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EXPOSIÇÃO À RADÔNIO E PADRÃo DE MORTALIDADE EM UMA COORTE
DE MINEIROS DE CARVÃO NO BRASIL

Lene Holanda Sadler Veiga - IRD-CNEN
Dr. Sérgio Koifman - ENSP/FIOCRUZ
Dra. Eliana Amaral - IRD-CNEN

Estudos com trabalhadores em mmas subterrâneas têm mostrado consistentemente um

aumento no risco de câncer de pulmão associado com a exposição ao radônio e seus

produtos de decaimento. O radônio é um gás radioativo proveniente do decaimento

radioativo do urânio presente nas rochas e na crosta terrestre. Em ambientes confinados,

como minas subterrâneas, as concentrações deste gás e dos seus produtos de decaimento

podem alcançar concentrações elevadas.

Níveis elevados de concentração de radônio e seus produtos de decaimento foram

encontrados em uma mina subterrânea de carvão, no sul do Brasil que está em operação

desde 1945. Os níveis de concentração de 222Rn medidos nesta mina foram da ordem de

7000 B q/m3 e de 0,7 WL para os filhos de radônio (7,7 WLM/ano), valores estes bem

acima dos limites para intervenção em ambientes de trabalho (500 a 1500 Bq/m3 de 222Rn )

e o limite de exposição ocupacional (4,0 WLMlano).

Tendo em vista a oportunidade única encontrada neste grupo de mineiros, que apresenta

uma exposição elevada ao radônio e seus produtos de decaimento por um período de mais

de 50 anos, incluindo neste grupo, trabalhadores com até 20 anos de trabalho no subsolo,

decidiu-se construir uma coorte histórica com o universo de trabalhadores desta mineração

(subsolo e superficie) a fim de se avaliar os possíveis efeitos à saúde decorrentes desta

exposição, através de um estudo retrospectivo de mortalidade.

Pretende-se com este trabalho, conhecer o padrão de mortalidade por todas as causas dos

trabalhadores subterrâneos da mineração de carvão (expostos ao radônio) e discutir as

possíveis diferenças deste padrão de mortalidade comparativamente com os trabalhadores

de superficie e com a população masculina do estado.

Caso exista um excesso de mortalidade por câncer de pulmão entre os trabalhadores de

subsolo, espera-se poder avaliar a associação entre o câncer de pulmão e a exposição

acumulada ao radônio e contribuir para o conhecimento de algumas questões que ainda não



foram completamente entendidas nos vários estudos de coorte em mineiros expostos ao

radônio. E ntre estas, d estaca-se, a forma d a curva dose-resposta, os efeitos associados à

idade, ao tempo da exposição e à idade no início da exposição e o efeito inverso da taxa de

exposição.

Pretende-se ainda determinar a sobrevida geral dos trabalhadores de subsolo,

comparativamente com os de superficie, e avaliar as diferenças na sobrevida segundo idade

ao início da exposição, períodos de observação, duração da exposição, e exposição

acumulada ao radônio.

Espera-se que os resultados deste trabalho possam fornecer subsídios, para fonnulação de

normas específicas para estas indústrias de mineração não nucleares, onde trabalhadores e a

população em geral podem estar expostos a níveis de radioatividade acima dos níveis

seguros, permitidos em instalações nucleares.


