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Sinopse 
 
Um levantamento radiológico realizado em uma mineração subterrânea de carvão localizada no 
estado do Paraná, região sul do Brasil, indicou a ocorrência de elevados níveis de concentração de 
radônio e seus produtos de decaimento. Os níveis de concentração de 222Rn medidos no subsolo 
desta mina, no período de 1999 até 2003 variaram de 2000 a 7000 Bq m-3. Estima-se para estes 
trabalhadores uma exposição média anual de 2,1 WLM variando de 0,2 até 7,2 WLM. Um estudo 
de coorte retrospectivo da mortalidade realizado com 2856 mineiros desta mineração indicou um 
risco de mortalidade por câncer de pulmão maior do que o que se poderia esperar para a população 
masculina do Estado. Neste estudo a exposição cumulativa ao radônio não pode ser estimada uma 
vez que não se dispunha de medidas de radônio em outros períodos. Desta forma, a exposição 
acumulada pode ser avaliada através das atividades de 210Pb monitoradas no esqueleto. As medidas 
de 210Pb no esqueleto variaram de 83 a 164 Bq, indicando que estes trabalhadores foram 
significativamente expostos ao 222Rn. Estes resultados indicam que a exposição acumulada ao 
radônio tenha sido maior do que a estimada baseada nas medidas recentes de concentração de 
atividade de radônio no local de trabalho e é compatível com o risco determinado no estudo 
epidemiológico. 
 
Introdução 
 
Estudos com trabalhadores em minas subterrâneas têm mostrado consistentemente um aumento no 
risco de câncer de pulmão associado com a exposição ao radônio e seus produtos de decaimento (1). 
Historicamente, a exposição cumulativa ao radônio tem sido estimada pela combinação do histórico 
de trabalho dos mineiros com as medidas disponíveis de radônio no ambiente de trabalho. Esta 
estimativa possui uma grande incerteza associada uma vez que a qualidade e a quantidade de 
informações disponíveis nem sempre são suficientes para uma análise retrospectiva. Desta forma, a 
quantidade de 210Pb acumulada no esqueleto tem sido proposta como uma medida da exposição 
cumulativa ao radônio (2). Este trabalho tem como objetivo avaliar a utilização da medida in vivo 
de 210Pb como indicativo da exposição cumulativa ao radônio numa coorte de mineiros subterrâneos 
de carvão, onde foram encontrados níveis elevados de exposição ao radônio. 
 
Materiais e Métodos 
 
Área de estudo 
 
A indústria de mineração de carvão é um complexo mineral que compreende as minas subterrâneas, 
a unidade de beneficiamento físico, áreas de estocagem de minério e rejeitos, laboratório de 
classificação química e física do minério, escritório e serviço médico. A rocha encaixante na qual se 
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encontra o minério de carvão é o arenito. Pesquisas realizadas pela Nuclebrás naquela região 
mostraram que o minério de urânio, sob a forma de uraninita, encontra-se 70 % nos arenitos e 30% 
nas rochas carbonosas (siltitos e carvão) (3).  
 
A exposição destas rochas durante o processo de extração do carvão acarreta na liberação do 
radônio, aprisionado nos interstícios da rocha,  para a atmosfera através dos processos de emanação 
e exalação. Desde o início da indústria em 1943, foram abertos um total de 7 poços de escavação 
com profundidades de até 200m. Seis destes poços, já foram totalmente desativados e um se 
encontra ainda em operação. 
 
Estimativa da exposição atual 
 
Foram realizadas medidas continuas de radônio no local de trabalho utilizando o medidor portátil de 
radônio “AlphaGuard” (Genitron instruments). Para a medida de concentração de energia alfa 
potencial dos produtos de decaimento do radônio foi utilizado o Monitor de Working Level WLM-
200 plus (Tracerlab Instruments).   
 
As medidas individuais de radônio foram realizadas utilizando dosímetros track-etching fixados nos 
capacetes dos trabalhadores durante o horário de trabalho. Três campanhas de amostragem foram 
realizadas e após cada periodo de medida os detetores eram removidos, selados em embalagens 
apropriadas e transportados para a laboratório do Instituto de Radioproteção e Dosimetria para 
serem processados e analisados de acordo com método proposto por Urban et al (4). 
 
Estimativa da exposição cumulativa - Monitoração in vivo de 210Pb em tecido ósseo 
 
O metabolismo do Pb e a sua distribuição no corpo humano, preferencialmente depositado nos 
ossos, sugerem a região do crânio e joelho como sendo as partes do corpo mais indicadas para 
monitoração in vivo. A exposição acumulada ao radônio pode ser avaliada então através da medida 
in vivo de 210Pb no osso utilizando o Contador de Corpo Inteiro. Para isto foram realizadas a 
calibração e as medidas in vivo destes indivíduos na Unidade de Contador de Corpo Inteiro – 
IRD/CNEN, usando um conjunto de quatro detectores de germânio alta pureza. Este conjunto foi 
posicionado na geometria crânio e joelho e calibrado usando fantomas antropomórficos, de tal 
forma que fosse possível converter um taxa de contagem devido ao 210Pb, em 46,5 keV, em 
unidades de atividade (Bq). 
 
A estimativa da atividade de 210Pb no crânio e no joelho são obtidas utilizando-se um método 
matemático que aplica a função de ajuste pelas medianas sucessivas no espectro total obtido para 
cada medida. Para a estimativa de atividade de 210Pb total no esqueleto assume-se o valor de 14% de 
massa óssea para o crânio e 10,7 % para o joelho (5). 
 
Para fins de comparação, utilizou-se a modelagem biocinética com o objetivo de estimar a 
quantidade de 210Pb depositada no tecido ósseo a partir da incorporação via inalação, de filhos de 
222Rn e 210Pb. Para tal foi utilizado o programa computacional AIDE (6). Considerou-se para esta 
estimativa uma condição de inalação como sendo 100% de exercício leve com respiração bucal. 
Esta condição resulta em maiores valores de atividade no tecido ósseo e se assemelha às condições 
de trabalho pesado no interior da mina. Outros parâmetros considerados na modelagem estão 
apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Parâmetros utilizados na modelagem biocinética para estimativa da incorporação de 
filhos de 222Rn e 210Pb a partir da atividade de 210Pb depositada no tecido ósseo 

Parâmetro  Valores Unidade 
Concentração de atividade média Individual de 

222Rn (7) 
1700 

(200 – 6100) Bq.m-3 

Atividade média individual de 210Pb respirável 
(8) 

45 mBq.m-3 

Taxa de ventilação no trato respiratório (9) 1,5 m3.h-1 

Tempo trabalhado durante 01 ano 
(padrão do programa AIDE) 2080 h.ano-1 

Proporção de filhos de meia vida curta de 
222Rn presente no ar de mina subterrânea (10) 

218Po/214Pb/214Bi 
0,9/0,7/0,2 

Fração % de filhos 
em relação ao 

222Rn 
   
 
Resultados e discussão 
 
A Tabela 2 apresenta  os resultados de concentração de atividade de 222Rn e concentração de WL no 
local de trabalho e medidas individuais de radônio realizadas durante as 3 campanhas de 
amostragem. 
 
De acordo com os dados obtidos na Tabela 2, pode-se observar que com exceção da amostragem 3, 
os valores medidos no local de trabalho são maiores do que as medidas individuais. Os valores de 
medidas individuais são resultado de um período de integração de 6 dias de trabalho, onde o  
trabalhador se encontra constantemente em movimento saindo de uma área para outra, o que 
representaria um cenário mais realista da exposição atual destes trabalhadores. A média geral da 
concentração de radônio individual pode ser estimada como sendo 1,7 kBq m-3 variando de 0,2 a 
6,1 kBq m-3 que equivale a uma exposição anual aos produtos de decaimento do radônio de 
2,1 WLM variando de 0,2 a 7,2 WLM. Se considerarmos para a estimativa da exposição cumulativa 
ao radônio, um trabalhador com 10 anos de tempo de serviço recebendo uma exposição anual de 
2,1 WLM, teria uma exposição cumulativa de 21 WLM em 10 anos. 
 
Tabela 2 – Concentração de atividade de 222Rn e concentração de WL no local de trabalho e 
medidas individuais de radônio – 3 campanhas de amostragem. 

Amostragem 1 
(Dezembro, 1999) 

Amostragem 2 
(Maio, 2000) 

Amostragem 3  
(Abril, 2003) 

 

Tipo de medida N Valor médio N Valor médio N Valor médio 
Wokplace 
Concentração de 222Rn  
(kBq m-3) 

 
25 

 
6,0 

(5,1 – 7,2) 

 
28 

 
2,4 

(1,7 – 3,4) 

 
333 

 
1,25 

(0,78 – 1,8) 
Workplace 
Concentração WL  
(mWL) 

 
15 

 
614 

(255 – 638) 

 
9 

 
346 

(255-638) 

 
 

 
naa 

 
Concentração individual 
de 222Rn 
(kBq m-3) 

 
16 

 
2,8 

(0,7 – 6,1) 

 
32 

 
1,1 

(0.2 – 3,4) 

 
44 

 
1,83 

(0,45-3,99) 
naa não avaliado 
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Dos 32 mineradores avaliados, 6 apresentaram resultados acima da atividade mínima detectável. Os 
resultados das medidas in vivo de 210Pb nas geometrias crânio e joelho e os valores correspondentes 
de atividade no tecido ósseo total  para estes mineiros estão apresentados na Tabela 3.  
 
Os resultados das medidas in vivo de 210Pb variaram entre 83 e 164 Bq. Considerando ambas as 
geometrias, o valor médio no tecido ósseo foi de 123 Bq, sendo a atividade mínima detectável de 
210Pb no tecido ósseo de 50 Bq. Estes resultados representam incorporações de varias fontes, sendo 
as mais importantes a inalação de 222Rn e filhos no interior da mina e a inalação e ingestão de 210Pb 
via ocupacional, ambiental e alimentar. Para pessoas não ocupacionalmente expostas ao 222Rn, o 
valor médio de 210Pb em tecido ósseo é de 30 Bq referente principalmente à incorporação via 
alimentar e fumo (11). Logo, pode-se estimar que a atividade média de 210Pb depositada no tecido 
ósseo devido á incorporação de radônio e filhos é de 93 Bq. 
 
Com exceção do indivíduo 1, todos os mineiros apresentaram resultados acima da atividade mínima 
detectável em ambas as geometrias (crânio e joelho), o que denota a confiança na medida e a 
qualidade da técnica. No caso do indivíduo 1, o resultado apresentado somente na geometria joelho 
pode indicar uma incorporação mais recente, uma vez que a possibilidade de contaminação externa 
foi descartada. 
 
Tabela 3 - Resultados das medidas in vivo de 210Pb nas geometrias crânio e joelho, realizadas nos 
mineradores da Mineração de carvão, e valores de atividade no tecido ósseo total a partir das duas 
geometrias. 

 Geometria joelho Geometria crânio 
 210Pb  Atividade (Bq) 210Pb  Atividade (Bq) 

Indivíduo Atividade AMD* 210Pb Atividade AMD 210Pb 
  (Bq)    Tecido Ósseo (Bq)    Tecido Ósseo 
1 11,5 ± 1,7 4,5 107 ± 16 <AMD 6,4 - 
2 11,4 ± 1,8 5,2 106 ± 17 13,0 ± 2,5 6,5 93 ± 18 
3 11,1 ± 1,7 4,5 104 ± 13 11,6 ± 2,0 5,0 83 ± 11 
4 12,1 ± 1,6 4,2 113 ± 15 16,7 ± 2,9 7,2 119 ± 21 
5 11,7 ± 1,8 5,1 109 ± 17 17,8 ± 3,0 7,0 127 ± 21 
6 17,5 ± 2,2 5,2 164 ± 20 16,0 ± 2,2 5,1 114 ± 16 

* AMD = Atividade mínima detectável 

 
Avaliando o percentual ósseo diferenciado para as duas geometrias de monitoração, 10,7 % para 
joelho e 14,0 % para crânio, pode-se observar que os valores de atividade calculados para  o tecido 
ósseo total se apresentam próximos para ambas as geometrias. Estes valores de atividade 
encontrados no presente estudo são da mesma ordem de grandeza que os verificados por Guilmette 
et al (12) em trabalhadores de uma mina subterrânea de urânio expostos ao 222Rn, onde são 
reportadas atividades de 210Pb na ordem de 150 Bq.  
 
Pelo resultado da modelagem biocinética considerando o cenário proposto, a atividade total de 210Pb 
depositada no tecido ósseo seria 17,8 Bq. Este valor é cerca de 5 vezes inferior ao valor médio de 
93 Bq de 210Pb estimada para os mineiros. O resultado desta modelagem sugere que estes 
trabalhadores tenham sido expostos a concentrações mais elevadas de 222Rn e filhos no passado. 
Fato este que é esperado, tendo em vista as diferentes condições de ventilação e de características 
de cada poço de escavação. 
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Em um estudo de coorte retrospectiva dos trabalhadores desta mineração de carvão, Veiga et al (13) 
sugere que a exposição acumulada ao radônio também esteja subestimada tendo em vista o risco 
relativo encontrado para câncer de pulmão nos trabalhadores de subsolo. Para os mineradores na 
maior categoria de duração de exposição (> 10 anos) que apresentaram um risco relativo 
estatisticamente significante (RR=4), a exposição aos filhos de radônio compatível com este risco 
seria cerca de 17 WLM.a-1 correspondente a uma concentração de atividade de 222Rn de 
13,5 kBq.m-3 (1  Bq m-3  222Rn equivale a 1,26 x 10-3 WLM) segundo ICRP publicação 65 (9). 
 
Tendo em vista esta concentração de atividade de radônio estimada com base no risco,  avaliou-se, 
utilizando a modelagem biocinética,  qual seria a deposição de 210Pb no tecido ósseo a partir desta 
concentração utilizando as mesmas condições da modelagem anterior reportados na Tabela 1, 
exceto para a concentração de atividade de 210Pb na fração respirável em que foi feita uma projeção 
a partir da concentração de 222Rn, chegando-se a um valor de 357 mBq. 
 
Para este cenário de exposição, a estimativa de atividade de 210Pb depositada no tecido ósseo seria 
de 141 Bq. Mesmo considerando todas as incertezas associadas à modelagem, este valor é mais 
coerente com o valor médio de 93 Bq de 210Pb verificados nas medidas in vivo.     
 
Conclusão 
 
Tanto pelo estudo de coorte retrospectiva dos trabalhadores desta mineração de carvão quanto pelos 
valores de 210Pb encontrados no tecido ósseo pode-se concluir que a exposição acumulada ao 
radônio através das monitorações recentes da concentração de 222Rn esteja subestimada. Esta 
avaliação de deposição óssea de 210Pb leva a uma dose equivalente comprometida de 105 mSv para 
um tempo de trabalho de 10 anos. Um estudo mais amplo de caracterização de aerossol e tipo de 
composto inalado pode ser feito posteriormente para uma avaliação mais detalhada das influências 
dos parâmetros de retenção de 210Pb no tecido ósseo por incorporação de 222Rn e filhos e 210Pb. 
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