados de bioanálise, uma

vez que se trata de um radionuclídeo de meia-vida radioativa e de retenção longa.

Desta forma foi necessário calcular a contribuição de incorporações anteriores nas

amostras de urina e fezes coletadas na época do estudo.

A rotina de trabalho da instalação depende da demanda de elemento

combustível das Centrais Nucleares Almirante Álvaro Alberto I e II (CNAAA). No

período de janeiro à março de 2002 foram manipulados 18.211,90 kg de pó de UO2

enriquecido a 3,6%, totalizando uma atividade de 1,35 TBq de Urânio para o

abastecimento da Unidade 1 da CNAAA. Os trabalhadores foram monitorados por

bioanálise in vitro (urina e fezes) e bioanálise in vivo (medição de pulmão) ao longo do

mês de abril de 2002. Os resultados encontrados nesta monitoração foram utilizados

para calcular a atividade remanescente, na excreção urinária e fecal no período de

amostragem em 2003, devido à incorporação do período de janeiro a março de 2002.

3.4.1.3 - CÁLCULO DA ATIVIDADE INCORPORADA UTILIZANDO RESULTADOS DO

AMOSTRADOR INDIVIDUAL DE LAPELA

O cálculo da atividade incorporada, baseado nos resultados de amostrador de

ar individual de lapela, foi utilizado considerando a taxa de respiração do homem de

referência descrito na publicação 89 da ICRP (ICRP, 2002) e o tempo de exposição,

conforme a equação 3.9:
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)horas(th/m2,1)m/Bq(UI 33234 ∆××=    Equação 3.9

Onde,

234U - Concentração de 234U em amostras de ar (Bq/m³)

1,2 m³/h - Taxa de respiração do Homem de referência (ICRP, 2002)

∆∆∆∆t - Horas de trabalho

3.4.2 - CÁLCULO DA DOSE EFETIVA COMPROMETIDA [E(50)] (ICRP, 1997; IAEA, 1999b)

A dose efetiva comprometida proveniente da incorporação de U enriquecido,

tem como principal contribuinte o 234U. Para o urânio enriquecido de 3,5% a 5% em

massa, a composição isotópica em atividade é em torno de 80% para 234U, 4% para
235U e 16% para 238U. Além da maior abundância isotópica do 234U, o seu fator de

conversão de dose é maior comparado ao 235U e 238U. Desta forma, além de simplificar

o cálculo da atividade incorporada e da dose efetiva comprometida, esta metodologia

é mais conservativa.

A dose é calculada utilizando os fatores de conversão de dose da ICRP 78

(ICRP, 1997), conforme equação 3.10.

Sv)BqSv(ex)Bq(IE )50()50( =   Equação 3.10

Onde,

I - Atividade incorporada (Bq)

e(50) - Coeficiente  de dose para inalação e ingestão de 234U (Sv/Bq)

Para este cálculo considera-se apenas o 234U, pois é o que mais influencia a

dose comparado ao 234U e 238U.
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CAPÍTULO IV

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 - RESULTADOS

Conforme descrito no item 3.1, foram selecionados 15 operadores das diversas

etapas do processo, onde os mesmos utilizaram por um período de 30 dias os

amostradores individuais de lapela. Passado este período, coletaram a excreção fecal

e urinária para determinação do conteúdo de urânio. Foram, também,  monitorados no

contador de corpo inteiro do IRD para medida de urânio no pulmão.

Além disso, foi realizada a caracterização do aerossol nos seguintes setores da

fábrica:

! Forno de Leito Fluidizado;

! Peneiramento; e

! Retífica

4.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DE AEROSSOL

A caracterização do aerossol foi realizada utilizando-se dois impactadores em

cascata do tipo Battelli, conforme descrito no item 3.2.1.

Na Tabela 4.1 são apresentadas as concentrações de urânio na fração

respirável do aerossol e os valores de AMAD de cada distribuição de tamanho.

Tabela 4.1 - Resultados de AMAD e Concentração de urânio nos filtro de ar -
determinados pela amostragem de ar com o Impactador em Cascata

LOCAL AMAD(µµµµm) σσσσg CONCENTRAÇÃO
(ng/m³)

Forno de leito fluidizado
3,0

0,6

1,3

1,4
13,16

Peneiramento 0,4 2,3 109,66

Retífica (saída da pastilha) 1,0 1,8 44,52
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4.1.2 - AMOSTRADOR INDIVIDUAL DE LAPELA

Os resultados de amostradores de ar individuais de lapela, assim como áreas

de trabalho, período de amostragem e volume amostrado estão apresentados na

Tabela 4.2.

Tabela 4.2 - Resultados dos amostradores individuais de lapela

LAPELA (Bq/m³)
TRABALHADOR

LOCAL DE
TRABALHO

PERÍODO DE
AMOSTRAGEM

VOLUME
TOTAL (m3) 234U 235U 238U

RMF Forno de leito
fluidizado 15/01 a 14/02 18,24 3,90 0,20 0,80

FGS Prensa 14/01 a 13/02 18,24 0,40 0,01 0,12

AST Retífica 15/01 a 14/02 19,20 0,40 - -

FLCM Retífica 14/01 a 14/02 17,30 0,20 - -

ACBP Retífica 15/01 a 14/02 19,20 0,21 0,01 0,03

RESR Prensa 15/01 a 14/02 19,20 0,30 0,01 0,07

DLN Peneiramento 17/02 a 14/03 19,20 18,00 1,12 3,55

JAAE Forno de leito
fluidizado 15/02 a 18/03 19,20 3,80 0,22 0,72

MJA Forno de
sinterização 15/02 a 18/03 18,24 5,50 0,24 1,00

RRG Tancagem 16/02 a 18/03 19,20 0,03 - 0,01

LSM Forno de leito
fluidizado 16/03 a 13/04 19,20 2,00 0,14 0,36

CMB Retífica 19/03 a 15/04 19,20 2,30 0,08 0,40

SGC Retífica 19/03 a 15/04 19,20 0,70 0,02 0,12

SJA Prensa 19/03 a 15/04 19,20 1,32 0,06 0,24

TJS Precipitação 19/03 a 15/04 18,24 0,80 0,01 0,14

As concentrações de urânio na fração respirável do aerossol foram

determinadas considerando a massa determinada no filtro dos amostradores

individuais de lapela e o volume total de ar amostrado.
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4.1.3 - BIOANÁLISE IN VITRO

A coleta das amostras de fezes foi realizada durante 3 dias consecutivos. Este

procedimento foi adotado porque o tempo de trânsito ao longo do sistema

gastrintestinal é sujeito a uma grande variação inter e intra individual. De acordo com o

modelo do sistema gastrintestinal da publicação 30 da ICRP (1979), o tempo padrão,

para o homem de referência, decorrido entre a ingestão e a evacuação é de 42 horas.

Na Tabela 4.3 estão apresentados os valores de atividade de urânio na

excreção fecal diária dos trabalhadores selecionados para este estudo. Nesta Tabela é

possível constatar a grande variação diária de massa de fezes excretada diariamente

e também a atividade de urânio.

Na Tabela 4.4 estão apresentados os valores médios de atividade de 238U, 235U

e 234U na excreção fecal de 3 dias consecutivos.

Segundo a metodologia da publicação 78 da ICRP (ICRP, 1997), para diminuir

a incerteza na interpretação dos resultados de urânio em urina, a excreção urinária

deve ser referente ao período de 24 horas, uma vez que as frações de retenção da

incorporação da urina e fezes derivadas a partir dos modelos biocinéticos refletem a

excreção diária. Quando não for possível seguir esta recomendação, é necessário

normalizar para excreção de 24 horas utilizando o valor de 1,4 L, volume de excreção

diária do homem de referência, ICRP publicação 23 (ICRP, 1975).

Todas as amostras com volume inferior a 1,2 L foram normalizados para 1,4 L.

A coleta da excreção urinária foi realizada no 2º dia da coleta de fezes.

As amostras de urina foram analisadas pela técnica de ICP-MS, que fornece o

resultado em massa de 238U. Utilizando-se os mesmos valores da composição

isotópica encontrados nas amostras de fezes, calculou-se a atividade de 238U, 235U e
234U. Os resultados estão apresentados na Tabela 4.5.
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TABELA 4.3 - EXCREÇÃO FECAL
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ATIVIDADE DE U EM FEZES (Bq/d)
TRABALHADOR

LOCAL DE
TRABALHO

DATA DA
COLETA JORNADA DE TRABALHO

MASSA DE
CINZAS (g) 234U 235U 238U

15/02/03 2° dia de trabalho (após folga de 1 dia) 0,85 0,01 - -

16/02/03 1° dia de folga 4,01 0,35 0,02 0,08RMF Forno de leito
fluidizado

17/02/03 2° dia de folga 1,72 0,37 0,01 0,07

14/02/03 1° dia de trabalho 1,85 0,84 0,04 0,16

15/02/03 2° dia de trabalho 2,42 1,07 0,04 0,20FGS Prensa
16/02/03 3° dia de trabalho 1,25 0,68 0,07 0,16

15/02/03 2° dia de trabalho (após folga de 1 dia) 2,94 0,04 - 0,01

16/02/03 1° dia de folga 4,90 1,04 0,04 0,19AST Retífica
17/02/03 2° dia de folga 1,94 0,26 0,01 0,05

15/02/03 3° dia de trabalho 3,55 2,85 0,12 0,55

16/02/03 4° dia de trabalho 1,76 1,40 0,05 0,25FLCM Retífica
17/02/03 Folga de 1 dia - - - -

15/02/03 Folga de 1 dia 3,92 1,46 0,10 0,32

16/02/03 1° dia de trabalho (após folga de 1 dia) 1,76 0,17 0,02 0,04ACBP Retífica
17/02/03 2° dia de trabalho (após folga de 1 dia) 4,13 0,59 0,02 0,13

15/02/03 2° dia de trabalho (após folga de 1 dia) 2,51 5,32 0,21 1,01

16/02/03 1° dia de folga 1,30 0,86 0,03 0,17RESR Prensa
17/02/03 2° dia de folga 1,21 0,81 0,03 0,15

15/03/03 1° dia de folga (Sábado) 2,03 0,11 - 0,03

16/03/03 2° dia de folga (Domingo) 3,70 0,13 - 0,03DLN Peneiramento
17/03/03 1° dia de trabalho 1,54 0,03 - 0,01

19/03/03 3° dia de trabalho 2,01 1,01 0,04 0,17

20/03/03 4° dia de trabalho 0,47 0,34 0,01 0,06JAAE Forno de leito
fluidizado

21/03/03 Folga de 1 dia 3,87 2,73 0,25 0,71

Tabela 4.3 - Resultado de atividade de urânio na excreção fecal diária
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TABELA 4.3 - CONTINUAÇÃO
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ATIVIDADE DE U EM FEZES (Bq/d)
TRABALHADOR

LOCAL DE
TRABALHO

DATA DA
COLETA JORNADA DE TRABALHO

MASSA DE
CINZAS (g) 234U 235U 238U

19/03/03 1° dia de trabalho (após folga de 1 dia) 5,79 0,29 0,01 0,07

20/03/03 2° dia de trabalho (após folga de 1 dia) 1,02 0,04 - 0,01MJA
Forno de

sinterização
21/03/03 1° dia de folga 4,48 - - -

19/03/03 1° dia de trabalho (após folga de 3 dias) 3,10 0,02 - 0,01

20/03/03 2° dia de trabalho (após folga de 3 dias) 4,07 0,03 - 0,02RRG Tancagem
21/03/03 3° dia de trabalho (após folga de 3 dias) 3,19 0,02 - 0,01

14/04/03 1° dia de trabalho (após folga de 3 dias) 6,25 1,06 0,04 0,21

15/04/03 2° dia de trabalho (após folga de 3 dias) 3,10 0,04 - 0,01LSM
Forno de leito

fluidizado
16/04/03 3° dia de trabalho (após folga de 3 dias) 4,01 1,60 0,06 0,33

16/04/03 2° dia de folga 1,63 0,04 - 0,01

17/04/03 3° dia de folga 5,18 0,19 0,01 0,06CMB Retífica

18/04/03 1° dia de trabalho 1,32 0,02 - 0,01

16/04/03 2° dia de folga 1,88 1,11 0,03 0,20

17/04/03 3° dia de folga 2,28 1,25 0,04 0,24SGC Retífica

18/04/03 1° dia de trabalho 2,04 0,52 0,02 0,12

16/04/03 2° dia de folga 1,34 0,32 0,01 0,06

17/04/03 3° dia de folga 4,39 1,87 0,07 0,37SJA Prensa

18/04/03 1° dia de trabalho 1,89 0,43 0,01 0,08

16/04/03 1° dia de folga 10,47 1,33 0,05 0,28

17/04/03 2° dia de folga 4,24 0,61 0,02 0,12TJS Precipitação
18/04/03 3° dia de folga 4,44 0,16 - 0,05

Tabela 4.3 - Resultado de atividade de urânio na excreção fecal diária (continuação)
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ATIVIDADE DE U NA EXCREÇÃO FECAL
DE 24 HORAS (Bq/d)TRABALHADOR LOCAL DE

TRABALHO
MASSA DE
CINZAS (g) 234U 235U 238U

RMF Forno de leito
fluidizado 2,19 0,24 0,02 0,08

FGS Prensa 1,84 0,87 0,05 0,17

AST Retífica 3,26 0,45 0,03 0,08

FLCM Retífica 2,66 2,12 0,09 0,40

ACBP Retífica 3,27 0,74 0,05 0,16

RESR Prensa 1,67 2,33 0,09 0,44

DLN Peneiramento 2,42 0,09 - 0,02

JAAE Forno de leito
fluidizado 2,12 1,36 0,10 0,31

MJA Forno de
sinterização 3,76 0,17 - 0,04

RRG Tancagem 3,45 0,02 - 0,01

LSM Forno de leito
fluidizado 4,45 0,90 0,05 0,18

CMB Retífica 2,71 0,08 0,01 0,03

SGC Retífica 2,07 0,96 0,03 0,19

SJA Prensa 2,54 0,87 0,03 0,17

TJS Precipitação 6,38 0,70 0,04 0,15

Tabela 4.4 - Resultados dos valores médios de atividade de urânio nas
amostras de fezes coletadas em 3 dias consecutivos (média dos 3 dias)
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TABELA 4.5 - EXCREÇÃO URINÁRIA
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ATIVIDADE DE U NA URINA (mBq/d)
TRABALHADOR LOCAL DE TRABALHO DATA DA COLETA VOLUME COLETADO (L)

238U 235U 234U

RMF Forno de leito fluidizado 16/02/03 0,70 0,87 0,22 4,34

FGS Prensa 15/02/03 0,60 0,07 0,02 0,35

AST Retífica 16/02/03 1,20 0,19 0,05 0,95

FLCM Retífica 16/02/03 0,60 2,98 0,75 14,90

ACBP Retífica 16/02/03 0,90 2,60 0,65 13,00

RESR Prensa 16/02/03 0,80 0,17 0,04 0,87

DLN Peneiramento 16/03/03 0,60 0,30 0,07 1,48

JAAE Forno de leito fluidizado 20/03/03 0,90 2,42 0,61 12,10

MJA Forno de sinterização 20/03/03 1,00 0,76 0,19 3,82

RRG Tancagem 17/04/03 1,10 0,07 0,02 0,35

LSM Forno de leito fluidizado 15/04/03 1,10 0,35 0,09 1,73

CMB Retífica 17/04/03 0,95 0,55 0,14 2,77

SGC Retífica 17/04/03 0,60 0,17 0,04 0,87

SJA Prensa 17/04/03 1,10 0,47 0,12 2,35

TJS Precipitação 17/04/03 1,10 0,21 0,05 1,04

Tabela 4.5 - Resultados dos valores de atividade de urânio na excreção urinária
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4.1.4 - BIOANÁLISE IN VIVO

Na Tabela 4.6 estão apresentados os resultados de medida de urânio nos

pulmões dos trabalhadores selecionados para este estudo. Os resultados estão todos

abaixo do limite mínimo de detecção. O limite mínimo de detecção característico para

60 minutos de medida é de 6,5 Bq para 235U (Azeredo e col. 2002).

RESULTADO
TRABALHADOR

LOCAL DE TRABALHO DATA DA
MEDIDA 238U (Bq) 235U(Bq)

RMF Forno de leito fluidizado 19/02/03 < LMD < LMD

FGS Prensa 19/02/03 < LMD < LMD

AST Retífica 18/02/03 < LMD < LMD

FLCM Retífica 19/02/03 < LMD < LMD

ACBP Retífica (a) - -

RESR Prensa 18/02/03 < LMD < LMD

DLN Peneiramento 19/08/03 < LMD < LMD

JAAE Forno de leito fluidizado (a) - -

MJA Forno de sinterização (a) - -

RRG Tancagem 20/08/03 < LMD < LMD

LSM Forno de leito fluidizado (a) - -

CMB Retífica (a) - -

SGC Retífica (a) - -

SJA Prensa 26/08/03 < LMD < LMD

TJS Precipitação (a) - -

a - trabalhadores não monitorados

<LMD - Menor que o Limite mínimo de detecção

Tabela 4.6 - Resultados de medição direta de urânio nos pulmões
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4.1.5 - CÁLCULO DA ATIVIDADE INCORPORADA E DOSE EFETIVA COMPROMETIDA

Como descrito no item 3.4, foi necessário avaliar a contribuição de

incorporações anteriores nas medidas de urânio em amostras de urina e fezes,

referente ao período amostrado, uma vez que o projeto inicial não pôde ser cumprido e

os trabalhadores estiveram envolvidos na operação ocorrida no período de janeiro a

março de 2002. Os valores de atividade incorporada foram calculados seguindo a

metodologia descrita no item 3.4, ou seja, foram utilizados os resultados do

amostrador de ar individual de lapela, excreção urinária e fecal e medição de urânio

nos pulmões, valores estes apresentados na Tabela 4.7. Os cálculos da atividade

incorporada e da dose efetiva comprometida utilizando as diferentes metodologias de

medida estão apresentados detalhadamente no Anexo 1, assim como, a estimativa da

possível contribuição de urânio nas amostras de urina no período amostrado devido a

exposição ocorrida em 2002. Como os resultados de caracterização de aerossol

indicam que o AMAD é igual a 1 µm, exceto para o peneiramento, 0,4 µm. Estes

valores foram assumidos para derivar os valores de m(t) para inalação.

Os resultados do cálculo de atividade incorporada de 234U a partir de dados de

excreção  e  de  amostrador  individual  de  ar  de  lapela  estão  apresentados  na

Tabela 4.8.

Para o grau de enriquecimento de urânio utilizado na fábrica, a composição

isotópica é de 0,8 para 234U, 0,04 para 235U e 0,16 para 238U.

Como descrito no processo, em alguns setores da área controlada da

instalação pode haver mistura de compostos, além disso existe a possibilidade de

mistura de inalação e ingestão dos diferentes compostos, o que pode resultar em

diferentes valores de atividade incorporada e dose efetiva. Todos estes parâmetros

foram investigados conforme descrito na metodologia de cálculo de dose e

apresentado no Anexo 1.

Os valores selecionados de atividade incorporada para o cálculo da Dose

Efetiva Comprometida e os resultados de dose estão apresentados na Tabela 4.9.
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Tabela 4.7 - Resultados de Bioanálise in vitro e Amostrador Individual de Lapela
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LAPELA (Bq/m³) URINA (mBq/d) FEZES (Bq/d)
TRABALHADOR

PERÍODO DE
AMOSTRAGEM 234U 235U 238U 234U 235U 238U 234U 235U 238U

RMF 15/01 a 14/02 0,38 0,02 0,09 4,34 0,22 0,87 0,24 0,02 0,08

FGS 14/01 a 13/02 0,04 - 0,01 0,35 0,02 0,07 0,87 0,05 0,17

AST 15/01 a 14/02 0,04 - - 0,95 0,05 0,19 0,45 0,03 0,08

FLCM 14/01 a 14/02 0,02 0,01 0,04 14,90 0,75 2,98 2,12 0,09 0,40

ACBP 15/01 a 14/02 0,13 0,01 0,03 13,00 0,65 2,60 0,74 0,05 0,16

RESR 15/01 a 14/02 0,03 - 0,01 0,87 0,04 0,17 2,33 0,09 0,44

DLN 17/02 a 14/03 1,80 0,12 0,37 1,48 0,07 0,30 0,09 - 0,02

JAAE 15/02 a 18/03 0,37 0,02 0,07 12,10 0,61 2,42 1,36 0,10 0,31

MJA 15/02 a 18/03 0,61 0,03 0,11 3,82 0,19 0,76 0,17 - 0,04

RRG 16/02 a 18/03 0,01 - - 0,35 0,02 0,07 0,02 - 0,01

LSM 16/03 a 13/04 0,51 0,06 0,11 1,73 0,09 0,35 0,90 0,05 0,18

CMB 19/03 a 15/04 0,24 0,01 0,04 2,77 0,14 0,55 0,08 0,01 0,03

SGC 19/03 a 15/04 0,08 - 0,01 0,87 0,04 0,17 0,96 0,03 0,19

SJA 19/03 a 15/04 0,53 0,04 0,07 2,35 0,12 0,47 0,87 0,03 0,17

TJS 19/03 a 15/04 0,08 - 0,02 1,04 0,05 0,21 0,70 0,04 0,15

Tabela 4.7 - Resultados de bioanálise in vitro e amostrador individual de lapela
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Tabela 4.8 - Resultados de Atividade incorporada de 234U, a partir dos dados de
excreção urinária, fecal e amostradores individual de lapela
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ATIVIDADE INCORPORADA (Bq)
TRABALHADOR LOCAL DE TRABALHO

VIA DE
INCORPORAÇÃO ∆∆∆∆t URINA FEZES LAPELA(a) LAPELA (∆∆∆∆t)(b)

RMF Forno de leito fluidizado Inalação 34 108,0 56,0 69,3 124,0

FGS Prensa Inalação 40 15,0 212,0 7,3 15,4

AST Retífica Inalação 42 47,0 118,0 7,7 16,1

FLCM Retífica Inalação 40 652,0 400,0 3,5 7,7

ACBP Retífica Inalação 40 577,0 172,0 25,0 50,0

RESR Prensa Ingestão 40 33,0 166,0 6,5 11,5

DLN Peneiramento Inalação 62 170,0 85,0 345,6 1071,4

JAAE Forno de leito fluidizado Inalação 55 325,0 332,0 71,0 195,4

MJA Forno de sinterização Inalação 59 144,0 54,0 111,3 345,5

RRG Tancagem Inalação 53 19,0 2,0 2,0 5,1

LSM Forno de leito fluidizado Inalação 74 100,0 375,0 97,9 362,3

CMB Retífica Inalação 76 81,0 73,0 46,1 175,1

SGC Retífica Inalação 76 42,0 873,0 15,4 58,4

SJA Prensa Ingestão 76 378,0 264,0 101,8 386,7

TJS Precipitação Ingestão 76 208,0 156,0 14,6 58,4

(a) - estimativa da incorporação para o período amostrado

(b) - estimativa da incorporação para o período desde o início da exposição até a data da coleta de urina e fezes, assumindo a concentração constante de 234U no ar

Tabela 4.8 - Resultados de Atividade incorporada de 234U, a partir dos dados de excreção urinária, fecal e amostradores
individual de lapela.
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Tabela 4.9 - Dose Efetiva Comprometida

TRABALHADOR
DIAS DE

EXPOSIÇÃO LOCAL DE TRABALHO
ATIVIDADE

INCORPORADA (Bq)
DOSE EFETIVA

(mSv)

RMF 57 Forno de leito fluidizado 108 - Urina 0,73

FGS 67 Prensa 212 - Fezes 1,44

AST 67 Retífica 118 - Fezes 0,80

FLCM 67 Retífica 652 - Urina 4,43

ACBP 67 Retífica 577 - Urina 3,92

RESR 67 Prensa 166 - Fezes 1,38 x 10-3

DLN 85 Peneiramento 170 - Urina 1,16

JAAE 89 Forno de leito fluidizado 329 (média) 2,24

MJA 98 Forno de sinterização 144 - Urina 1,00

RRG 99 Tancagem 19 - Urina 0,13

LSM 115 Forno de leito fluidizado 375 - Fezes 2,55

CMB 127 Retífica 77 (média) 0,52

SGC 127 Retífica 873 - Fezes 5,94

SJA 127 Prensa 378 - Urina 3,14 x 10-3

TJS 127 Precipitação 208 - Urina 1,73 x 10-3
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4.2 - DISCUSSÃO

O cálculo da atividade incorporada e da dose comprometida efetiva, para os

trabalhadores da instalação em estudo, é muito complexo. O fato de estarem expostos

a diferentes compostos químicos (UF6, NH4 (UO2 CO3)3, UO2 e U3O8) dificulta em muito

a interpretação dos resultados de bioanálise. Apesar da maioria das etapas do

processo ser confinado, constata-se que em alguns pontos, há risco de incorporação

de particulado. Embora a via mais provável de incorporação, seja inalação,

dependendo dos hábitos dos trabalhadores pode haver incorporação por ingestão, ou

mistura de ambas vias de incorporação. Todas estas variações dos parâmetros

utilizados para o cálculo da dose podem levar a resultados muito distintos.

De acordo com as publicações 78 da ICRP (ICRP, 1997) e Safety Guide RS-G-

1.2 (IAEA, 1999b), recomenda-se que a avaliação da atividade incorporada deve ser

realizada por técnicas de bioanálise in vivo e in vitro, por amostradores individual de

lapela, ou uma combinação destas técnicas. Se diferentes métodos, com sensibilidade

adequada, estiverem disponíveis, a ordem de preferência em termos de acurácia na

interpretação é a bioanálise in vivo, in vitro e amostrador individual de lapela. Os

resultados de monitoração de área podem fornecer informações que subsidiem a

interpretação dos resultados de monitoração individual, como informação do AMAD,

forma química e solubilidade e data da incorporação.

Entre as quatro técnicas de medida utilizadas, a bioanálise in vivo, medida de

urânio nos pulmões, não se mostrou eficiente para avaliar a dose efetiva

comprometida em um programa de monitoração de rotina da instalação em questão.

As demais técnicas apresentaram resultados mensuráveis, que possibilitaram calcular

a atividade incorporada, valores apresentados na Tabela 4.8. O objetivo inicial foi

comparar os resultados apresentados pelas diferentes técnicas de medição, como isto

não pode ser cumprido pela falta de amostras no período anterior ao uso do

amostrador individual de lapela, não será possível ter uma comparação acurada entre

os resultados provenientes das amostras biológicas e amostras físicas. Porém, é

possível comparar os resultados das diferentes técnicas, assumindo que a

concentração de U no ar era constante durante todo o período de exposição.

A análise dos dados do primeiro trabalhador da Tabela 4.8, designado como

RMF, sugere que a incorporação de urânio tenha sido por inalação. A atividade

incorporada, utilizando os dados de urina e fezes, foi calculada considerando
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exposição (inalação) de 8 horas por dia, seguindo a jornada de trabalho, por um

período de 57 dias (20 de dezembro à 15 de fevereiro), cujos valores calculados foram

108 Bq baseado no dado de urina e 56 Bq baseado no dado de fezes. O valor de

atividade incorporada estimado a partir do dado do amostrador individual de lapela foi

de 711 Bq, para o período de 15 de janeiro à 15 de fevereiro de 2003. Assumindo a

contaminação no local de trabalho constante, estima-se um valor de atividade

incorporada de 1.273 Bq para o período de 57 dias, sendo 34 dias efetivamente

trabalhados. Este trabalhador está alocado no forno de leito fluidizado, onde é

obrigatório o uso de máscara panorâmica P3, que pode ter reduzido a incorporação

em aproximadamente 12 vezes.

A análise dos dados do segundo trabalhador da Tabela 4.8, designado como

FGS, sugere que a incorporação de urânio tenha sido por inalação. A atividade

incorporada, utilizando os dados de urina e fezes, foi calculada considerando

exposição (inalação) de 8 horas por dia, seguindo a jornada de trabalho, por um

período de 67 dias (10 de dezembro à 15 de fevereiro), cujos valores calculados foram

15 Bq baseado no dado de urina e 212 Bq baseado no dado de fezes. O valor de

atividade incorporada estimado a partir do dado do amostrador individual de lapela foi

de 73 Bq, para o período de 15 de janeiro à 15 de fevereiro de 2003. Assumindo a

contaminação no local de trabalho constante, estima-se um valor de atividade

incorporada de 154 Bq para o período de 67 dias, sendo 40 dias efetivamente

trabalhados. Este valor é quase 30% inferior ao estimado por dado de fezes. Mesmo

com o uso de proteção física (máscara descartável) este método está subestimando a

dose. Uma outra hipótese provável, é que o trabalhador não utilizou o equipamento

adequadamente durante o período amostrado.

A análise dos dados do terceiro trabalhador da Tabela 4.8, designado como

AST, sugere que a incorporação de urânio tenha sido por inalação. A atividade

incorporada, utilizando os dados de urina e fezes, foi calculada considerando

exposição (inalação) de 8 horas por dia, seguindo a jornada de trabalho, por um

período de 67 dias (10 de dezembro à 15 de fevereiro), cujos valores calculados foram

47 Bq baseado no dado de urina e 118 Bq baseado no dado de fezes. O valor de

atividade incorporada estimado a partir do dado do amostrador individual de lapela foi

de 77 Bq, para o período de 15 de janeiro à 15 de fevereiro de 2003. Assumindo a

contaminação no local de trabalho constante, estima-se um valor de atividade

incorporada de 161 Bq para o período de 67 dias, sendo 42 dias efetivamente

trabalhados. Este trabalhador está alocado na retífica, onde é obrigatório o uso de
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máscara descartável, que pode ter reduzido a incorporação em 30%. Para este caso,

os resultados encontrados por bioanálise in vitro e amostrador individual de lapela

estão compatíveis.

A análise dos dados do quarto trabalhador da Tabela 4.8, designado como

FLCM, sugere que a incorporação de urânio tenha sido por inalação. A atividade

incorporada, utilizando os dados de urina e fezes, foi calculada considerando

exposição (inalação) de 8 horas por dia, seguindo a jornada de trabalho, por um

período de 67 dias (10 de dezembro à 15 de fevereiro), cujos valores calculados foram

652 Bq baseado no dado de urina e 400 Bq baseado no dado de fezes. O valor de

atividade incorporada estimado a partir do dado do amostrador individual de lapela foi

de 35 Bq, para o período de 15 de janeiro à 15 de fevereiro de 2003. Assumindo a

contaminação no local de trabalho constante, estima-se um valor de atividade

incorporada de 77 Bq para o período de 67 dias, sendo 40 dias efetivamente

trabalhados. Este valor é cerca uma ordem de grandeza inferior ao estimado por

dados de urina e fezes. Mesmo com o uso de proteção física (máscara descartável)

este método está subestimando a dose. Uma outra hipótese provável, é que o

trabalhador não utilizou o equipamento adequadamente durante o período amostrado.

A análise dos dados do quinto trabalhador da Tabela 4.8, designado como

ACBP, sugere que a incorporação de urânio tenha sido por inalação. A atividade

incorporada, utilizando os dados de urina e fezes, foi calculada considerando

exposição (inalação) de 8 horas por dia, seguindo a jornada de trabalho, por um

período de 67 dias (10 de dezembro à 15 de fevereiro), cujos valores calculados foram

577 Bq baseado no dado de urina e 172 Bq baseado no dado de fezes. O valor de

atividade incorporada estimado a partir do dado do amostrador individual de lapela foi

de 38 Bq, para o período de 15 de janeiro à 15 de fevereiro de 2003. Assumindo a

contaminação no local de trabalho constante, estima-se um valor de atividade

incorporada de 77 Bq para o período de 67 dias, sendo 40 dias efetivamente

trabalhados. Este valor é quase uma ordem de grandeza inferior ao estimado por

dados de urina e fezes. Mesmo com o uso de proteção física (máscara descartável)

este método está subestimando a dose. Uma outra hipótese provável, é que o

trabalhador não utilizou o equipamento adequadamente durante o período amostrado.

A análise dos dados do sexto trabalhador da Tabela 4.8, designado como

RESR, sugere que a incorporação de urânio tenha sido por ingestão. A atividade

incorporada, utilizando os dados de urina e fezes, foi calculada considerando
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exposição (ingestão) de 8 horas por dia, seguindo a jornada de trabalho, por um

período de 67 dias (10 de dezembro à 15 de fevereiro), cujos valores calculados foram

33 Bq baseado no dado de urina e 166 Bq baseado no dado de fezes. O valor de

atividade incorporada estimado a partir do dado do amostrador individual de lapela foi

de 65 Bq, para o período de 15 de janeiro à 15 de fevereiro de 2003. Assumindo a

contaminação no local de trabalho constante, estima-se um valor de atividade

incorporada de 115 Bq para o período de 67 dias, sendo 40 dias efetivamente

trabalhados. Este valor é quase 40% inferior ao estimado por dado de urina. Mesmo

com o uso de proteção física (máscara descartável) este método está subestimando a

dose. Uma outra hipótese provável, é que o trabalhador não utilizou o equipamento

adequadamente durante o período amostrado.

A análise dos dados do sétimo trabalhador da Tabela 4.8, designado como

DLN, sugere que a incorporação de urânio tenha sido por inalação. A atividade

incorporada, utilizando os dados de urina e fezes, foi calculada considerando

exposição (inalação) de 8 horas por dia, seguindo a jornada de trabalho, por um

período de 85 dias (10 de dezembro à 15 de março), cujos valores calculados foram

170 Bq baseado no dado de urina e 85 Bq baseado no dado de fezes. O valor de

atividade incorporada estimado a partir do dado do amostrador individual de lapela foi

de 3.460 Bq, para o período de 15 de fevereiro à 15 de março de 2003. Assumindo a

contaminação no local de trabalho constante, estima-se um valor de atividade

incorporada de 10.714 Bq para o período de 85 dias, sendo 62 dias efetivamente

trabalhados. Este trabalhador está alocado no peneiramento, onde é obrigatório o uso

de máscara panorâmica P3, que pode ter reduzido a incorporação em

aproximadamente 60 vezes.

A análise dos dados do oitavo trabalhador da Tabela 4.8, designado como

JAAE, sugere que a incorporação de urânio tenha sido por inalação. A atividade

incorporada, utilizando os dados de urina e fezes, foi calculada considerando

exposição (inalação) de 8 horas por dia, seguindo a jornada de trabalho, por um

período de 89 dias (10 de dezembro à 19 de março), cujos valores calculados foram

325 Bq baseado no dado de urina e 332 Bq baseado no dado de fezes. O valor de

atividade incorporada estimado a partir do dado do amostrador individual de lapela foi

de 730 Bq, para o período de 15 de fevereiro à 19 de março de 2003. Assumindo a

contaminação no local de trabalho constante, estima-se um valor de atividade

incorporada de 2.006 Bq para o período de 89 dias, sendo 55 dias efetivamente

trabalhados. Este trabalhador está alocado no forno de leito fluidizado, onde é
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obrigatório o uso de máscara panorâmica P3, que pode ter reduzido a incorporação

em aproximadamente 6 vezes.

A análise dos dados do nono trabalhador da Tabela 4.8, designado como MJA,

sugere que a incorporação de urânio tenha sido por inalação. A atividade incorporada,

utilizando os dados de urina e fezes, foi calculada considerando exposição (inalação)

de 8 horas por dia, seguindo a jornada de trabalho, por um período de 98 dias (10 de

dezembro à 19 de março), cujos valores calculados foram 144 Bq baseado no dado de

urina e 54 Bq baseado no dado de fezes. O valor de atividade incorporada estimado a

partir do dado do amostrador individual de lapela foi de 1.010 Bq, para o período de 15

de fevereiro à 19 de março de 2003. Assumindo a contaminação no local de trabalho

constante, estima-se um valor de atividade incorporada de 3.115 Bq para o período de

98 dias, sendo 59 dias efetivamente trabalhados. Este trabalhador está alocado no

forno de sinterização, onde é obrigatório o uso de máscara descartável, que pode ter

reduzido a incorporação em aproximadamente 20 vezes.

A análise dos dados do décimo trabalhador da Tabela 4.8, designado como

RRG, sugere que a incorporação de urânio tenha sido por inalação. A atividade

incorporada, utilizando os dados de urina e fezes, foi calculada considerando

exposição (inalação) de 8 horas por dia, seguindo a jornada de trabalho, por um

período de 99 dias (10 de dezembro à 19 de março), cujos valores calculados foram

19 Bq baseado no dado de urina e 2 Bq baseado no dado de fezes. O valor de

atividade incorporada estimado a partir do dado do amostrador individual de lapela foi

de 6 Bq, para o período de 15 de fevereiro à 19 de março de 2003. Assumindo a

contaminação no local de trabalho constante, estima-se um valor de atividade

incorporada de 15 Bq para o período de 99 dias, sendo 53 dias efetivamente

trabalhados. Este trabalhador está alocado na tancagem, onde não se manipula

material radioativo. Para este caso, os resultados encontrados por bioanálise in vitro e

amostrador individual de lapela estão compatíveis.

A análise dos dados do décimo primeiro trabalhador da Tabela 4.8, designado

como LSM, sugere que a incorporação de urânio tenha sido por inalação. A atividade

incorporada, utilizando os dados de urina e fezes, foi calculada considerando

exposição (inalação) de 8 horas por dia, seguindo a jornada de trabalho, por um

período de 115 dias (10 de dezembro à 14 de abril), cujos valores calculados foram

110 Bq baseado no dado de urina e 375 Bq baseado no dado de fezes. O valor de

atividade incorporada estimado a partir do dado do amostrador individual de lapela foi



77

de 384 Bq, para o período de 15 de março à 14 de abril de 2003. Assumindo a

contaminação no local de trabalho constante, estima-se um valor de atividade

incorporada de 1.421 Bq para o período de 115 dias, sendo 74 dias efetivamente

trabalhados. Este trabalhador está alocado no forno de leito fluidizado, onde é

obrigatório o uso de máscara panorâmica P3, que pode ter reduzido a incorporação

em aproximadamente 4 vezes.

A análise dos dados do décimo segundo trabalhador da Tabela 4.8, designado

como CMB, sugere que a incorporação de urânio tenha sido por inalação. A atividade

incorporada, utilizando os dados de urina e fezes, foi calculada considerando

exposição (inalação) de 8 horas por dia, seguindo a jornada de trabalho, por um

período  de  127   dias (10  de  dezembro  à  16  de  abril),  cujos  valores  calculados

foram 81 Bq baseado no dado de urina e 73 Bq baseado no dado de fezes. O valor de

atividade incorporada estimado a partir do dado do amostrador individual de lapela foi

de 442 Bq, para o período de 16 de março à 16 de abril de 2003. Assumindo a

contaminação no local de trabalho constante, estima-se um valor de atividade

incorporada de 1.678 Bq para o período de 127 dias, sendo 76 dias efetivamente

trabalhados, assumindo a concentração de U no ar constante durante todo o período

de exposição. Este trabalhador está alocado na retífica, onde é obrigatório o uso de

máscara descartável, que pode ter reduzido a incorporação em aproximadamente 20

vezes.

A análise dos dados do décimo terceiro trabalhador da Tabela 4.8, designado

como SGC, sugere que a incorporação de urânio tenha sido por inalação. A atividade

incorporada, utilizando os dados de urina e fezes, foi calculada considerando

exposição (inalação) de 8 horas por dia, seguindo a jornada de trabalho, por um

período  de  127  dias  (10  de  dezembro  à  16  de  abril),  cujos  valores  calculados

foram 42 Bq baseado no dado de urina e 873 Bq baseado no dado de fezes. O valor

de atividade incorporada estimado a partir do dado do amostrador individual de lapela

foi de 134 Bq, para o período de 16 de março à 16 de abril de 2003. Assumindo a

contaminação no local de trabalho constante, estima-se um valor de atividade

incorporada de 511 Bq para o período de 127 dias, sendo 76 dias efetivamente

trabalhados. Este valor é quase 40% inferior ao estimado por dado de fezes. Mesmo

com o uso de proteção física (máscara descartável) este método está subestimando a

dose. Uma outra hipótese provável, é que o trabalhador não utilizou o equipamento

adequadamente durante o período amostrado.
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A análise dos dados do décimo quarto trabalhador da Tabela 4.8, designado

como SJA, sugere que a incorporação de urânio tenha sido por ingestão. A atividade

incorporada, utilizando os dados de urina e fezes, foi calculada considerando

exposição (ingestão) de 8 horas por dia, seguindo a jornada de trabalho, por um

período de 127 dias (10 de dezembro à 16 de abril), cujos valores calculados foram

378 Bq baseado no dado de urina e 264 Bq baseado no dado de fezes. O valor de

atividade incorporada estimado a partir do dado do amostrador individual de lapela foi

de 250 Bq, para o período de 16 de março à 16 de abril de 2003. Assumindo a

contaminação no local de trabalho constante, estima-se um valor de atividade

incorporada de 948 Bq para o período de 127 dias, sendo 76 dias efetivamente

trabalhados. Este trabalhador está alocado na prensa, onde é obrigatório o uso de

máscara descartável. O uso do dado do amostrador individual de lapela superestima a

dose em cerca de 3 vezes.

A análise dos dados do décimo quinto trabalhador da Tabela 4.8, designado

como TJS, sugere que a incorporação de urânio tenha sido por ingestão. A atividade

incorporada, utilizando os dados de urina e fezes, foi calculada considerando

exposição (ingestão) de 8 horas por dia, seguindo a jornada de trabalho, por um

período de 127 dias (10 de dezembro à 17 de abril), cujos valores calculados foram

208 Bq baseado no dado de urina e 156 Bq baseado no dado de fezes. O valor de

atividade incorporada estimado a partir do dado do amostrador individual de lapela foi

de 146 Bq, para o período de 16 de março à 17 de abril de 2003. Assumindo a

contaminação no local de trabalho constante, estima-se um valor de atividade

incorporada de 584 Bq para o período de 127 dias, sendo 76 dias efetivamente

trabalhados. Este trabalhador está alocado na precipitação, onde é obrigatório o uso

de máscara panorâmica P3, que pode ter reduzido a incorporação em

aproximadamente 3 vezes.

Embora a ICRP publicação 78 (ICRP, 1997) recomende, que para exposição

ocupacional, o valor de referência do AMAD seja 5 µm, nesta instalação os valores de

AMAD foram iguais a 1 µm, exceto para o peneiramento (0,4 µm). Na descrição do

processo (item 2.7.3.2), é informado que apenas 28% do pó de UO2 é menor que 10

µm, o que leva a considerar factível a recomendação da ICRP 66 (ICRP, 1994a) e

ICRP 78 (ICRP, 1997). No entanto, na zona de respiração (1,50 m do chão) a poeira é

mais fina. Este tipo de avaliação é fundamental para a interpretação dos resultados de

bioanálise.
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A metodologia utilizada por Eckerman e col. (1999) em uma avaliação de

reconstrução de dose de 15 trabalhadores, expostos a urânio enriquecido, de uma

instalação do Lockheed Martin Energy Systems do Departamento de Energia dos

Estados Unidos (DOE), foi semelhante à utilizada no corrente trabalho. Foram

empregados como métodos de medição: bioanálise in vivo (medição de urânio em

pulmão), bioanálise in vitro (determinação de urânio em amostras de urina e fezes) e

determinação de urânio em amostras de ar coletadas por amostradores individuais de

lapela. O cálculo da incorporação foi realizado considerando as hipóteses de inalação

de compostos Tipo S, M e F.

No corrente estudo, para o cálculo da atividade incorporada, partindo dos

resultados de bioanálise in vitro (fezes e urina), foram testadas várias hipóteses de

incorporação, tais como, inalação de compostos Tipo S, M, F, mistura de compostos e

também diferentes via de incorporação (inalação, ingestão e mistura de ambas). A

análise dos dados dos 15 trabalhadores, envolvidos neste estudo, levou à conclusão

que para 12 deles a incorporação ocorreu por inalação de compostos Tipo S, AMAD

de 1µm e para os demais, ingestão foi a via de incorporação que mais se ajustou aos

dados, resultados apresentados na Tabela 4.8. Para a maioria dos trabalhadores, ou

seja, para 13 deles observou-se uma variação significativa entre as atividades

calculadas baseadas nos dados de urina e fezes (variação de fator entre 1,3 e 21).

Esta discrepância sugere que pode haver uma mistura de compostos, embora não

seja detectada nas amostras analisadas, ou o modelo de retenção do trato respiratório

para compostos insolúveis não é apropriado para o urânio na forma de UO2. Este

ponto já tem sido abordado na publicação ICRP Supporting Guidance 3 (2002), onde

são propostos novos parâmetros de retenção para o UO2. Na Figura 4.1, estão

apresentadas as taxas de excreção urinárias e fecais “m(t)”, derivadas a partir da

suposição de inalação de compostos de urânio Tipo S, M e F, para AMAD de 1µm. As

taxas de excreção urinária são consideravelmente menores que as de excreção fecal,

além de que variam consideravelmente com o tipo de composto, exceto Tipo F. Para

as fezes, a variação é pequena ou desprezível, para os compostos Tipo M e S. É

provável que as incertezas associadas aos resultados de atividade nas amostras de

urina e fezes, além dos valores elevados de atividade de urânio na excreção fecal

possam mascarar a identificação de inalação de mistura de compostos.

O teste estatístico de qui-quadrado (teste χ2) foi aplicado para testar se os

valores de m(t) pertencem a uma mesma função de distribuição (SNEDECOR e col,
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1967). Embora o teste estatístico de qui-quadrado (teste χ2) seja uma poderosa

ferramenta estatística para avaliar se os dados experimentais estão em concordância

com valores derivados para m(t), baseado no modelo teórico, o teste é limitado na

tomada de decisão de qual valor de atividade incorporada deve ser considerado para o

cálculo de dose, se aquele calculado a partir do dado de urina ou de fezes.  Para os

casos, onde aplicando o teste χ2, encontrou-se um ajuste estatisticamente aceitável

(p<0,05), adotou-se como valor de atividade incorporada a média aritmética dos

valores calculados a partir de dados de urina e fezes (trabalhadores CMB e JAAE).

Para os demais, foi assumido o maior valor de incorporação para propósito de cálculo

da dose, adotando-se, assim, uma hipótese conservativa.

Assim como no corrente trabalho, o estudo realizado por Eckerman e col

(1999), mostra a complexidade da interpretação de resultados de bionálise. A

avaliação de dose, em casos de inalação de compostos de urânio Tipo S, foi baseada

nos dados de excreção fecal.
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Figura 4.1 - Taxa de excreção urinária e fecal “m(t)” para inalação crônica

(trabalhador) de compostos Tipos F, M e S, AMAD de 1 µµµµm, para 67 dias de
exposição.

Nas publicações ICRP 78 (ICRP, 1997), IAEA (1999b) e IAEA (2004),

recomenda-se que o cálculo da incorporação seja baseado em dados de bioanálise ao

invés de dados de concentração de ar. No entanto, os dados de concentração de

urânio estimados por amostradores individuais de lapela são importantes para

propostas de planejamento e para obter informações imediatas de mudanças das

condições de trabalho.
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Na Tabela 4.10 estão apresentados os valores selecionados de atividade

incorporada, calculados a partir de dados de bioanálise e por amostrador individual de

lapela. Não foi encontrada correlação estatisticamente significativa entre os valores

calculados a partir de dados originados de ambos métodos de medição, Figura 4.2.

Este fato tem sido observado em outros estudos realizados por Echerman e col.

(1999), Gilbert e col. (1998), Alvarez e col (1994), Birchall e col (1991), e Johnson and

Kalos (1989). Nos estudos realizados por estes autores, a fraca correlação tem sido

atribuída principalmente a dois fatores: a distribuições do tamanho do particulado e a

alta taxa de ventilação na área de trabalho. Os autores têm estimado que a atividade

incorporada baseada nos dados de amostradores individuais de lapela são, em média,

49% superiores aos valores de atividade calculados por dados de bioanálise (intervalo

entre 11% e 138%).

Segundo análise feita por Britcher e col. (1998), o programa de monitoração

individual interna estabelecido para British Nuclear Fuels Plants (BNFP), o principal

complexo da indústria nuclear do reino Unido, situado em Sellafield, Inglaterra, é

baseado em medições por amostradores individuais de lapela, por bioanálise in vitro

(urina e fezes) e bioanálise in vivo, além de monitoração de área que fornece

subsídios para o cálculo da dose devido à incorporação de radionuclídeos. O custo do

programa estabelecido para aproximadamente 7000 trabalhadores permanentes e

3000 temporários é em torno de 3 milhões de Libras, sendo metade deste valor

destinado para amostradores individuais de lapela. Neste programa de monitoração foi

observada uma fraca correlação entre as doses devido à incorporação de

radionuclídeos, principalmente plutônio, estimadas a partir de dados de excreção

urinária e fecal e dos dados de amostrador individual de lapela.

No corrente trabalho, a maioria dos casos analisados, a utilização do método

de amostrador individual de lapela superestima a incorporação, principalmente nestes

casos onde é obrigatório o uso de máscaras. Além do que, em algumas situações a

incorporação pode ocorrer por ingestão, que resulta em dose menor que por inalação.

Porém, em algumas situações este método pode subestimar a incorporação, isto pode

ser devido ao uso incorreto do equipamento. O uso do amostrador individual de lapela

requer um alto grau de disciplina do trabalhador para o uso adequado do

equipamento.
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Os dados de bioanálise são incontestáveis, uma vez que reflete a atividade

contida no corpo do indivíduo, apesar das incertezas associadas a este tipo de

medida.

Embora um programa de monitoração individual para dosimetria interna tenha

um custo elevado, decorrente dos preços das análises de urânio nos diferentes tipos

de amostras, é sempre recomendável ter pelo menos dois tipos de amostras para

fornecer informações para o cálculo de dose.

Tabela 4.10 - Resultados de Atividade incorporada de 234U, a partir
dos dados de excreção e amostrador individual de lapela.

ATIVIDADE INCORPORADA (Bq)
TRABALHADOR LOCAL DE TRABALHO

VIA DE

INCORPORAÇÃO URINA LAPELA

RMF Forno de leito fluidizado Inalação 108,0 124,0

FGS Prensa Inalação 212,0 15,4

AST Retífica Inalação 118,0 16,1

FLCM Retífica Inalação 652,0 7,7

ACBP Retífica Inalação 577,0 50,0

RESR Prensa Ingestão 166,0 11,5

DLN Peneiramento Inalação 170,0 1071,4

JAAE Forno de leito fluidizado Inalação 329,0 195,4

MJA Forno de sinterização Inalação 144,0 345,5

RRG Tancagem Inalação 19,0 5,1

LSM Forno de leito fluidizado Inalação 375,0 362,3

CMB Retífica Inalação 77,0 175,1

SGC Retífica Inalação 873,0 58,4

SJA Prensa Ingestão 378,0 386,7

TJS Precipitação Ingestão 208,0 58,4
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Figura 4.2 - Correlação entre valores de atividade incorporada calculados a partir
de dados de bioanálise e por amostrador individual de lapela.
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CAPÍTULO V

5 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1 - CONCLUSÕES

1. Os resultados obtidos neste trabalho mostram que os trabalhadores da

Fábrica de Combustível Nuclear estão expostos aos compostos de urânio por

diferentes vias de incorporação (inalação e ingestão), sendo a inalação a

mais provável.

2. A discrepância entre as atividades incorporadas calculadas por dados de

fezes e de urina, em situações onde assumiu-se a incorporação por inalação

de compostos insolúveis (Tipo S) pode ser explicado por duas possíveis

hipóteses:

! Os modelos teóricos não representem de maneira realística a retenção

do urânio.

! Os trabalhadores podem estar expostos, por inalação, à mistura de

compostos S, M e F.

3. Os dados de bioanálise in vitro são mais apropriados para estimar a

incorporação, pois refletem a atividade contida no corpo do indivíduo.

4. A bioanálise in vivo não é o método adequado para ser empregado em um

programa de monitoração de rotina, pois não possui sensibilidade para

detectar atividades equivalentes aos níveis de referência de registro e

investigação. No entanto, é recomendada para situações de acidente

5. A estimativa da incorporação por dados de amostradores individual de lapela

é um indicador primário da exposição potencial do trabalhador e fornece

informações imediatas sobre qualquer mudança nas condições de trabalho.

No entanto, possui uma grande incerteza comparada à bioanálise in vitro.
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5.2 - RECOMENDAÇÕES

1. Desenvolvimento de estudo de solubilidade pulmonar para os compostos

de urânio manipulados na instalação.

2. Introdução de medidas de proteção radiológica para redução da dose dos

trabalhadores da Fábrica de Elemento Combustível
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A.1 - RMF - LEITO FLUIDIZADO

A.1.1 - Cálculo da contribuição da incorporação anterior na medida de urina de

15/02/2003.

Este trabalhador foi exposto no período de janeiro a março de 2002, 14 dias

após o término do trabalho foram coletadas amostras de urina e fezes (referentes ao

período de 24 horas). Os dados estão apresentados na Tabela A.1.1.

Tabela A.1.1 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de RMF em 14/04/02

234UTempo de

Exposição

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

90 dias 14/04/02 14 5,3 x 10-3 107,4 x 10-3

A.1.2 - Determinação do tipo de composto incorporado

! Comparação entre as razões urina : fezes referentes aos dados experimentais e ao

modelo teórico.

A razão entre as atividades esperadas nas amostras de urina e fezes (modelo

teórico) foi derivada baseada no modelo de U da ICRP, publicação 69 (1994),

considerando a inalação de 1 Bq por dia do composto de U tipo S, considerando

AMAD = 1 µm (durante um período de 90 dias), seguindo o modelo de incorporação

baseado na jornada de trabalho da instalação (4 dias consecutivos de trabalho, 1 dia

de folga, 2 dias de trabalho e 3 dias de folga).

Os valores da fração de retenção na urina e fezes [m(t)] foram derivados

utilizando o código computacional Mondal e são apresentados na Tabela A.1.2.

Tabela A.1.2 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (14 dias após a incorporação) período de janeiro a

março de 2002 (90 dias).

Dias após

incorporação
Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U

Urina : Fezes

Experimental 14 5,3 x 10-3 107,4 x 10-3 4,0 x 10-2

Teórico - Inalação tipo S 14 9,4 x 10-6 3,9 x 10-4 2,4 x 10-2
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Embora os valores das razões não sejam próximos, mas estão na mesma

ordem de grandeza, assume-se que o trabalhador estava exposto a compostos

insolúvel (tipo S) por inalação.

A.1.3 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de janeiro a

março de 2002.

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq564
104,9
103,5

6

3
=

×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq211

109,3
104,82

4

3
=

×
×

−

−

Para ser conservativo, adotou-se o valor de atividade incorporada = 564 Bq

A.1.4 - Cálculo da atividade de 234U esperada na urina coletada em 15/02/2003, devido

à incorporação do período de janeiro a março de 2002.

Simulando a incorporação de 1 Bq por dia por um período de 90 dias, conforme

descrito no item A.1.2, derivou-se os valores de m(t) para urina para 320 dias após a

incorporação.

m(320)urina = 5,2 x 10-6

M = I x m(t)       ⇒        M = 564 x 5,2 x 10-6       ⇒        M = 2,9 x 10-3 Bq

A.1.5 - Cálculo da atividade incorporada no período de 20 de dezembro a 15 de

fevereiro de 2003.

Tabela A.1.3 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de RMF em 15/02/03

234UTempo de

exposição

Dias de

trabalho

Data da  coleta Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

57 dias 34 dias
15/02/03 - 1°

dia de folga
01 4,3 x 10-3 24,0 x 10-2

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.1.5
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Desconto da contribuição da incorporação anterior na urina

M = 4,3 x 10-3 Bq   -   2,9 x 10-3 Bq       ⇒        M = 1,4 x 10-3 Bq

A.1.6 - Determinação do tipo de composto incorporado

Seguindo a metodologia descrita no item A.1.2, simulando a incorporação, por

inalação e ingestão de composto tipo S, para um período de 57 dias, sendo 34 dias de

trabalho, efetivamente, encontra-se os valores de m(t), que estão apresentados na

Tabela A.1.4.

Tabela A.1.4 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (01 dia após a incorporação) período de 20 de

dezembro a 15 de fevereiro de 2003.

Dias após

incorporação
Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U

Urina : Fezes

Experimental 1 1,4 x 10-3 24,0 x 10-2 5,8 x 10-3

Teórico - Inalação tipo S 1 1,3 x 10-5 4,3 x 10-3 (a) 3,0 x 10-3

Teórico - Inalação tipo M 1 4,5 x 10-4 3,4 x 10-3 (a) 1,3 x 10-1

Teórico - Inalação tipo F 1 1,7 x 10-3 1,2 x 10-3 (a) 1,4

Teórico - Ingestão - Insolúvel 1 1,1 x 10-5 1,6 x 10-2 (a) 6,9 x 10-4

(a) - valores médios de m(t) referentes ao período de coleta (2° dia de trabalho, 1° e 2° dia de folga) Tabela A.12.5.

Embora a razão experimental seja o dobro da razão teórica para inalação de

urânio tipo S, assume-se que este foi o cenário de exposição.

A.1.7 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 20 de

dezembro a 14 de fevereiro de 2003

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq108
103,1
104,1

5

3
=

×
×

−

−

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.1.5
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! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq56

103,4
100,24

3

2
=

×
×

−

−

Para ser conservativo, adotou-se o valor de atividade incorporada = 108 Bq

A.1.8 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 15 de

janeiro a 14 de fevereiro de 2003 - utilizando amostrador individual de lapela.

! Tempo de amostragem -  8 x 19 = 152 horas

! Atividade medida -  0,38 Bq/m3

! Taxa de respiração do Homem referência ICRP 89 (2002) - 1,2 (m3/h)

Cálculo da incorporação

I   =   Concentração (Bq/m3)   x   Tempo (horas)   x   1,2 (m3/h)

I   =   0,38   x   (8 x 19)   x   1,2       ⇒        I = 69,3 Bq

Estimativa da incorporação para o período de 34 dias de trabalho, assumindo a

concentração constante de U no ar (período de 10 de dezembro de 2002 a 14 de

fevereiro de 2003).

I = 0,38 x (8 x 34) x 1,2 ⇒ I = 124,0 Bq

A.1.9 - Cálculo da dose equivalente efetiva, utilizando os fatores de conversão de dose

da ICRP 78 (1997) e incorporação calculada por dado de bioanálise.

E(50) =  [ I (Bq)   x   e(50) (Sv/Bq) ]

E(50) =  108   x   6,8 x 10-6       ⇒        E(50) =   0,73 mSv
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A.2 - FGS - RETÍFICA

A.2.1 - Cálculo da contribuição da incorporação anterior na medida de urina de

15/02/2003.

Este trabalhador foi exposto no período de janeiro a março de 2002, porém,

não temos medidas anteriores.

Tabela A.2.1 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de FGS em 15/02/03

234UTempo de

exposição

Dias de

trabalho

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

66 dias 40 dias
14/02/03  -  2º

dia de trabalho
01 3,5 x 10-4 87,0 x 10-2

A.2.2 - Determinação do tipo de composto incorporado

A razão entre as atividades esperadas nas amostras de urina e fezes (modelo

teórico) foi derivada baseada no modelo de U da ICRP, publicação 69 (1994),

considerando a incorporação de 1 Bq por dia do composto de U tipo S, considerando

AMAD = 1 µm (durante um período de 66 dias), sendo 40 dias de trabalho, efetivamente,

seguindo o modelo de incorporação baseado na jornada de trabalho da instalação (4

dias consecutivos de trabalho, 1 dia de folga, 2 dias de trabalho e 3 dias de folga). A

primeira simulação foi considerando a hipótese de inalação de U, composto tipo S,

como a razão teórica é 14 vezes superior à razão experimental, partiu-se para

simulação de outras hipóteses. A segunda simulação refere-se à inalação U, composto

tipo F, hipótese rejeitada, pois a razão teórica é 6 x 103 vezes superior a experimental.

A terceira hipótese refere-se à ingestão de composto insolúvel, hipótese também

rejeitada, pois a razão teórica é 6 vezes superior a experimental. Os valores de m(t) e

suas respectivas razões, para as diferentes hipóteses, estão apresentados na Tabela

A.2.2.
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Tabela A.2.2 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (01 dia após a incorporação) período de 10 de

dezembro a 14 de fevereiro de 2003 (66 dias).

Dias após

incorporação
Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U

Urina : Fezes

Experimental 1 3,5 x 10-4 87,0 x 10-2 4,0 x 10-4

Teórico - Inalação tipo  S 1 2,3 x 10-5 4,1 x 10-3 (a) 5,6 x 10-3

Teórico - Inalação tipo  M 1 8,6 x 10-4 3,7 x 10-3 (a) 2,3 x 10-1

Teórico - Inalação tipo F 1 4,8 x 10-3 1,7 x 10-3 (a) 2,8

Teórico - Ingestão - Insolúvel 1 3,9 x 10-5 1,6 x 10-2 (a) 2,4 x 10-3

(a) - valores médios de m(t) referentes ao período de coleta (1°, 2° e 3° dia de trabalho) Tabela A.6.3.

Como as razões não estão compatíveis com nenhuma das hipóteses, como

descrito no item A.2.2 e o trabalhador manipula diretamente UO2 (prensa), para ser

mais conservativo, mesmo não encontrando compatibilidade entre os dados teóricos e

o experimental, optou-se por assumir o cenário de inalação de 234U, tipo S.

A.2.3 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 10 de

dezembro a 14 de fevereiro de 2003.

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq15
103,2
105,3

5

4
=

×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq212

101,4
100,87

3

2
=

×
×

−

−

Para ser conservativo, adotou-se o valor de atividade incorporada = 212 Bq

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.2.3
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A.2.4 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 14 de

janeiro a 15 de fevereiro de 2003 - utilizando amostrador individual de lapela

! Tempo de amostragem -  8 x 19 = 152 horas

! Atividade medida -  0,04 Bq/m3

! Taxa de respiração do Homem referência ICRP 89 (2002) - 1,2 (m3/h)

Cálculo da incorporação

I   =   Concentração (Bq/m3)   x   Tempo (horas)   x   1,2 (m3/h)

I   =   0,04   x   (8 x 19)   x   1,2       ⇒        I = 7,3 Bq

Estimativa da incorporação para o período de 40 dias de trabalho, assumindo a

concentração constante de urânio no ar (período de 10 de dezembro de 2002 a 15 de

fevereiro de 2003).

I = 0,04 x (8 x 40) x 1,2 ⇒ I = 15,4 Bq

A.2.5 - Cálculo da dose equivalente efetiva, utilizando os fatores de conversão de dose

da ICRP 78 (1997) e incorporação calculado por resultado de bioanálise.

E(50) =  [ I (Bq)   x   e(50) (Sv/Bq) ]

E(50) =  212   x   6,8 x 10-6       ⇒        E(50) =  1,44 mSv
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A.3 - AST - RETÍFICA

A.3.1 - Cálculo da contribuição da incorporação anterior na medida de urina de

15/02/2003.

Este trabalhador foi exposto no período de janeiro a março de 2002, 07 dias

após o término do trabalho foram coletadas amostras de urina e fezes (referentes ao

período de 24 horas). Os dados estão apresentados na Tabela A.3.1.

Tabela A.3.1 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de AST em 07/04/02

234UTempo de

Exposição

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

90 dias 07/04/02 07 7,0 x 10-4 24,0 x 10-3

A.3.2 - Determinação do tipo de composto incorporado

! Comparação entre as razões urina : fezes referentes aos dados experimentais e ao

modelo teórico (ICRP), simulando a jornada de trabalho real.

A razão entre as atividades esperadas nas amostras de urina e fezes (modelo

teórico) foi derivada baseada no modelo de U da ICRP, publicação 69 (1994),

considerando a inalação de 1 Bq por dia do composto de U tipo S, considerando

AMAD = 1 µm (durante um período de 90 dias), seguindo o modelo de incorporação

baseado na jornada de trabalho da instalação (4 dias consecutivos de trabalho, 1 dia

de folga, 2 dias de trabalho e 3 dias de folga).

Seguindo a metodologia descrita acima, assumindo a inalação como via de

incorporação, encontra-se os valores da fração de retenção na urina e fezes [m(t)].

Estes valores foram derivados utilizando o código computacional Mondal e são

apresentados na Tabela A.3.2.
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Tabela A.3.2 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados
experimentais e ao modelo teórico (07 dias após a incorporação) período de janeiro a
março de 2002 (90 dias)

Dias após

incorporação
Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U

Urina : Fezes

Experimental 07 7,0 x 10-4 24,0 x 10-3 2,9 x 10-2

Teórico - Inalação tipo S 07 10,0 x 10-6 4,4 x 10-4 2,3 x 10-2

Como os valores das razões teórica e experimental são semelhantes, assume-

se que o trabalhador estava exposto a composto insolúvel (tipo S) de urânio, tendo

inalação como via de incorporação.

A.3.3 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de janeiro a

março de 2002.

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq70
100,10
100,7

6

4
=

×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq55

104,4
100,24

4

3
=

×
×

−

−

Adotou-se o valor de atividade incorporada = 63 Bq (média aritmética entre 70 e 55 Bq)

A.3.4 - Cálculo da atividade de 234U esperada na urina coletada em 15/02/2003, devido

à incorporação do período de janeiro a março de 2002.

Simulando a incorporação de 1 Bq por dia por um período de 90 dias, conforme

descrito no item A.3.2, derivou-se os valores de m(t) para urina para 315 dias após a

incorporação.

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.3.5
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m(315)urina = 5,4 x 10-6

M = I x m(t)       ⇒        M = 63 x 5,4 x 10-6       ⇒        M = 3,4 x 10-4 Bq

A.3.5 - Cálculo da atividade incorporada no período de 10 de dezembro a 15 de

fevereiro de 2003.

Tabela A.3.3 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de AST em 15/02/03

234UPeríodo de

exposição

Dias de

trabalho

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

67 dias 42 dias
15/02/03 - 1º

dia de folga
01 9,5 x 10-4 45,0 x 10-2

Desconto da contribuição da incorporação anterior na urina

M = 9,5 x 10-4 Bq   -   3,4 x 10-4 Bq       ⇒        M = 6,1 x 10-4 Bq

A.3.6 - Determinação do tipo de composto incorporado

Seguindo a metodologia descrita no item A.3.2, simulando a incorporação por

inalação de compostos tipo S para um período de 67 dias, sendo 42 dias de trabalho,

efetivamente, encontra-se os valores de m(t), que estão apresentados na Tabela

A.3.4.

Tabela A.3.4 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (01 dia após a incorporação) período de 10 de

dezembro a 15 de fevereiro de 2003 (42 dias de trabalho).

Dias após
incorporação

Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U
Urina : Fezes

Experimental 1 6,1 x 10-4 45,0 x 10-2 1,4 x 10-3

Teórico - Inalação tipo S 1 1,3 x 10-5 3,8 x 10-3 (a) 3,4 x 10-3

Teórico - Inalação tipo M 1 4,5 x 10-4 3,4 x 10-3 (a) 1,3 x 10-1

Teórico - Inalação tipo F 1 1,0 x 10-3 1,5 x 10-3 (a) 6,7 x 10-1

Teórico - Ingestão - Insolúvel 1 9,2 x 10-6 1,4 x 10-2 (a) 6,6 x 10-4

(a) - valores médios de m(t) referentes ao período de coleta (2° dia de trabalho, 1° e 2° dia de folga. -  Tabela A.1.5)



13

Como a razão experimental esta entre as razões teóricas referente à inalação e

ingestão, assume-se que houve incorporação de composto tipo S, por inalação para

ser mais conservativo, devido ao fato da inalação de composto insolúvel de U resultar

em maior dose comparado a ingestão.

A.3.7 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 10 de

dezembro a 15 de fevereiro de 2003

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq47
103,1
101,6

5

4

=
×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq118

108,3
100,45

3

2

=
×
×

−

−

A.3.8 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 15 de

janeiro a 14 de fevereiro de 2003 - utilizando amostrador individual de lapela

! Tempo de amostragem -  8 x 20 = 160 horas

! Atividade medida -  0,04 Bq/m3

! Taxa de respiração do Homem referência ICRP 89 (2002) - 1,2 (m3/h)

Cálculo da incorporação

I   =   Concentração (Bq/m3)   x   Tempo (horas)   x   1,2 (m3/h)

I   =   0,04   x   (8 x 20)   x   1,2       ⇒        I = 7,7 Bq

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.3.5



14

Estimativa da incorporação para o período de 42 dias de trabalho, assumindo a

concentração constante de urânio no ar (período de 10 de dezembro de 2002 a 15 de

fevereiro de 2003).

I = 0,04 x (8 x 42) x 1,2 ⇒ I = 16,1 Bq

A.3.9 - Cálculo da dose equivalente efetiva, utilizando os fatores de conversão de dose

da ICRP 78 (1997) e incorporação calculada por dado de bioanálise.

E(50) =  [ I (Bq)   x   e(50) (Sv/Bq) ]

E(50) =  118   x   6,8 x 10-6       ⇒        E(50) =  0,80 mSv
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A.4 - FLCM - RETÍFICA

A.4.1 - Cálculo da contribuição da incorporação anterior na medida de urina de
15/02/2003.

Este trabalhador foi exposto no período de janeiro a março de 2002, porém,
não temos medidas anteriores.

Tabela A.4.1 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de FLCM em 15/02/03
234UPeríodo de

exposição

Dias de

trabalho

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

67 dias 40 dias 15/02/03 - 4º

dia de trabalho
01 1,5 x 10-2 212,0 x 10-2

A.4.2 - Determinação do tipo de composto incorporado

A razão entre as atividades esperadas nas amostras de urina e fezes (modelo
teórico) foi derivada baseada no modelo de U da ICRP, publicação 69 (1994),
considerando a inalação de 1 Bq por dia do composto de U tipo S, considerando
AMAD = 1 µm (durante um período de 90 dias), seguindo o modelo de incorporação
baseado na jornada de trabalho da instalação (4 dias consecutivos de trabalho, 1 dia
de folga, 2 dias de trabalho e 3 dias de folga).

Seguindo a metodologia acima, simulando a incorporação, por inalação e
ingestão, para um período de 67 dias, encontra-se os valores de m(t), que estão
apresentados na Tabela A.4.2.

Tabela A.4.2 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados
experimentais e ao modelo teórico (01 dia após a incorporação) período de 10 de
dezembro a 15 de fevereiro de 2003 (40 dias de trabalho).

Dias após
incorporação

Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U
Urina : Fezes

Experimental 1 1,5 x 10-2 212,0 x 10-2 7,1 x 10-3

Teórico - Inalação tipo S 1 2,3 x 10-5 5,3 x 10-3 (a) 4,3 x 10-3

Teórico - Inalação tipo M 1 8,6 x 10-4 4,8 x 10-3 (a) 1,8 x 10-1

Teórico - Inalação tipo F 1 5,0 x 10-3 2,2 x 10-3 (a) 2,3

Teórico - Ingestão (Insolúvel) 1 4,1 x 10-5 2,1 x 10-2 (a) 2,0 x 10-3

 (a) - valores médios de m(t) referentes ao período de coleta (3° e 4° dia de trabalho, folga de 1 dia) Tabela A.2.3.
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Como a razão teórica para inalação é a que mais se aproxima da experimental,

somado ao fato da inalação de composto insolúvel de U resultar em maior dose

comparado a ingestão, assume-se que houve incorporação de composto tipo S, por

inalação.

A.4.3 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 10 de

dezembro a 15 de fevereiro de 2003.

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq652
103,2
105,1

5

2
=

×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq400

103,5
12,2

3
=

× −

Para ser conservativo, adotou-se o valor de atividade incorporada = 652 Bq

A.4.4 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 14 de

janeiro a 14 de fevereiro de 2003 - utilizando amostrador individual de lapela.

! Tempo de amostragem -  8 x 18 = 144 horas

! Atividade medida -  0,02 Bq/m3

! Taxa de respiração do Homem referência ICRP 89 (2002) - 1,2 (m3/h)

Cálculo da incorporação

I   =   Concentração (Bq/m3)   x   Tempo (horas)   x   1,2 (m3/h)

I   =   0,02   x   (8 x 18)   x   1,2       ⇒        I = 3,5 Bq

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.4.3
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Estimativa da incorporação para o período de 40 dias de trabalho, assumindo a

concentração constante de urânio no ar (período de 10 de dezembro de 2002 a 15 de

fevereiro de 2003).

I = 0,02 x (8 x 40) x 1,2 ⇒ I = 7,7 Bq

A.4.5 - Cálculo da dose equivalente efetiva, utilizando os fatores de conversão de dose

da ICRP 78 (1997) e incorporação calculada por resultado de bioanálise.

E(50) =  [ I (Bq)   x   e(50) (Sv/Bq) ]

E(50) =  652   x   6,8 x 10-6       ⇒        E(50) =   4,43 mSv
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A.5 - ACBP - RETÍFICA

A.5.1 - Cálculo da contribuição da incorporação anterior na medida de urina de

15/02/2003.

Este trabalhador foi exposto no período de janeiro a março de 2002, 28 dias

após o término do trabalho foram coletadas amostras de urina e fezes (referentes ao

período de 24 horas). Os dados estão apresentados na Tabela A.5.1.

Tabela A.5.1 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de ACBP em 28/04/02

234UTempo de

Exposição

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

90 dias 28/04/02 28 4,0 x 10-4 10,6 x 10-3

A.5.2 - Determinação do tipo de composto incorporado

! Comparação entre as razões urina : fezes referentes aos dados experimentais e ao

modelo teórico.

A razão entre as atividades esperadas nas amostras de urina e fezes (modelo

teórico) foi derivada baseada no modelo de U da ICRP, publicação 69 (1994),

considerando a inalação de 1 Bq por dia do composto de U tipo S, considerando

AMAD = 1 µm (durante um período de 90 dias), seguindo o modelo de incorporação

baseado na jornada de trabalho da instalação (4 dias consecutivos de trabalho, 1 dia

de folga, 2 dias de trabalho e 3 dias de folga).

Seguindo a metodologia descrita acima, assumindo a inalação como via de

incorporação, encontra-se os valores da fração de retenção na urina e fezes [m(t)].

Estes valores foram derivados utilizando o código computacional Mondal e são

apresentados na Tabela A.5.2.
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Tabela A.5.2 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (28 dias após a incorporação) período de janeiro a

março de 2002 (90 dias).

Dias após

incorporação
Urina (Bq) Fezes (Bq)

Razão U

Urina : Fezes

Experimental 28 4,0 x 10-4 10,6 x 10-3 3,8 x 10-2

Teórico - Inalação tipo S 28 8,5 x 10-6 2,9 x 10-4 2,9 x 10-2

Como os valores das razões teórica e experimental são semelhantes, assume-

se que o trabalhador estava exposto a composto insolúvel (tipo S) de urânio, tendo

inalação como via provável de incorporação.

A.5.3 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de janeiro a

março de 2002.

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq47
105,8
100,4

6

4
=

×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq37

109,2
106,10

4

3
=

×
×

−

−

Adotou-se o valor de atividade incorporada = 42 Bq (média aritmética entre 47 e 37 Bq)

A.5.4 - Cálculo da atividade de 234U esperada na urina coletada em 16/02/2003, devido

à incorporação do período de janeiro a março de 2002.

Simulando a incorporação de 1 Bq por dia por um período de 90 dias, conforme

descrito no item A.5.2, derivou-se os valores de m(t) para urina para 293 dias após a

incorporação.

m(293)urina = 5,4 x 10-6

M = I x m(t)       ⇒        M = 42 x 5,4 x 10-6       ⇒        M = 2,3 x 10-4 Bq

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.5.5
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A.5.5 - Cálculo da atividade incorporada no período de 10 de dezembro a 15 de

fevereiro de 2003.

Tabela A.5.3 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de ACBP em 15/02/03

234UTempo de

exposição

Dias de

trabalho

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

67 dias 40 dias
15/02/03  -  1º

dia de trabalho

(após folga de 1 dia)

01 1,3 x 10-2 74,0 x 10-2

Desconto da contribuição da incorporação anterior na urina

M = 1,3 x 10-2 Bq   -   2,3 x 10-4 Bq       ⇒        M = 12,7 x 10-3 Bq

A.5.6 - Determinação do tipo de composto incorporado

Seguindo a metodologia descrita no item A.5.2, simulando a incorporação, por
inalação e ingestão de composto tipo S, para um período de 67 dias, sendo 40 dias de
trabalho, efetivamente, encontra-se os valores de m(t), que estão apresentados na
Tabela A.5.4.

Tabela A.5.4 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (01 dia após a incorporação) período de 10 de

dezembro a 15 de fevereiro de 2003 (40 dias de trabalho).

Dias após

incorporação
Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U

Urina : Fezes

Experimental 1 12,7 x 10-3 74,0 x 10-2 2,0 x 10-2

Teórico - Inalação tipo S 1 2,2 x 10-5 4,3 x 10-3 (a) 5,0 x 10-3

Teórico - Inalação tipo M 1 8,6 x 10-4 4,0 x 10-3 (a) 2,2 x 10-1

Teórico - Inalação tipo F 1 4,8 x 10-3 1,8 x 10-3 (a) 2,7

Teórico - Ingestão - Insolúvel 1 3,9 x 10-5 1,7 x 10-2 (a) 2,3 x 10-3

(a) - valores médios de m(t) referentes ao período de coleta (folga de 1 dia, 1° e 2° dia de trabalho) Tabela A.3.5.

Como a razão urina : fezes experimental não é compatível com as hipóteses

mais prováveis de incorporação, apresentadas na Tabela A.5.4, e também com a

hipótese de mistura de inalação e ingestão, assume-se que a inalação foi a via de

incorporação mais conservativa para o cálculo da dose.
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A.5.7 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 10 de

dezembro a 15 fevereiro de 2003.

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq577
102,2
107,12

5

3
=

×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq172

103,4
100,74

3

2
=

×
×

−

−

Para ser conservativo, adotou-se o valor de atividade incorporada = 577 Bq

A.5.8 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 15 de

janeiro a 14 de fevereiro de 2003 - utilizando amostrador individual de lapela

! Tempo de amostragem -  8 x 20 = 160 horas

! Atividade medida -  0,13 Bq/m3

! Taxa de respiração do Homem referência ICRP 89 (2002) - 1,2 (m3/h)

Cálculo da incorporação

I   =   Concentração (Bq/m3)   x   Tempo (horas)   x   1,2 (m3/h)

I   =   0,13   x   (8 x 20)   x   1,2       ⇒        I = 25,0 Bq

Estimativa da incorporação para o período de 40 dias de trabalho, assumindo a

concentração constante de urânio no ar (período de 10 de dezembro de 2002 a 15 de

fevereiro de 2003).

I = 0,13 x (8 x 40) x 1,2 ⇒ I = 50,0 Bq

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.5.5
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A.5.9 - Cálculo da dose equivalente efetiva, utilizando os fatores de conversão de dose

da ICRP 78 (1997) e incorporação calculada por dado de bioanálise.

E(50) =  [ I (Bq)   x   e(50) (Sv/Bq) ]

E(50) =  577   x   6,8 x 10-6       ⇒        E(50) =   3,92 mSv
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A.6 - RESR - PRENSA

A.6.1 - Cálculo da contribuição da incorporação anterior na medida de urina de

15/02/2003.

Este trabalhador foi exposto no período de janeiro a março de 2002, 15 dias

após o término do trabalho foram coletadas amostras de urina e fezes (referentes ao

período de 24 horas). Os dados estão apresentados na Tabela A.6.1.

Tabela A.6.1 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de RESR em 15/04/02

234UTempo de

Exposição

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

90 dias 15/04/02 15 12,2 x 10-3 35,0 x 10-3

A.6.2 - Determinação do tipo de composto incorporado

! Comparação entre as razões urina : fezes referentes aos dados experimentais e ao

modelo teórico.

A razão entre as atividades esperadas nas amostras de urina e fezes (modelo

teórico) foi derivada baseada no modelo de U da ICRP, publicação 69 (1994),

considerando a inalação de 1 Bq por dia do composto de U tipo S, considerando

AMAD = 1 µm (durante um período de 90 dias), seguindo o modelo de incorporação

baseado na jornada de trabalho da instalação (4 dias consecutivos de trabalho, 1 dia

de folga, 2 dias de trabalho e 3 dias de folga).

Os valores da fração de retenção na urina e fezes [m(t)] foram derivados

utilizando o código computacional Mondal e são apresentados na Tabela A.6.2.

Tabela A.6.2 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (15 dias após a incorporação) período de janeiro a

março de 2002

Dias após

incorporação
Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U

Urina : Fezes

Experimental 15 1,2 x 10-2 35,0 x 10-3 3,4 x 10-1

Teórico - Inalação tipo S 15 9,2 x 10-6 3,8 x 10-4 2,4 x 10-2
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A.6.3 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de janeiro a

março de 2002.

! Relação de Inalação / Ingestão

M = [Iy x m(t)] + [I (1 - y) x m(t)]

Onde:

M - Resultado de medida

Iy x m(t) - Fração da incorporação referente à inalação

I (1 - y) x m(t) - Fração da incorporação referente à ingestão

URINA
1,2 x 10-2 = (Iy x 9,2 x 10-6) + [I (1 - y) x 2,6 x 10-6]

1,2 x 10-2 = 9,2 x 10-6 Iy + 2,6 x 10-6 I - 2,6 x 10-6 Iy

1,2 x 10-2 = I (6,6 x 10-6 y + 2,6 x 10-6)

66

2

106,2y106,6
102,1I −−

−

×+×
×=

FEZES
35,0 x 10-3 = (Iy x 3,8 x 10-4) + [I (1 - y) x 1,5 x 10-8]

35,0 x 10-3 = 3,8 x 10-4 Iy + 1,5 x 10-8 I - 1,5 x 10-8 Iy

35,0 x 10-3 = I (3,8 x 10-4 y + 1,5 x 10-8)

64

3

105,1y108,3
10 35,0I −−

−

×+×
×=

66

2

106,2y106,6
102,1

−−

−

×+×
×       =      84

3

105,1y108,3
10 35,0

−−

−

×+×
×

2,3 x 10-7 y + 9,1 x 10-8  =  4,6 x 10-6 y + 1,8 x 10-10

4,4 x 10-6 y = 9,1 x 10-8

y = 0,02

2% de Inalação   e   98% de Ingestão
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Bq4600
105,1)02,0(108,3

10 35,0I 84

3

=
×+×

×= −−

−

Contribuição da Inalação = 4600 x 0,02 = 92 Bq
Contribuição da Ingestão = 4600 - 92 = 4508 Bq

A.6.4 - Cálculo da atividade de 234U esperada na urina coletada em 15/02/2003, devido

à incorporação do período de janeiro a março de 2002.

Simulando a incorporação de 1 Bq / dia por um período de 90 dias por inalação

e ingestão, conforme descrito no item A.6.2, derivou-se o valore de m(t) para urina

para 320 dias após a incorporação.

Considerando a contribuição da inalação espera-se encontrar na urina em

15/02/2003:

m(320)Inal. = 5,2 x 10-6

M = 92 x 5,2 x 10-6   =   4,8 x 10-4 Bq

Considerando a contribuição da ingestão espera-se encontrar na urina em

15/02/2003:

m(320)ing. = 1,5 x 10-8

M = 4508 x 1,5 x 10-8   =   6,8 x 10-5 Bq

Considerando a mistura de inalação e ingestão, espera-se encontrar na urina:

M = 4,8 x 10-4  +  6,8 x 10-5  =  5,5 x 10-4 Bq

A.6.5 - Cálculo da atividade incorporada no período de 10 de dezembro a 15 de

fevereiro de 2003.

Tabela A.6.3 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de RESR em 15/02/03

234UTempo de

exposição

Dias de

trabalho

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

67 dias 40 dias
15/02/03

1° dia de folga
01 8,7 x 10-4 233,0 x 10-2



29

Desconto da contribuição da incorporação anterior na urina

M = 8,7 x 10-4 Bq   -   5,5 x 10-4 Bq       ⇒        M = 3,2 x 10-4 Bq

A.6.6 - Determinação do tipo de composto incorporado

Seguindo a metodologia descrita no item A.6.2, simulando a incorporação por

inalação e ingestão por um período de 67 dias, sendo 40 dias de trabalho,

efetivamente, encontra-se os valores de m(t), que estão apresentados na Tabela

A.6.4.

Tabela A.6.4 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (01 dia após a incorporação) período de 10

dezembro a 15 de fevereiro de 2003 (67 dias).

Dias após
incorporação

Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U
Urina : Fezes

Experimental 1 3,2 x 10-4 233,0 x 10-2 1,4 x 10-4

Teórico - Inalação tipo  S 1 1,3 x 10-5 3,8 x 10-3 (a) 3,4 x 10-3

Teórico - Inalação tipo  M 1 4,5 x 10-4 3,4 x 10-3 (a) 1,3 x 10-1

Teórico - Inalação tipo F 1 1,0 x 10-3 1,5 x 10-3 (a) 6,7 x 10-1

Teórico - Ingestão -Insolúvel 1 9,2 x 10-6 1,4 x 10-2 (a) 6,6 x 10-4

(a) - valores médios de m(t) referentes ao período de coleta (2° dia de trabalho, 1° e 2° dia de folga) Tabela A.8.5.

Como a razão experimental está cerca de uma ordem de grandeza inferior à

referente a inalação e aproximadamente 5 vezes inferior a referente a ingestão,

assumiu-se esta como a via provável de incorporação.

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq33
106,9
102,3

6

4
=

×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq166

104,1
100,233

2

2

=
×

×
−

−

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.6.5
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Para ser conservativo, adotou-se o valor de atividade incorporada = 166 Bq

A.6.8 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 15 de

janeiro a 14 de fevereiro de 2003 - utilizando amostrador individual de lapela

! Tempo de amostragem -  8 x 20 = 160 horas

! Atividade medida -  0,03 Bq/m3

! Taxa de respiração do Homem referência ICRP 89 (2002) - 1,2 (m3/h)

Cálculo da incorporação

I   =   Concentração (Bq/m3)   x   Tempo (horas)   x   1,2 (m3/h)

I   =   0,03   x   (8 x 20)   x   1,2       ⇒        I = 6,5 Bq

Estimativa da incorporação para o período de 40 dias de trabalho, assumindo a

concentração constante de U no ar (período de 10 de dezembro de 2002 a 15 de

fevereiro de 2003).

I = 0,03 x (8 x 40) x 1,2 ⇒ I = 11,5 Bq

A.6.9 - Cálculo da dose equivalente efetiva, utilizando os fatores de conversão de dose

da ICRP 78 (1997) e incorporação calculado por resultado de bioanálise.

E(50) =  [ I (Bq)   x   e(50) (Sv/Bq) ]

E(50) =  166  x  8,3 x 10-9       ⇒        E(50) =   1,38 µµµµSv
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A.7 - DLN - PENEIRAMENTO

A.7.1 - Cálculo da contribuição da incorporação anterior na medida de urina de

15/03/2003.

Este trabalhador foi exposto no período de janeiro a março de 2002, 07 dias

após o término do trabalho foram coletadas amostras de urina e fezes (referentes ao

período de 24 horas). Os dados estão apresentados na Tabela A.7.1.

Tabela A.7.1 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de DLN em 07/04/02

234UTempo de

Exposição

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

90 dias 07/04/02 07 3,2 x 10-3 199,8 x 10-3

A.7.2 - Determinação do tipo de composto incorporado

! Comparação entre as razões urina : fezes referentes aos dados experimentais e ao

modelo teórico.

A razão entre as atividades esperadas nas amostras de urina e fezes (modelo

teórico) foi derivada baseada no modelo de U da ICRP, publicação 69 (1994),

considerando a inalação de 1 Bq por dia do composto de U tipo S, considerando

AMAD = 1 µm (durante um período de 90 dias), seguindo o modelo de incorporação

baseado na jornada de trabalho administrativa da instalação (5 dias consecutivos de

trabalho, 2 dias de folga).

Os valores da fração de retenção na urina e fezes [m(t)] foram derivados

utilizando o código computacional AIDE (2004) e são apresentados na Tabela A.7.2.

Este código computacional deriva a fração referente a incorporação diária,

portanto o valor da atividade incorporada deve ser multiplicado pelo tempo de

exposição.
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Tabela A.7.2 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (07 dias após a incorporação) período de janeiro a

março de 2002 (90 dias).

Dias após

incorporação
Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U

Urina : Fezes

Experimental 07 3,2 x 10-3 199,8 x 10-3 1,6 x 10-2

Teórico - Inalação tipo S 07 7,5 x 10-4 3,6 x 10-2 2,1 x 10-2

Teórico - Ingestão - Insolúvel 07 2,7 x 10-4 1,1 x 10-3 2,5 x 10-1

Como a razão urina : fezes experimental é aproximadamente igual à referente

ao modelo teórico para inalação de composto tipo S, assume-se que esta foi a via de

incorporação mais conservativa para o cálculo da dose.

A.7.3 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de janeiro a

março de 2002.

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq384dias90Bq4
105,7
102,3

4

3

=×=
×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq437dias90Bq5

106,3
108,174

2

3

=×=
×
×

−

−

Adotou-se o valor de atividade incorporada = 411 Bq (média aritmética entre 384 e 437 Bq)

A.7.4 - Cálculo da atividade de 234U esperada na urina coletada em 15/03/2003, devido

à incorporação do período de janeiro a março de 2002.

Simulando a incorporação de 1 Bq por dia por um período de 90 dias, conforme

descrito no item A.7.2, derivou-se os valores de m(t) para urina e fezes para 339 dias

após a incorporação.
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URINA

m(339)urina = 4,4 x 10-4

M = I x m(t)       ⇒        M = 411 x 4,4 x 10-4       ⇒        M = 1,8 x 10-1 Bq

A.7.5 - Cálculo da atividade incorporada no período de 20 de dezembro a 15 de março

de 2003.

Tabela A.7.3 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de DLN em 15/03/03

234UTempo de

exposição

Dias de

trabalho

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

85 dias 62 dias
15/03/02

2º dia de folga

(Domingo)

01 1,5 x 10-3 9,0 x 10-2

Como a atividade esperada na urina devido à incorporação de 2002 foi maior

que o valor medido, desconsidera-se esta contribuição.

A.7.6 - Determinação do tipo de composto incorporado

Simulando a incorporação para um período de 85 dias, sendo 62 dias de

trabalho, efetivamente, encontra-se os valores de m(t), que estão apresentados na

Tabela A.7.4. Valores simulados utilizando o modelo computacional AIDE (2004),

assumindo AMAD de 0,4.

Tabela A.7.4 - Valores da fração de retenção de incorporação (inalação) “m(t)” -

utilizando o modelo computacional AIDE (2004), assumindo AMAD de 0,4.

m (t)
Dias

Urina Fezes

Sábado 7,6 x 10-4 1,2 x 10-1

Domingo 7,4 x 10-4 7,9 x 10-2

Segunda - feira 9,8 x 10-4 7,3 x 10-2

Média - 9,0 x 10-2
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Tabela A.7.5 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (01 dia após a incorporação) período de 20 de

dezembro a 15 de março de 2003 (85 dias).

Dias após

incorporação
Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U

Urina : Fezes

Experimental 1 1,3 x 10-3 9,0 x 10-2 1,4 x 10-2

Teórico - Inalação tipo S 1 7,4 x 10-4 9,0 x 10-2 (a) 8,2 x 10-3

Teórico - Ingestão - Insolúvel 1 7,7 x 10-6 1,1 x 10-2 (a) 7,0 x 10-4

(a) - valores médios de m(t) referentes ao período de coleta (1° dia de folga (sábado), 2° dia de folga (domingo) e 1° dia

de trabalho - segunda-feira).

Como a razão urina : fezes experimental é o dobro da razão teórica para

inalação e 20 vezes superior à ingestão, assume-se que a inalação foi a via de

incorporação mais conservativa para o cálculo da dose.

A.7.7 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 20 de

dezembro a 15 de março de 2003.

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq170dias85Bq2
104,7
103,1

4

3

=×=
×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq85dias85Bq1

100,9
100,9

2

2

=×=
×
×

−

−

Para ser conservativo, adotou-se o valor de atividade incorporada = 170 Bq

A.7.8 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 17 de

fevereiro a 14 de março de 2003 - utilizando amostrador individual de lapela

! Tempo de amostragem -  8 x 20 = 160 horas

! Atividade medida -  1,80 Bq/m3

Valores derivados a partir do modelo
computacional AIDE, conforme tabela A.7.4
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! Taxa de respiração do Homem referência ICRP 89 (2002) - 1,2 (m3/h)

Cálculo da incorporação

I   =   Concentração (Bq/m3)   x   Tempo (horas)   x   1,2 (m3/h)

I   =   1,80   x   (8 x 20)   x   1,2       ⇒        I = 345,6 Bq

Estimativa da incorporação para o período de 62 dias de trabalho, assumindo a

concentração constante de U no ar (período de 20 de dezembro de 2002 a 14 de

março de 2003).

I = 1,80 x (8 x 62) x 1,2 ⇒ I = 1071,4 Bq

A.7.9 - Cálculo da dose equivalente efetiva, utilizando os fatores de conversão de dose

da ICRP 78 (1997) e incorporação calculado por resultado de bioanálise.

E(50) =  [ I (Bq)   x   e(50) (Sv/Bq) ]

E(50) =  170   x   6,8 x 10-6       ⇒        E(50) =   1,16 mSv
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A.8 - JAAE - FORNO DE LEITO FLUIDIZADO

A.8.1 - Cálculo da contribuição da incorporação anterior na medida de urina de

15/02/2003.

Este trabalhador foi exposto no período de janeiro a março de 2002, 40 dias

após o término do trabalho foram coletadas amostras de urina e fezes (referentes ao

período de 24 horas). Os dados estão apresentados na Tabela A.8.1.

Tabela A.8.1 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de JAAE em 12/05/02

234UTempo de

Exposição

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

90 dias 12/05/02 40 8,9 x 10-3 114,6 x 10-3

A.8.2 - Determinação do tipo de composto incorporado

! Comparação entre as razões urina : fezes referentes aos dados experimentais e ao

modelo teórico.

A razão entre as atividades esperadas nas amostras de urina e fezes (modelo

teórico) foi derivada baseada no modelo de U da ICRP, publicação 69 (1994),

considerando a inalação de 1 Bq por dia do composto de U tipo S, considerando

AMAD = 1 µm (durante um período de 90 dias), seguindo o modelo de incorporação

baseado na jornada de trabalho da instalação (4 dias consecutivos de trabalho, 1 dia

de folga, 2 dias de trabalho e 3 dias de folga).

Os valores da fração de retenção na urina e fezes [m(t)] foram derivados

utilizando o código computacional Mondal e são apresentados na Tabela A.8.2.

Tabela A.8.2 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (42 dias após a incorporação) período de janeiro a

março de 2002.

Dias após

incorporação
Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U

Urina : Fezes

Experimental 42 8,9 x 10-3 11,5 x 10-2 7,7 x 10-2

Teórico - Inalação tipo S 42 8,1 x 10-6 2,7 x 10-4 3,0 x 10-2
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Embora a razão experimental seja aproximadamente 3 vezes superior a razão

teórica, assume-se que o trabalhador estava exposto a compostos insolúvel (tipo S) de

urânio, tendo inalação como via de incorporação.

A.8.3 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de janeiro a

março de 2002.

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq1099
101,8
109,8

6

3
=

×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq426

107,2
105,11

4

2
=

×
×

−

−

Para ser conservativo, adotou-se o valor de atividade incorporada = 1099 Bq

A.8.4 - Cálculo da atividade de 234U esperada na urina coletada em 19/03/2003, devido

à incorporação do período de janeiro a março de 2002.

Simulando a incorporação de 1 Bq / dia por um período de 90 dias, conforme

descrito no item A.8.2, derivou-se os valores de m(t) para urina para 353 dias após a

incorporação.

m(353)urina = 5,0 x 10-6

M = I x m(t)       ⇒        M = 1099 x 5,0 x 10-6       ⇒        M = 5,5 x 10-3 Bq

A.8.5 - Cálculo da atividade incorporada no período de 20 de dezembro a 19 de março

de 2003.

Tabela A.8.3 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de JAAE em 19/03/03
234UTempo de

exposição

Dias de

trabalho

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

89 dias 55 dias 19/03/03 - 4º
dia de trabalho

01 1,2 x 10-2 136,0 x 10-2

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.8.5



Desconto da contribuição da incorporação anterior na urina

M = 1,2 x 10-2 Bq   -   5,5 x 10-3 Bq       ⇒        M = 6,5 x 10-3 Bq

A.8.6 - Determinação do tipo de composto incorporado

Seguindo a metodologia descrita no item A.8.2, simulando a incorporação, por

inalação e ingestão de composto tipo S, para um período de 89 dias, sendo 55 dias de

trabalho, efetivamente, encontra-se os valores de m(t), que estão apresentados na

Tabela A.8.4.

Tabela A.8.4 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (01 dia após a incorporação) período de 20 de

dezembro a 19 de março de 2003 (89 dias).

Dias após

incorporação
Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U

Urina : Fezes

Experimental 1 6,5 x 10-3 136,0 x 10-2 4,8 x 10-3

Teórico - Inalação tipo S 1 2,0 x 10-5 4,1 x 10-3 (a) 4,9 x 10-3

(a) - valores médios de m(t) referentes ao período de coleta (3° e 4° dia de trabalho e folga de 1 dia) Tabela A.11.5.

Como as razões são semelhantes, assume-se que o trabalhador estava

exposto a composto insolúvel (tipo S), sendo a inalação a via de incorporação.

A.8.7 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 20 de

dezembro a 19 de março de 2003.

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq325
100,2
105,6

5

3
=

×
×

−

−

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.8.5
39

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq332

101,4
100,136

3

2
=

×
×

−

−

Adotou-se o valor de atividade incorporada = 329 Bq
(média aritmética entre 325 e 332 Bq)
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A.8.8 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 15 de

fevereiro a 18 de março de 2003 - utilizando amostrador individual de lapela.

! Tempo de amostragem -  8 x 20 = 160 horas

! Atividade medida -  0,37 Bq/m3

! Taxa de respiração do Homem referência ICRP 89 (2002) - 1,2 (m3/h)

Cálculo da incorporação

I   =   Concentração (Bq/m3)   x   Tempo (horas)   x   1,2 (m3/h)

I   =   0,37   x   (8 x 20)   x   1,2       ⇒        I = 71,0 Bq

Estimativa da incorporação para o período de 55 dias de trabalho, assumindo a

concentração constante de U no ar (período de 10 de dezembro de 2002 a 18 de

março de 2003).

I = 0,37 x (8 x 55) x 1,2 ⇒ I = 195,4 Bq

A.8.9 - Cálculo da dose equivalente efetiva, utilizando os fatores de conversão de dose

da ICRP 78 (1997).

E(50) =  [ I (Bq)   x   e(50) (Sv/Bq) ]

E(50) =  329   x   6,8 x 10-6       ⇒        E(50) =   2,24 mSv
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A.9 - MJA - FORNO DE SINTERIZAÇÃO

A.9.1 - Cálculo da contribuição da incorporação anterior na medida de urina de

15/02/2003.

Este trabalhador foi exposto no período de janeiro a março de 2002, 15 dias

após o término do trabalho foram coletadas amostras de urina e fezes (referentes ao

período de 24 horas). Os dados estão apresentados na Tabela A.9.1.

Tabela A.9.1 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de MJA em 15/04/02

234UTempo de

Exposição

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

90 dias 15/04/02 15 2,1 x 10-3 30,4 x 10-3

A.9.2 - Determinação do tipo de composto incorporado

! Comparação entre as razões urina : fezes referentes aos dados experimentais e ao

modelo teórico.

A razão entre as atividades esperadas nas amostras de urina e fezes (modelo

teórico) foi derivada baseada no modelo de U da ICRP, publicação 69 (1994),

considerando a inalação de 1 Bq por dia do composto de U tipo S, considerando

AMAD = 1 µm (durante um período de 90 dias), seguindo o modelo de incorporação

baseado na jornada de trabalho da instalação (4 dias consecutivos de trabalho, 1 dia

de folga, 2 dias de trabalho e 3 dias de folga).

Os valores da fração de retenção na urina e fezes [m(t)] foram derivados

utilizando o código computacional Mondal e são apresentados na Tabela A.9.2.

Tabela A.9.2 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (15 dias após a incorporação) período de janeiro a

março de 2002

Dias após

incorporação
Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U

Urina : Fezes

Experimental 15 2,1 x 10-3 30,4 x 10-3 6,9 x 10-2

Teórico - Inalação tipo S 15 9,1 x 10-6 3,8 x 10-4 2,3 x 10-2
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Embora a razão experimental seja 3 vezes superior a teórica, assume-se que o
trabalhador estava exposto a composto insolúvel (tipo S) por inalação.

A.9.3 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de janeiro a

março de 2002.

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq231
101,9
101,2

6

3
=

×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq80

108,3
104,30

4

3
=

×
×

−

−

Para ser conservativo, adotou-se o valor de atividade incorporada = 231 Bq

A.9.4 - Cálculo da atividade de 234U esperada na urina coletada em 15/02/2003, devido
à incorporação do período de janeiro a março de 2002.

Simulando a incorporação de 1 Bq / dia por um período de 90 dias, conforme
descrito no item A.9.2, derivou-se os valores de m(t) para urina para 320 dias após a
incorporação.

m(320)urina = 5,2 x 10-6

M = I x m(t)       ⇒        M = 231 x 5,2 x 10-6       ⇒        M = 1,2 x 10-3 Bq

A.9.5 - Cálculo da atividade incorporada no período de 10 de dezembro a 19 de março
de 2003.

Tabela A.9.3 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de MJA em 19/03/03

234UTempo de

exposição

Dias de

trabalho

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

98 dias 59 dias
19/03/03  -  2º
dia de trabalho

(após folga de 1 dia)
01 3,8 x 10-3 17,0 x 10-2

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.9.5
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Desconto da contribuição da incorporação anterior na urina

M = 3,8 x 10-3 Bq   -   1,2 x 10-3 Bq       ⇒        M = 2,6 x 10-3 Bq

A.9.6 - Determinação do tipo de composto incorporado

Seguindo a metodologia descrita no item A.9.2, simulando a incorporação, por

inalação e ingestão de composto tipo S, para um período de 98 dias, sendo 59 dias de

trabalho, efetivamente, encontra-se os valores de m(t), que estão apresentados na

Tabela A.9.4.

Tabela A.9.4 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (01 dia após a incorporação) período de 10 de

dezembro a 19 março de 2003 (98 dias).

Dias após
incorporação

Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U
Urina : Fezes

Experimental 1 2,6 x 10-3 17,0 x 10-2 1,5 x 10-2

Teórico - Inalação tipo S 1 1,8 x 10-5 3,1 x 10-3 (a) 5,8 x 10-3

Teórico - Inalação tipo M 1 6,9 x 10-4 2,7 x 10-3 (a) 2,6 x 10-1

Teórico - Inalação tipo F 1 3,3 x 10-3 1,2 x 10-3 (a) 2,8

Teórico - Ingestão - Insolúvel 1 2,8 x 10-5 1,1 x 10-2 (a) 2,5 x 10-3

(a) - valores médios de m(t) referentes ao período de coleta (1° e 2° dia de trabalho e 1° dia de folga) Tabela A.14.5.

Como observado na Tabela A.9.4, a razão urina : fezes experimental não é

compatível com a razão referente ao modelo teórico para inalação de composto de
234U, tipo S, sendo o experimental cerca de 3 vezes maior do que o teórico, sugerindo

a incorporação de composto menos insolúvel que o topo S. Por esta razão, simula-se

a incorporação por inalação de compostos tipo M, utilizando o modelo biocinético

(ICRP 69) e a jornada de trabalho. Nesta hipótese, a razão experimental é cerca de

uma ordem de grandeza menor que a teórica para inalação de composto tipo M. A

hipótese de ingestão também não é compatível com o dado experimental.

Como as razões não estão compatíveis com a hipótese de inalação tipo S,

inalação tipo M e ingestão por composto insolúvel e o trabalhador manipula

diretamente UO2 (forno de sinterização), para ser mais conservativo, mesmo não
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encontrando compatibilidade entre os dados teóricos e o experimental, optou-se por

assumir o cenário de inalação de 234U, tipo S.

A.9.7 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 10 de

dezembro a 19 de março de 2003.

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq144
108,1
106,2

5

3
=

×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq54

101,3
100,17

3

2

=
×
×

−

−

Para ser conservativo, adotou-se o valor de atividade incorporada = 144 Bq

A.9.8 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 15 de

fevereiro a 18 de março de 2003 - utilizando amostrador individual de lapela

! Tempo de amostragem -  8 x 19 = 152 horas

! Atividade medida -  0,61 Bq/m3

! Taxa de respiração do Homem referência ICRP 89 (2002) - 1,2 (m3/h)

Cálculo da incorporação

I   =   Concentração (Bq/m3)   x   Tempo (horas)   x   1,2 (m3/h)

I   =   0,61   x   (8 x 19)   x   1,2       ⇒        I = 111,3 Bq

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.9.5
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Estimativa da incorporação para o período de 59 dias de trabalho, assumindo a

concentração constante de U no ar (período de 10 de dezembro de 2002 a 19 de

março de 2003).

I = 0,61 x (8 x 59) x 1,2 ⇒ I = 345,5 Bq

A.9.9 - Cálculo da dose equivalente efetiva, utilizando os fatores de conversão de dose

da ICRP 78 (1997) e incorporação calculado por dado de bioanálise.

E(50) =  [ I (Bq)   x   e(50) (Sv/Bq) ]

E(50) =  144   x   6,8 x 10-6       ⇒        E(50) =   1,00 mSv



47



48

A.10 - RRG - TANCAGEM

A.10.1 - Cálculo da contribuição da incorporação anterior na medida de urina de

19/03/2003.

Este trabalhador foi exposto no período de janeiro a março de 2002, 51 dias

após o término do trabalho foram coletadas amostras de urina e fezes (referentes ao

período de 24 horas). Os dados estão apresentados na Tabela A.10.1.

Tabela A.10.1 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de RRG em 21/05/02

234UTempo de

Exposição

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

90 dias 21/05/02 51 6,0 x 10-4 70,5 x 10-3

A.10.2 - Determinação do tipo de composto incorporado

! Comparação entre as razões urina : fezes dos dados experimentais e do modelo

teórico.

A razão entre as atividades esperadas nas amostras de urina e fezes (modelo

teórico) foi derivada baseada no modelo de U da ICRP, publicação 69 (1994),

considerando a inalação de 1 Bq por dia do composto de U tipo S, considerando

AMAD = 1 µm (durante um período de 90 dias), seguindo o modelo de incorporação

baseado na jornada de trabalho da instalação (4 dias consecutivos de trabalho, 1 dia

de folga, 2 dias de trabalho e 3 dias de folga).

Os valores da fração de retenção na urina e fezes [m(t)] foram derivados

utilizando o código computacional Mondal e são apresentados na Tabela A.10.2.

Tabela A.10.2 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (51 dias após a incorporação) período de janeiro a

março de 2002 (90 dias).

Dias após
incorporação

Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U
Urina : Fezes

Experimental 51 6,0 x 10-4 70,5 x 10-3 8,5 x 10-3

Teórico - Inalação tipo S 51 7,7 x 10-6 2,0 x 10-4 3,8 x 10-2
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Embora os valores da razão teórica seja 4,5 vezes superior a experimental,

assume-se que o trabalhador estava exposto a compostos insolúvel (tipo S) por

inalação.

A.10.3 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de janeiro a

março de 2002.

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq78
107,7
100,6

6

4
=

×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq227

100,2
105,45

4

3
=

×
×

−

−

A.10.4 - Cálculo da atividade de 234U esperada na urina coletada em 19/03/2003,

devido à incorporação do período de janeiro a março de 2002.

Simulando a incorporação de 1 Bq por dia por um período de 90 dias, conforme

descrito no item A.10.2, derivou-se os valores de m(t) para urina para 355 dias após a

incorporação.

m(355)urina = 5,0 x 10-6

M = I x m(t)       ⇒        M = 78 x 5,0 x 10-6       ⇒        M = 3,9 x 10-4 Bq

A.10.5 - Cálculo da atividade incorporada no período de 10 de dezembro a 19 de
março de 2003.

Tabela A.10.3 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de RRG em 19/03/03

234UTempo de

exposição

Dias de

trabalho

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

99 dias 53 dias
19/03/03  -  2º

dia de trabalho
01 3,5 x 10-4 20 x 10-3

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.10.5
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Não considerar desconto da contribuição da incorporação anterior na urina,
devido ao valor ser maior que o medido em 2003.

A.10.6 - Determinação do tipo de composto incorporado

Seguindo a metodologia descrita no item A.10.2, simulando a incorporação, por
inalação e ingestão de composto tipo S, para um período de 99 dias, sendo 53 dias de
trabalho, efetivamente, encontra-se os valores de m(t), que estão apresentados na
Tabela A.10.4.

Tabela A.10.4 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados
experimentais e ao modelo teórico (01 dia após a incorporação) período de 10 de
dezembro a 19 de março de 2003 (99 dias).

Dias após

incorporação
Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U

Urina : Fezes

Experimental 1 3,5 x 10-4 20,0 x 10-3 1,8 x 10-2

Teórico - Inalação tipo S 1 1,8 x 10-5 2,9 x 10-3 (a) 6,2 x 10-3

Teórico - Inalação tipo M 1 6,9 x 10-4 2,5 x 10-3 (a) 2,8 x 10-1

Teórico - Inalação tipo F 1 3,2 x 10-3 1,2 x 10-3 (a) 2,7

Teórico - Ingestão - Insolúvel 1 2,8 x 10-5 1,1 x 10-2 (a) 2,5 x 10-3

(a) - valores médios de m(t) referentes ao período de coleta (1°, 2° e 3° dia de trabalho) Tabela A.13.5.

Embora a razão experimental não se aproxime de qualquer uma das hipóteses

analisadas, assume-se que houve incorporação de composto tipo S, por inalação.

A.10.7 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 10 de

dezembro a 19 de março de 2003.

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq19
108,1
105,3

5

4
=

×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq2

109,2
100,5

3

3
=

×
×

−

−

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.10.5
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Para ser conservativo, adotou-se o valor de atividade incorporada = 19 Bq

A.10.8 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 16 de

fevereiro a 18 de março de 2003 - utilizando amostrador individual de lapela

! Tempo de amostragem -  8 x 20 = 160 horas

! Atividade medida -  0,01 Bq/m3

! Taxa de respiração do Homem referência ICRP 89 (2002) - 1,2 (m3/h)

Cálculo da incorporação

I   =   Concentração (Bq/m3)   x   Tempo (horas)   x   1,2 (m3/h)

I   =   0,01   x   (8 x 20)   x   1,2       ⇒        I = 2,0 Bq

Estimativa da incorporação para o período de 53 dias de trabalho, assumindo a

concentração constante de U no ar (período de 10 de dezembro de 2002 a 19 de

março de 2003).

I = 0,01 x (8 x 53) x 1,2 ⇒ I = 5,1 Bq

A.10.9 - Cálculo da dose equivalente efetiva, utilizando os fatores de conversão de

dose da ICRP 78 (1997) e incorporação por dado de bioanálise.

E(50) =  [ I (Bq)   x   e(50) (Sv/Bq) ]

E(50) =  19   x   6,8 x 10-6       ⇒        E(50) =  0,13 mSv
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A.11 - LSM - FORNO DE LEITO FLUIDIZADO

A.11.1 - Cálculo da contribuição da incorporação anterior na medida de urina de

14/04/2003.

Este trabalhador foi exposto no período de janeiro a março de 2002, 31 dias

após o término do trabalho foram coletadas amostras de urina e fezes (referentes ao

período de 24 horas). Os dados estão apresentados na Tabela A.11.1.

Tabela A.11.1 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de LSM em 01/05/02

234UTempo de

Exposição

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

90 dias 01/05/02 31 3,9 x 10-3 195,6 x 10-3

A.11.2 - Determinação do tipo de composto incorporado

! Comparação entre as razões urina : fezes referentes aos dados experimentais e ao

modelo teórico.

A razão entre as atividades esperadas nas amostras de urina e fezes (modelo

teórico) foi derivada baseada no modelo de U da ICRP, publicação 69 (1994),

considerando a inalação de 1 Bq por dia do composto de U tipo S, considerando

AMAD = 1 µm (durante um período de 90 dias), seguindo o modelo de incorporação

baseado na jornada de trabalho da instalação (4 dias consecutivos de trabalho, 1 dia

de folga, 2 dias de trabalho e 3 dias de folga).

Os valores da fração de retenção na urina e fezes [m(t)] foram derivados

utilizando o código computacional Mondal e são apresentados na Tabela A.11.2.

Tabela A.11.2 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (31 dias após a incorporação) período de janeiro a

março de 2002.

Dias após

incorporação
Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U

Urina : Fezes

Experimental 31 3,9 x 10-3 170,6 x 10-3 2,3 x 10-2

Teórico - Inalação tipo S 31 8,5 x 10-6 2,9 x 10-4 2,9 x 10-2
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Como os valores das razões são semelhantes, assume-se que o trabalhador

estava exposto a compostos insolúvel (tipo S).

A.11.3 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de janeiro a

março de 2002.

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq459
105,8
109,3

6

3

=
×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq588

109,2
106,170

4

3

=
×

×
−

−

Adotamos o valor de atividade incorporada na urina = 588 Bq

A.11.4 - Cálculo da atividade de 234U esperada na urina coletada em 14/04/2003,

devido à incorporação do período de janeiro a março de 2002.

Simulando a incorporação de 1 Bq por dia por um período de 90 dias, conforme

descrito no item A.11.2, derivou-se os valores de m(t) para urina para 379 dias após a

incorporação.

m(379)urina = 5,2 x 10-6

M = I x m(t)       ⇒        M = 588 x 5,2 x 10-6       ⇒        M = 3,1 x 10-3 Bq

A.11.5 - Cálculo da atividade incorporada no período de 10 de dezembro a 14 de abril

de 2003.

Tabela A.11.3 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de LSM em 14/04/03

234UTempo de

exposição

Dias de

trabalho

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

115 dias 74 dias
14/04/03 - 2º

dia de trabalho
01 1,7 x 10-3 90,0 x 10-2

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.11.5
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Não considerar desconto da contribuição da incorporação anterior na urina,

devido ao valor ser maior que o medido em 2003.

A.11.6 - Determinação do tipo de composto incorporado

Seguindo a metodologia descrita no item A.11.2, simulando a incorporação, por

inalação e ingestão de composto tipo S, para um período de 115 dias, sendo 74 dias

de trabalho, efetivamente, encontra-se os valores de m(t), que estão apresentados na

Tabela A.11.4.

Tabela A.11.4 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (01 dia após a incorporação) período de 20 de

dezembro a 14 de abril de 2003 (115 dias).

Dias após

incorporação
Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U

Urina : Fezes

Experimental 1 1,7 x 10-3 90,0 x 10-2 1,9 x 10-3

Teórico - Inalação tipo S 1 1,7 x 10-5 2,4 x 10-3 (a) 7,1 x 10-3

Teórico - Inalação tipo M 1 6,3 x 10-4 2,9 x 10-3 (a) 2,2 x 10-1

Teórico - Inalação tipo F 1 2,6 x 10-3 8,6 x 10-4 (a) 3,0

Teórico - Ingestão - Insolúvel 1 5,9 x 10-5 2,0 x 10-2 (a) 3,0 x 10-3

(a) - valores médios de m(t) referentes ao período de coleta (1°, 2° e 3° dia de trabalho) Tabela A.10.5.

Embora a razão teórica considerando inalação de U composto tipo S seja

aproximadamente 4 vezes superior à razão experimental, assume-se esta como sendo

a hipótese de exposição.

A.11.7 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 20 de

dezembro a 14 de abril de 2003

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq100
107,1
107,1

5

3
=

×
×

−

−

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.11.5
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! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq375

104,2
100,90

3

2
=

×
×

−

−

Para ser conservativo, adotou-se o valor de atividade incorporada = 375 Bq

A.11.8 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 16 de

março a 13 de abril de 2003 - utilizando amostrador individual de lapela.

! Tempo de amostragem -  8 x 20 = 160 horas

! Atividade medida -  0,51 Bq/m3

! Taxa de respiração do Homem referência ICRP 89 (2002) - 1,2 (m3/h)

Cálculo da incorporação

I   =   Concentração (Bq/m3)   x   Tempo (horas)   x   1,2 (m3/h)

I   =   0,51   x   (8 x 20)   x   1,2       ⇒        I = 97,9 Bq

Estimativa da incorporação para o período de 74 dias de trabalho, assumindo a

concentração constante de U no ar (período de 10 de dezembro de 2002 a 13 de abril

de 2003).

I = 0,51 x (8 x 74) x 1,2 ⇒ I = 362,3 Bq

A.11.9 - Cálculo da dose equivalente efetiva, utilizando os fatores de conversão de

dose da ICRP 78 (1997) e incorporação calculada por dado de bioanálise.

E(50) =  [ I (Bq)   x   e(50) (Sv/Bq) ]

E(50) =  375   x   6,8 x 10-6       ⇒        E(50) =   2,55 mSv
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A.12 - CMB - RETÍFICA

A.12.1 - Cálculo da contribuição da incorporação anterior na medida de urina de

17/04/2003.

Este trabalhador foi exposto no período de janeiro a março de 2002, 28 dias

após o término do trabalho foram coletadas amostras de urina e fezes (referentes ao

período de 24 horas). Os dados estão apresentados na Tabela A.12.1.

Tabela A.12.1 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de CMB em 28/04/02

234UTempo de

Exposição

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

90 dias 28/04/02 28 3,5 x 10-3 54,7 x 10-3

A.12.2 - Determinação do tipo de composto incorporado

! Comparação entre as razões urina : fezes referentes aos dados experimentais e ao

modelo teórico.

A razão entre as atividades esperadas nas amostras de urina e fezes (modelo

teórico) foi derivada baseada no modelo de U da ICRP, publicação 69 (1994),

considerando a inalação de 1 Bq por dia do composto de U tipo S, considerando

AMAD = 1 µm (durante um período de 90 dias), seguindo o modelo de incorporação

baseado na jornada de trabalho da instalação (4 dias consecutivos de trabalho, 1 dia

de folga, 2 dias de trabalho e 3 dias de folga).

Os valores da fração de retenção na urina e fezes [m(t)] foram derivados

utilizando o código computacional Mondal e são apresentados na Tabela A.12.2.

Tabela A.12.2 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (28 dias após a incorporação) período de janeiro a

março de 2002 (90 dias).

Dias após

incorporação
Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U

Urina : Fezes

Experimental 28 3,5 x 10-3 54,7 x 10-3 6,4 x 10-2

Teórico - Inalação tipo S 28 8,6 x 10-6 2,9 x 10-4 2,9 x 10-2
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Embora o valor da razão experimental seja aproximadamente o dobro da razão

teórica para inalação de composto tipo S, estão na mesma ordem de grandeza.

Portanto, esta hipótese foi assumida como a mais provável via de incorporação.

A.12.3 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de janeiro a

março de 2002.

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq407
106,8
105,3

6

3
=

×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq188

109,2
107,54

4

3
=

×
×

−

−

Considerar o dado de urina para calcular a contribuição da incorporação anterior.

A.12.4 - Cálculo da atividade de 234U esperada na urina coletada em 15/04/2003,

devido à incorporação do período de janeiro a março de 2002.

Simulando a incorporação de 1 Bq por dia por um período de 90 dias, conforme

descrito no item A.12.2, derivou-se os valores de m(t) para urina para 381 dias após a

incorporação.

m(381)urina = 4,9 x 10-6

M = I x m(t)       ⇒        M = 407 x 4,9 x 10-6       ⇒        M = 1,99 x 10-3 Bq

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.12.5
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A.12.5 - Cálculo da atividade incorporada no período de 10 de dezembro a 16 de abril

de 2003.

Tabela A.12.3 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de CMB em 16/04/03

234UTempo de

exposição

Dias de

trabalho

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

127 dias 76 dias
16/04/03

3º dia de folga
01 2,8 x 10-3 8,0 x 10-2

Desconto da contribuição da incorporação anterior na urina

M = 2,8 x 10-3 Bq   -   1,99 x 10-3 Bq       ⇒        M = 8,1 x 10-4 Bq

A.12.6 - Determinação do tipo de composto incorporado

Seguindo a metodologia descrita no item A.12.2, simulando a incorporação, por

inalação e ingestão de composto tipo S, para um período de 127 dias, sendo 76 dias

de trabalho, efetivamente, encontra-se os valores de m(t), que estão apresentados na

Tabela A.12.4.

Tabela A.12.4 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (01 dia após a incorporação) período de 10 de

dezembro a 16 de abril de 2003

Dias após

incorporação
Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U

Urina : Fezes

Experimental 1 8,1 x 10-4 8,0 x 10-2 1,0 x 10-2

Teórico - Inalação tipo S 1 1,0 x 10-5 1,1 x 10-3 (a) 9,1 x 10-3

Teórico - Inalação tipo M 1 3,4 x 10-4 1,0 x 10-3 (a) 3,4 x 10-1

Teórico - Inalação tipo F 1 5,3 x 10-4 3,4 x 10-4 (a) 1,6

Teórico - Ingestão - Insolúvel 1 4,5 x 10-6 3,3 x 10-3 (a) 1,4 x 10-3

(a) - valores médios de m(t) referentes ao período de coleta (2° e 3° dia de folga e 1° dia de trabalho) Tabela A.4.5.
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Como a razão experimental é semelhante a razão teórica referente à inalação

de composto insolúvel, assume-se que esta foi a via de incorporação.

A.12.7 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 10 de

dezembro a 16 de abril de 2003

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq81
100,1
101,8

5

4
=

×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq73

101,1
100,8

3

2
=

×
×

−

−

Adotou-se o valor de atividade incorporada = 77 Bq (média aritmética entre 81 e 73 Bq)

A.12.8 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 19 de

março a 15 de abril de 2003 - utilizando amostrador individual de lapela.

! Tempo de amostragem -  8 x 20 = 160 horas

! Atividade medida -  0,24 Bq/m3

! Taxa de respiração do Homem referência ICRP 89 (2002) - 1,2 (m3/h)

Cálculo da incorporação

I   =   Concentração (Bq/m3)   x   Tempo (horas)   x   1,2 (m3/h)

I   =   0,24   x   (8 x 20)   x   1,2       ⇒        I = 46,1 Bq

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.12.5
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Estimativa da incorporação para o período de 76 dias de trabalho, assumindo a

concentração constante de urânio no ar (período de 10 de dezembro de 2002 a 16 de

abril de 2003).

I = 0,24 x (8 x 76) x 1,2 ⇒ I = 175,1 Bq

A.12.9 - Cálculo da dose equivalente efetiva, utilizando os fatores de conversão de

dose da ICRP 78 (1997) e incorporação calculada por dado de bioanálise.

E(50) =  [ I (Bq)   x   e(50) (Sv/Bq) ]

E(50) =  77   x   6,8 x 10-6       ⇒        E(50) =   0,52 mSv
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A.13 - SGC - RETÍFICA

A.13.1 - Cálculo da contribuição da incorporação anterior na medida de urina de

17/04/2003.

Este trabalhador foi exposto no período de janeiro a março de 2002, 07 dias

após o término do trabalho foram coletadas amostras de urina e fezes (referentes ao

período de 24 horas). Os dados estão apresentados na Tabela A.13.1.

Tabela A.13.1 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de SGC em 07/04/02

234UTempo de

Exposição

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

90 dias 07/04/02 07 5,0 x 10-3 42,0 x 10-3

A.13.2 - Determinação do tipo de composto incorporado

! Comparação entre as razões urina : fezes referentes aos dados experimentais e ao

modelo teórico.

A razão entre as atividades esperadas nas amostras de urina e de fezes

(modelo teórico) foi derivada baseada no modelo de U da ICRP, publicação 69 (1994),

considerando a incorporação de 1 Bq por dia do composto de U tipo S, considerando

AMAD = 1 µm (durante um período de 90 dias), seguindo o modelo de incorporação

baseado na jornada de trabalho da instalação (4 dias consecutivos de trabalho, 1 dia

de folga, 2 dias de trabalho e 3 dias de folga). Esta simulação foi realizada para três

diferentes hipóteses: inalação de composto tipo S, inalação de composto tipo M e

ingestão de composto insolúvel. Como observado na Tabela A.13.2, o dado

experimental não é compatível com o modelo teórico para composto tipo S. Portanto a

mesma  simulação  foi  feita  para  inalação  do  composto  tipo  M.  Neste  caso  a

razão urina : fezes experimental é uma ordem de grandeza menor que o modelo

teórico. O passo seguinte foi simular a incorporação por ingestão, o valor encontrado

de razão urina : fezes esta na mesma ordem de grandeza do dado experimental, no

entanto, é cinco vezes maior que o experimental.
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Como o valor da razão teórica é maior que a experimental por um fator igual a

seis, calculou-se a contribuição da ingestão e da inalação na incorporação total.

O valor da razão experimental encontra-se entre o valor derivado para inalação

tipo S e ingestão de composto insolúvel. Este fato sugere haver uma mistura de

inalação e ingestão de composto insolúvel.

Tabela A.13.2 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e aos modelos teóricos (07 dias após a incorporação) período de janeiro

a março de 2002.

m (t)Dias após
incorporação Urina (Bq) Fezes (Bq)

Razão U
Urina : Fezes

Experimental 07 5,0 x 10-3 42,0 x 10-3 1,2 x 10-1

Teórico - Inalação (tipo S) 07 1,0 x 10-5 4,5 x 10-4 2,2 x 10-2

Teórico - Inalação (tipo M) 07 3,6 x 10-4 3,3 x 10-4 1,1

Teórico - Ingestão - Insolúvel 07 3,8 x 10-6 5,9 x 10-6 6,4 x 10-1

A.13.3 - Cálculo da incorporação devido à exposição referentes ao período de janeiro

a março de 2002.

! Relação de Inalação / Ingestão

M = [Iy x m(t)] + [I (1 - y) x m(t)]

Onde:

M - Resultado de medida

Iy x m(t) - Fração da incorporação referente à inalação

I (1 - y) x m(t) - Fração da incorporação referente à ingestão

URINA
5,0 x 10-3 = (Iy x 1,0 x 10-5) + [I (1 - y) x 3,8 x 10-6]

5,0 x 10-3 = 1,0 x 10-5 Iy + 3,8 x 10-6 I - 3,8 x 10-6 Iy

5,0 x 10-3 = I (1,0 x 10-5 y + 3,8 x 10-6 - 3,8 x 10-6 y)

5,0 x 10-3 = I (6,2 x 10-6 y + 3,8 x 10-6)
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3

108,3y102,6
100,5I −−

−

×+×
×=

FEZES

42,0 x 10-3 = (Iy x 4,5 x 10-4) + [I (1 - y) x 5,9 x 10-6]

42,0 x 10-3 = 4,5 x 10-4 Iy + 5,9 x 10-6 I - 5,9 x 10-6 Iy

42,0 x 10-3 = I (4,5 x 10-4 y + 5,9 x 10-6 - 5,9 x 10-6 y)

42,0 x 10-3 = I (4,4 x 10-4 y + 5,9 x 10-6)

64

3

109,5y104,4
10 42,0I −−

−

×+×
×=

66

3

108,3y102,6
100,5

−−

−

×+×
×       =      64

3

109,5y104,4
10 42,0

−−

−

×+×
×

2,2 x 10-6 y + 2,9 x 10-8  =  2,6 x 10-7 y + 1,6 x 10-7

1,9 x 10-6 y = 1,3 x 10-7

y = 0,07

7% de Inalação   e   93% de Ingestão

Bq1183
109,5)07,0(104,4

10 42,0I 64

3

=
×+×

×= −−

−

Contribuição da Inalação = 1183 x 0,07 = 83 Bq

Contribuição da Ingestão = 1183 - 83 = 1100 Bq

A.13.4 - Cálculo da atividade de 234U esperada na urina coletada em 17/04/2003,

devido à incorporação do período de janeiro a março de 2002.

Simulando a incorporação de 1 Bq por dia por um período de 90 dias por

inalação e ingestão, conforme descrito no item A.13.2, derivou-se os valores de m(t)

para urina para 372 dias após a incorporação.
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Considerando a contribuição da inalação espera-se encontrar na urina em

15/02/2003:

m(372)Inal. = 5,0 x 10-6

M = 83 x 5,0 x 10-6   =   4,2 x 10-4 Bq

Considerando a contribuição da ingestão espera-se encontrar na urina em

15/02/2003:

m(372)ing. = 2,9 x 10-8

M = 1100 x 2,9 x 10-8   =   3,2 x 10-5 Bq

Considerando a contribuição da inalação e ingestão, espera-se encontrar na

urina em 16 de abril de 2003.

M = 4,2 x 10-4  +  3,2 x 10-5  =  4,5 x 10-4 Bq

A.13.5 - Cálculo da atividade incorporada no período de 10 de dezembro a 16 de abril

de 2003.

Tabela A.13.3 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de SGC em 16/04/03

234UTempo de

exposição

Dias de

trabalho

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

127 dias 76 dias
16/04/03

3º dia de folga
01 8,7 x 10-4 96,0 x 10-2

Para ser mais conservativo na avaliação dos resultados de 2003, assume-se

que a incorporação ocorreu por ingestão.

M = 8,7 x 10-4 Bq   -   4,5 x 10-4 Bq       ⇒        M = 4,2 x 10-4 Bq
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A.13.6 - Determinação do tipo de composto incorporado

Seguindo a metodologia descrita no item A.13.2, simulando a incorporação por

inalação e ingestão por um período de 127 dias, sendo 76 dias de trabalho,

efetivamente, encontra-se os valores de m(t), que estão apresentados na Tabela

A.13.4.

Tabela A.13.4 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (01 dia após a incorporação) período de 10 de

dezembro a 16 de abril de 2003.

Dias após
incorporação

Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U
Urina : Fezes

Experimental 1 4,2 x 10-4 96,0 x 10-2 4,4 x 10-4

Teórico - Inalação (tipo S) 1 1,0 x 10-5 1,1 x 10-3 (a) 9,1 x 10-3

Teórico - Inalação (tipo M) 1 3,4 x 10-4 9,9 x 10-4 (a) 3,4 x 10-1

Teórico - Inalação (tipo F) 1 5,3 x 10-4 3,4 x 10-4 (a) 1,6

Teórico - Ingestão - Insolúvel 1 4,5 x 10-6 3,3 x 10-3 (a) 1,4 x 10-3

(a) - valores médios de m(t) referentes ao período de coleta (2° e 3° dia de folga e 1° dia de trabalho) Tabela A.5.5.

Como as razões não estão compatíveis com a hipótese de inalação tipo S,

inalação tipo M, inalação tipo F e ingestão (insolúvel) e o trabalhador manipula

diretamente UO2 (retífica), para ser mais conservativo, mesmo não encontrando

compatibilidade entre os dados teóricos e o experimental, optou-se por assumir o

cenário de inalação de 234U, tipo S.

A.13.7 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 10 de

dezembro a 16 de abril de 2003.

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq42
100,1
102,4

5

4

=
×
×

−

−

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.13.5
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! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq873

101,1
100,96

3

2
=

×
×

−

−

Para ser conservativo, adotou-se o valor de atividade incorporada = 873 Bq

A.13.8 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período 19 de março

a 15 de abril de 2003 - utilizando amostrador individual de lapela.

! Tempo de amostragem -  8 x 20 = 160 horas

! Atividade medida -  0,08 Bq/m3

! Taxa de respiração do Homem referência ICRP 89 (2002) - 1,2 (m3/h)

Cálculo da incorporação

I   =   Concentração (Bq/m3)   x   Tempo (horas)   x   1,2 (m3/h)

I   =   0,08   x   (8 x 20)   x   1,2       ⇒        I = 15,4 Bq

Estimativa da incorporação para o período de 76 dias de trabalho, assumindo a

concentração constante de urânio no ar (período de 10 de dezembro de 2002 a 16 de

abril de 2003).

I = 0,08 x (8 x 76) x 1,2 ⇒ I = 58,4 Bq

A.13.9 - Cálculo da dose equivalente efetiva, utilizando os fatores de conversão de

dose da ICRP 78 (1997).

E(50) =  [ I (Bq)   x   e(50) (Sv/Bq) ]

E(50) =  873   x   6,8 x 10-6       ⇒        E(50) =   5,94 mSv
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 A.14 - SJA - PRENSA

A.14.1 - Cálculo da contribuição da incorporação anterior na medida de urina de

15/02/2003.

Este trabalhador foi exposto no período de janeiro a março de 2002, 33 dias

após o término do trabalho foram coletadas amostras de urina e fezes (referentes ao

período de 24 horas). Os dados estão apresentados na Tabela A.14.1.

Tabela A.14.1 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de SJA em 03/05/02

234UTempo de

Exposição

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

90 dias 03/05/02 33 1,3 x 10-3 56,8 x 10-3

A.14.2 - Determinação do tipo de composto incorporado

! Comparação entre as razões urina : fezes referentes aos dados experimentais e ao

modelo teórico (ICRP), simulando a jornada de trabalho real.

A razão entre as atividades esperadas nas amostras de urina e fezes (modelo

teórico) foi derivada baseada no modelo de U da ICRP, publicação 69 (1994),

considerando a inalação de 1 Bq por dia do composto de U tipo S, considerando

AMAD = 1 µm (durante um período de 90 dias), seguindo o modelo de incorporação

baseado na jornada de trabalho da instalação (4 dias consecutivos de trabalho, 1 dia

de folga, 2 dias de trabalho e 3 dias de folga).

Os valores da fração de retenção na urina e fezes [m(t)] foram derivados

utilizando o código computacional Mondal e são apresentados na Tabela A.14.2.

Tabela A.14.2 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (33 dias após a incorporação) período de janeiro a

março de 2002 (90 dias).

Dias após
incorporação

Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U
Urina : Fezes

Experimental 33 1,3 x 10-3 31,8 x 10-3 4,1 x 10-2

Teórico - Inalação tipo S 33 8,0 x 10-6 2,3 x 10-4 3,5 x 10-2
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Como os valores das razões teórica e experimental são semelhantes, assume-

se que o trabalhador estava exposto a compostos insolúvel (tipo S) de urânio, tendo

inalação como via de incorporação.

A.14.3 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de janeiro a

março de 2002.

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq162
100,8
103,1

6

3
=

×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq138

103,2
108,31

4

3
=

×
×

−

−

Adotou-se o valor de atividade incorporada = 150 Bq (média aritmética entre 162 e 138 Bq)

A.14.4 - Cálculo da atividade de 234U esperada na urina coletada em 16/04/2003,

devido à incorporação do período de janeiro a março de 2002.

Simulando a incorporação de 1 Bq por dia por um período de 90 dias, conforme

descrito no item A.14.2, derivou-se os valores de m(t) para urina para 381 dias após a

incorporação.

m(381)urina = 5,0 x 10-6

M = I x m(t)       ⇒        M = 150 x 5,0 x 10-6       ⇒        M = 7,5 x 10-4 Bq

A.14.5 - Cálculo da atividade incorporada no período de 10 de dezembro a 16 de abril

de 2003.

Tabela A.14.3 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de SJA em 16/04/03

234UTempo de

exposição

Dias de

trabalho

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

127 dias 76 dias
16/04/03

3º dia de folga
01 2,4 x 10-3 87,0 x 10-2

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.14.5
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Desconto da contribuição da incorporação anterior na urina

M = 2,4 x 10-3 Bq   -   7,5 x 10-4 Bq       ⇒        M = 1,7 x 10-3 Bq

A.14.6 - Determinação do tipo de composto incorporado

Seguindo a metodologia descrita no item A.14.2, simulando a incorporação por

inalação e ingestão por um período de 127 dias, sendo 76 dias de trabalho,

efetivamente, encontra-se os valores de m(t), que estão apresentados na Tabela

A.14.4.

Tabela A.14.4 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e ao modelo teórico (01 dia após a incorporação) período de 10 de

dezembro a 16 de abril de 2003.

Dias após
incorporação

Urina (Bq) Fezes (Bq) Razão U
Urina : Fezes

Experimental 1 1,7 x 10-3 87,0 x 10-2 2,0 x 10-3

Teórico - Inalação tipo  S 1 1,0 x 10-5 1,1 x 10-3 (a) 9,1 x 10-3

Teórico - Inalação tipo  M 1 3,4 x 10-4 9,9 x 10-4 (a) 3,4 x 10-1

Teórico - Inalação tipo F 1 5,3 x 10-4 3,4 x 10-4 (a) 1,6

Teórico - Ingestão (tipo S) 1 4,5 x 10-6 3,3 x 10-3 (a) 1,4 x 10-3

(a) - valores médios de m(t) referentes ao período de coleta (2° e 3° dia de folga e 1° dia de trabalho) Tabela A.7.5.

Como a razão experimental esta 4,5 vezes menor do que a razão teórica

referente à inalação e semelhante a razão para ingestão, assumiu-se esta como

provável via de incorporação.

A.14.7 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 10 de

dezembro a 16 de abril de 2003

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq378
105,4
107,1

6

3
=

×
×

−

−

Valores derivados a partir do programa
MONDAL, conforme tabela A.14.5
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! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq264

103,3
100,87

3

2
=

×
×

−

−

Para ser conservativo, adotou-se o valor de atividade incorporada = 378 Bq

A.14.8 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 19 de

março a 15 de abril de 2003 - utilizando amostrador individual de lapela

! Tempo de amostragem -  8 x 20 = 160 horas

! Atividade medida -  0,53 Bq/m3

! Taxa de respiração do Homem referência ICRP 89 (2002) - 1,2 (m3/h)

Cálculo da incorporação

I   =   Concentração (Bq/m3)   x   Tempo (horas)   x   1,2 (m3/h)

I   =   0,53   x   (8 x 20)   x   1,2       ⇒        I = 101,8 Bq

Estimativa da incorporação para o período de 76 dias de trabalho, assumindo a

concentração constante de U no ar (período de 10 de dezembro de 2002 a 15 de abril

de 2003).

I = 0,53 x (8 x 76) x 1,2 ⇒ I = 386,7 Bq

A.14.9 - Cálculo da dose equivalente efetiva, utilizando os fatores de conversão de

dose da ICRP 78 (1997) e incorporação calculado por resultado de bioanálise.

E(50) =  [ I (Bq)   x   e(50) (Sv/Bq) ]

E(50) =  378   x   8,3 x 10-9       ⇒        E(50) =   3,14 µµµµSv
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 A.15 - TJS - PRECIPITAÇÃO

A.15.1 - Cálculo da contribuição da incorporação anterior na medida de urina de

17/04/2003.

Este trabalhador foi exposto no período de janeiro a março de 2002, porém,

não temos medidas anteriores.

Tabela A.15.1 - Atividade de 234U nas amostras de urina e fezes de TJS em 17/04/03

234UPeríodo de

exposição

Dias de

trabalho

Data da

coleta

Dias após a

incorporação Urina - 24 horas (Bq) Fezes - 24 horas (Bq)

127 dias 76 dias 17/04/03 - 2º

dia de folga
01 1,0 x 10-3 70,0 x 10-2

A.15.2 - Determinação do tipo de composto incorporado

! Comparação entre as razões urina : fezes referentes aos dados experimentais e ao

modelo teórico.

A razão entre as atividades esperadas nas amostras de urina e fezes (modelo

teórico) foi derivada baseada no modelo de U da ICRP, publicação 69 (1994),

considerando a inalação de 1 Bq por dia do composto de U tipo S, considerando

AMAD = 1 µm (durante um período de 127 dias), sendo 76 dias de trabalho,

efetivamente, seguindo o modelo de incorporação baseado na jornada de trabalho da

instalação (4 dias consecutivos de trabalho, 1 dia de folga, 2 dias de trabalho e 3 dias

de folga).

Os valores da fração de retenção na urina e fezes [m(t)] foram derivados

utilizando o código computacional Mondal e são apresentados na Tabela A.15.2.
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Tabela A.15.2 - Comparação entre as razões Urina : Fezes referentes aos dados

experimentais e aos modelos teóricos (01 dias após a incorporação) período de 10 de

dezembro a 16 de abril de 2003 (2° dia de folga).

m (t)Dias após

incorporação Urina (Bq) Fezes (Bq)

Razão U

Urina : Fezes

Experimental 1 1,0 x 10-3 70,0 x 10-2 1,4 x 10-3

Teórico - Inalação tipo S 1 1,0 x 10-5 1,5 x 10-3 (a) 6,7 x 10-3

Teórico - Inalação tipo M 1 3,4 x 10-4 1,3 x 10-3 (a) 2,6 x 10-1

Teórico - Inalação tipo F 1 5,5 x 10-4 4,9 x 10-4 (a) 1,1

Teórico - Ingestão - Insolúvel 1 4,8 x 10-6 4,5 x 10-3 (a) 1,1 x 10-3

(a) - valores médios de m(t) referentes ao período de coleta (1°, 2° e 3° dia de folga) Tabela A.15.3.

Como a razão experimental esta 4,5 vezes menor do que a razão teórica

referente à inalação e semelhante a razão para ingestão, assumiu-se esta como

provável via de incorporação.

A.15.4 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 10 de

dezembro a 16 de abril de 2003

! Cálculo baseado no dado de Urina

 
)t(m

MI = ⇒ Bq208
108,4
100,1

6

3
=

×
×

−

−

! Cálculo baseado no dado de Fezes

)t(m
MI = ⇒ Bq156

105,4
1070

3

2
=

×
×

−

−

Para ser conservativo, adotou-se o valor de atividade incorporada = 208 Bq

Valores tirados do programa
MONDAL, conforme tabela A.15.3
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A.15.5 - Cálculo da incorporação devido à exposição referente ao período de 19 de

março a 15 de abril de 2003 - utilizando amostrador individual de lapela.

! Tempo de amostragem -  8 x 19 = 152 horas

! Atividade medida -  0,08 Bq/m3

! Taxa de respiração do Homem referência ICRP 89 (2002) - 1,2 (m3/h)

Cálculo da incorporação

I   =   Concentração (Bq/m3)   x   Tempo (horas)   x   1,2 (m3/h)

I   =   0,08  x   (8 x 19)   x   1,2       ⇒        I = 14,6 Bq

Estimativa da incorporação para o período de 76 dias de trabalho, assumindo a

concentração constante de U no ar (período de 10 de dezembro de 2002 a 15 de abril

de 2003).

I = 0,08 x (8 x 76) x 1,2 ⇒ I = 58,4 Bq

A.15.6 - Cálculo da dose equivalente efetiva, utilizando os fatores de conversão de

dose da ICRP 78 (1997).

E(50) =  [ I (Bq)   x   e(50) (Sv/Bq) ]

E(50) =  208   x   8,3 x 10-9       ⇒        E(50) =   1,73 µµµµSv
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