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RESUMO
A inal ação de aerossol associado com elementos radioativos naturais em ambientes da indústria extrativa mineral pode
representar uma via significativa de exposição ocupacional à radiação ionizante, principalmente, se existem
semelhanças entre as propriedades químicas do elemento de interesse e radioativos presentes na matéria prima.
Além disto, a concentração de minerais utilizando métodos fisicos a seco ou pirometalurgicos apresentam inerente
geração de aerossol no ambiente de trabalho.
Para estimar as doses efetivas por inalação de aerosso l que indivíduos ocupacionalmente expostos (!OE) estão
submetidos, utili za-se uma téc nica relativamente simples. Uma amostra de aerossol, passível de deposição nos pulmões,
é coletada e sua atividade alfa de meia-vida longa é quantificada que, associada com um fator de conversão de tlose
pode oferecer uma relação direta entre aerossol inalado c dose efetiva comprometida.
O enunciado desta técnica apresenta uma simplicidade relativa e, simultaneamente acoberta problemas delicados com
relação aos equilíbrios seculares das famílias radioativas naturais consideradas neste trabalho. Como o equilíbrio secular
não ocorre no ambiente considerado, então, faz-se necessúrio avaliar os pontos de inexi stência e ajustar as condições de
contorno que possam adequar o modelo à situação mais real possível.
Este trabalho apresenta uma modelagem que relaciona a dose efetiva comprometida com a inalação de aerossol
associado à radioatividade alfa de elementos das famíli as radioativas naturais, em atendimento à nonna CNEN-NN-4.01:
Requisitos de Segurança e Proteção Radiológica para Instalações Mínero-lndustriais.
Palavras-chave: Dose efetiva, aerossol, indústria mineradora, radioatividade alfa, famílias naturais

ABSTRACT
The aerosol inhalation associated with the natural series cause radioactive occupational exposition. A technique to
determine the radioactive dose taken by a worker is to perfonn an aerosol sampling and afterwards measuring the total
alpha activity of the long half-life radionuclides in the sample. This measure should be associated to an appropriate dose
conversion factor (DCF) to relate the amount of aerosol inhaled with the committed effective dose.
This work presents a committed effective dose estimation methodology for workers performing activities in
atmospheres containing aerosol associated to the natural radioactive families - uranium, thoriwn and actinium, taking
into account the radon loss.
KEY -WORDS: effetive dose, mining industry, ore dust, natural radioactivity
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L INTRODUÇÃO
Uma peculiaridade da mineralogia brasileira é a associação de minerais não radioativos com as séries radioativas
naturais (urânio, tório e actínio). As séries do urânio e tório sempre estão presentes em concentrações variadas na
maioria das jazidas minerais e no contexto da proteção radiológica ocupacional exigirão atenção peculiar. Alguns
exemplos notórios são: a Serra de Carajás no estado do Pará, o Complexo do barreiro em Araxá - Minas Gerais, o
depósito de Pitinga no estado do Amazonas, o complexo alcalino de Poços de Caldas, etc (Biondi, 2003). A associação
de minerais com as famílias radioativas naturais, dependendo das metodologias de concentração utilizadas, podem
ocasionar ambientes com condições inadequadas ou prejudiciais à saúde dos trabalhadores através da inalação de poeira
de minério, de concentrado de minério ou de rejeitos industriais além, da exposição à radiação gama externa. Desta
forma, estes ambientes podem apresentar exposição radioativa ocupacional e, em virtude das concentrações de
radionuclídeos naturais no ambiente devem ser tomadas medidas mitigadoras.
Nas cadeias radioativas naturais, no corpo do minério, o equilíbrio secular pode ser quebrado pelos radônios presentes
no meio de cada cadeia- 222 Rn para a série do urânio, 220 Rn para a série do tório e 2 19 Rn para a série do actínio, os quais,
devido à sua natureza de gás nobre, tendem a sair do corpo do minério. Outro ponto de quebra de equilíbrio natural das
famílias radioativas é a lixiviação dos isótopos de rádio, principalmente o 228 Ra da família do tório. Estas considerações
são necessárias devido à disparidade numérica entre os DCF de cada radionuclídeo. Esta tendência acentua-se quando o
minério está na forma de pó e pode resultar em considerações indevidas quanto à sua atividade alfa total, no coeficiente
de dose e conseqüentemente na estimativa de dose .
Uma forma de quebra de equilíbrio secular é a metodologia industrial utilizada na concentração de matena1s de
210
interesse, por exemplo, no processamento da cassiterita há perda de Pb (cadeia do urânio) durante a metalurgia, quer
seja por evaporação ou por arraste do chumbo junto com o estanho.
A prática mais comum de determinação da dose equivalente efetiva para trabalhadores da indústria mineral é calcular a
dose por inalação de poeira de minério associado com radionuclídeos naturais através de fatores de conversão de dose DCF. Estes, correlacionam o dano biológico no corpo humano com a exposição humana à radioatividade (IAEA, 2003).
As técnicas de determinação de dose por inalação estão vinculadas ao radionuclídeo disperso no ar e seu DCF. No caso
de radionuclídeos naturais a Agência Internacional de Energia Atômica apresentou em 2004 um trabalho que pennite
determinar a dose em trabalhadores da área de mineração e processamento de matérias primas. Embora o trabalho
permita determinar a dose equivalente efetiva comprometida para radioativos naturais ele considera que há equilíbrio
secular nas famílias naturais, condição difkil de ser encontrada em qualquer amostra natural. Em uma tentativa de
220
contornar este problema são considerados desequilíbrios de radônio (222 Rn) e torônio ( Rn) em frações
correspondentes a 75%, 50% e 25%. O modelo faz considerações separadas para determinar um DCF para a família do
urânio e outro para a do tório (IAEA, 2004). Temos aqui um problema para a mineralogia brasileira, pois, é comum a
ocorrência simultânea das famílias naturais.
Existem cerca de 40 elementos radioativos naturais compondo as Ire famílias naturais e, portanto, é importante
identificar quais são dosimetricamente relevantes e passíveis de terem suas concentrações medidas. É fundamental
também, estabelecer as metodologias de amostragem e determinações, equipamentos adequados de medida e, por
último, condições de contorno que permitam estimar de forma realística a dose por inalação de aerossol associado com
as três famílias naturais (Fijita e Sato, 2003).
Neste trabalho pretende-se apresentar uma metodologia de determinação do fator de conversão de dose ponderado
(DCF*) devido à inalação de aerossol associado com os elementos radioativos das três famílias radioativas naturais,
considerando simultaneamente as atividades de cada uma e desequilíbrios seculares das séries do urânio e tório. A série
do actínio, devido à sua baixa relação de atividade isotópica , será considerada em equilíbrio com a série do urânio.
Posteriormente o DCF* será utilizado para estimar a dose equivalente efetiva comprometida em trabalhadores da área
de mineração, devido à inalação de aerossol associado com radionuclídeos de meia vida longa das séries naturais .
O termo dose será utilizado neste trabalho e deve ser compreendido como a dose equivalente efetiva comprometida e, o
tempo considerado para seu cálculo será de um ano. O termo mineração será utili zado como sendo a atividade de
beneficiamento físico e/ou químico de matéria prima para extração mineral de materiais de interesse diferentes daqueles
componentes das cadeias radioativas naturais.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
A radiação gama externa, a inalação de emissores alfa de meia vida longa associada à poeira de minério e, inalação de
filhos de radônio de meia vida curta são os principais fenômenos responsáveis pela exposição de trabalhadores às
radiações ionizantes . A predominância de um ou outro fenômeno na composição da dose será determinada por fatores
inerentes ao processo industrial e à atividade do trabalhador, além da existência de uma cultura de segurança na
empresa mineradora (IAEA, 1999a, 1999b e 1999c)
Quando um mineral está na forma de rocha e ela possui uma concentração natural de radioativos, dizemos que os
componentes de uma famíli a radioativa estão em equilíbrio secular, ou seja, as atividades de pais e filhos são iguais para
qualquer componente da cadeia de decaimento .
2.1. Dose equivalente efetiva comprometida para um radionuclídeo
A dose equivalente efetiva comprometida devido à inalação de um radionuclídeo pode ser determinada através do fator
3
de conversãode ?~se DCF; (SvBq·\ da a_tividade espec~fica A;. (Bqm. ) associada_ ao aerossol e passível de depo~ição
no trato resp1ratono, da taxa de resp1raçao Tresp (m h- ) e do tempo t (h) de a1Iv1dade do trabalhador no ambiente
considerado, ou seja:

(l)
Os fatores de conversão de dose são encontrados em tabelas, a taxa de respiração de um homem adulto em regime de
trabalho é de I ,2 m 3h- 1 e o número de horas trabalhadas por ano é de 2200 h. assim, para determinarmos a dose devido à
inalação do radionuclídeo i necessitamos apenas de uma metodologia de quantificação da atividade do radionuclídeo no
ar.
A quantificação da radioatividade no ar é realizada por meio da passagem de um volume conhecido de ar por um filtro,
seguido de determinações radiométricas na fração de aerossol depositado ou retido. No caso da presença de um único
radionuclídeo ou de uma família radioativa em equilíbrio secular é suficiente determinar apenas a atividade de um
radioativo no filtro .
Deve ser considerado que no caso de determinação de dose equivalente efetiva comprometida deve-se considerar
apenas as atividades dos radioativos alfa e beta de meia-vida longa e que um descanso de duas semanas é suficiente
para finalizar as atividades de radionuclídeos de meia-vida curta.
2.2. Dose equivalente efetiva comprometida para vários radionuclídeos
O procedimento descrito anteriormente para determinação da dose equivalente para um radionuclídeo pode ser
expandido para quantos radionuclídeos se desejar, porém, deve-se considerar que determinações radiométricas são caras,
possuem técnicas delicadas de separações químicas e poucas empresas são capacitadas a realizá-las .
Na prática, o aerossol está associado com poeira de minério, de concentrado de minério ou de rejeitos industriais e,
estes, com famílias radioativas com ausência de equilíbrios seculares, quebrados em função de intempéries (rádios) ou
das propriedades físico-químicas dos elementos constituintes das famílias (radônios). Desta forma, há necessidade de
considerações sobre as relações de atividades entre os radioelementos de cada família natural, possibilitando uma
avaliação mais realística dos desequilíbrios de atividade em cada família e, conseqüentemente um DCF* mais próximo
do valor verdadeiro.
206

Na família do urânio, cadeia de decaimento iniciada pelo 238 U e finalizada pelo
Pb, temos dois pontos de
222
desequilíbrio, ou seja,
Rn e 210 Pb. O primeiro ocorre devido às características de gás nobre ou de baixa reatividade
química e meia vida radioativa longa o suficiente para possibilitar sua migração até ambientes distantes do ponto de
origem. O segundo pode ocorrer devido à utilização de procedimentos térmicos nos processos industriais.
232

Na família do tório, cadeia de decaimento iniciada pelo Th e finalizada pelo 208Pb, também temos dois pontos de
228
220
desequilíbrio o Ra e o Rn . O primeiro ocorre devido aos processos hidrológicos entre a água, o rádio e a matriz de
origem na natureza ou durante procedimentos físicos de separação mineral. O segundo tem as mesmas razões de
desequilíbrio de seu isótopo da família do urânio, porém, devido à sua meia vida (T 112 =55 s) a migração ocorre com
menor intensidade.
No caso da família do actínio, a relação de atividade entre os radioelementos originais das duas famílias, o 238 U e 23 5 U, é
de I para 0,046 e, devido a este, podemos utilizar a abundância isotópica do 235 U e supor equilíbrio secular para esta
família natural. Sequer, como para a família do tório e urânio, vamos considerar desequilíbrios naturais para o 223 Ra e
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219 Rn, principalmente devido às meia-vidas (11,3 de 4 s) muito pequenas para ocorrência dos fenômenos passíveis de
afetar suas concentrações. A condição imposta acima evita que sejam realizadas qualquer determinação para elementos
da família do actínio, ficando,portanto, suas atividades vinculadas à uma fração da atividade do 238 U.
Os pontos de desequilíbrios, três da família do urânio e dois da família do tório, e a relação de atividade entre nuclídeos
originais serão avaliados das seguintes formas :
I -Família do tório: Os desequilíbrios serão determinados, também por espectrometria gama dos radionuclídeos: 228 Ac
e 212Bi e os equilíbrios "seculares" parciais aparecerão em três partes da cadeia natural de decaimento. ou seja:
A 232 Th **
A 228 Ra =A 228 Ac =A 228 Th =A 224 Ra
A 220 Rn =A 216 Po =A 212 Pb = A 212 Bi =A 21 2Pol0.641 = A 208 TII0.349
2 - Família do actínio: Não serão considerados desequilíbrios dentro da família do actínio, pois, a fração de atividade
isotópica da família do actínio é muito menor que da família do urânio.
A 235 U =A 231 Th =A 231Pa =A 227 Ac =A 227 Th =A 223Ra = A 219 Rn =A 215 Po =A 211 Pb ==A 211 Bi =A 207 Tl = 0,046
A

238

U

~mília do urânio: Os desequilíbrios serão determinados por espectrometria gama dos radionuclídeos 234 Th, 214 Bi e

210 Pb. A fração de perda de 226Ra será considerada igual àquela determinada para o m Ra, através do mA c da família do
tório. Desta forma , as atividades nas partes da família do urânio em equilíbrio de atividade são:
A zJsU** =A n4Th = A 2J4pam =A 234U = A 23oTh
A 216 Ra
A 222Rn =A zt sp 0 =A 2t4Pb = A zt4Bi = zt4p 0
A ztoPb =A 210 Bi =A 21op 0 - - 4- Relação de atividade entre as famílias do tório e urânio: será determinada a relação de atividade entre o 238 U e 232 Th
através de espectrofotometria com arsenazo. Estes resultados são importantes para se determinar o DCF*, pois, ele irá
vincular a atividade dos elementos constituintes do aerossol da família do tório à atividade do 238 U - veja R na equação
2.
As determinações mencionadas anteriormente para obtenção do DCF* para aerossol - poeira, pó de minério ou rejeito
industrial serão realizadas em amostras obtidas a partir de amestradores de ar de grande volume (Hi-vol) com fluxo de
ar maior que 250 Lpm. No aerossol retido nestes filtros são realizadas as determinações gama para quantificar os
desequilíbrios radioativos e espectrofotometria visível para quantificar as atividades de 238 U e 232Th. (os filtros utilizados
retém partículas com diâmetro aerodinâmico acima de 4,0 J.lm).
O DCF* é quantificado em função do DCF (CNEN, 2005) de cada radioisótopo componente das três famílias
radioativas naturais, presentes no filtro e, para sua determinação as condições abaixo são tomadas como verdadeiras:
1 - A razão de atividade entre o 235 U e 238 U na poeira de minério e aerossol é a razão de abundância natural, ou seja
0,0046 para 1 (IAEA, 2004);
2 - A distribuição dimensional das partículas inaladas tem diâmetro aerodinâmico mediano igual a 5 J.lm;
3 -O desequilíbrios que atingem as famílias do urânio e tório estão distribuídos igualmente em todas as amostragens
realizadas - Hi-vol e lapela;
4 -A forma química de cada radionuclídeo na poeira inalada é a da classe de mais rápida absorção pelos pulmões Table
II-V (Schedule II) do Basic Safety Satandards (BSS) (IAEA, 1996);
5 - As amostras de aerossol são frações representativas da poeira inalada por trabalhadores para cada ambiente de
amostragem.
6- A dose equivalente efetiva acumulada é calculada para elementos radioativos emissores alfa e beta de meia vida
longa e, desta forma , as determinações alfa devem ser realizadas após duas semanas, no mínimo, da realização da
amostragem.
Neste trabalho (Safety guide No.RS-G-1.6 (IAEA, 2004)) foram considerados todos os radionuclídeos das séries do
urânio, actínio e tório. porém, as atividades de radionuclídeos da família do tório são quantificadas relativamente à
atividade de IBq de 238 U. Este artificio permite, a partir de determinações gama, discriminar as atividades alfa de meia
vida longa das famílias do urânio, actínio e tório.
Na Tabela I são apresentados os DCF's para as famílias naturais considerando que na amostra de aerossol a atividade
de 238 U é Au>O Bq e, a atividade relativa de 232Th em relação a 238 U na amostra de aerossol será:
R 1 = A 232 Th I Au

<:::>

Au>O

(2)

228
Se a atividade de A c for menor que a atividade de 232Th isto indica que houve perda de 228Ra devido à ação natural ou
industrial na matriz que o contém. Assim a atividade, a partir do 228 A c até o 224 Ra será igual à ati v idade do 228A c.
Relativamente ao radionuclídeo original teremos :
f 1 = A 228 Ac I A 232 Th

(3)
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O torônio, Rn, devido às suas propriedades físico-químicas pode representar outra fonte de perda de atividade na
seqüência de decaimento da família do tório. Caso isto ocorra, a atividade dos radioelementos desta faixa será
determinada a partir da atividade gama do 212 Bi. Relativamente ao radionuclídeo original teremos:

(4)
Para a família do urânio o primeiro ponto de alteração do equilíbrio secular pode ser representado pelo 226 Ra e seu valor
será igual a f 1* e será igual a:
f 1*= f 1 ~ A 232 Th > O ou
f1* = I ~ A 232 Th = O

(5)

Um ponto considerável de perda de atividade na cadeia do urânio é o radônio, principalmente devido à sua baixa
reatividade química e meia vida relativamente longa (3,8 dias). A atividade deste ponto até o 214 Po será igual a atividade
do 214 Bi e em relação à atividade do mu teremos:

(6)
O último ponto de desequilíbrio a ser considerado é o 210 Pb e o 210 Bi. Aqui, os procedimentos industriais podem alterar
o equilíbrio proveniente do radônio e desta forma tem-se que determinar sua atividade através de espectrometria gama.
As atividades destes dois últimos radioelementos em relação ao 238 U é:

(7)
As relações de atividade representadas pelas equações de número I até 5 são apresentadas na Tabela I, onde a atividade
específica do 238 U foi tomada como igual a Au.
Tabela I - Atividade relativa de radionuclídeos e dose equivalente efetiva comprometida por inalação de aerosol
associado a famílias radioativas naturais
veloc de
guantidade inalada {Bg}
coeficiente de
dose
radionuclideo
absorção
dose (Sv/Bq)*
(Sv)
alpha
beta
~ulmonar

mu
234Th
2J4pam
234u
23oTh
226Ra
222Rn
21sp 0
214pb
214Bi
214p 0
210pb
21oBi
21op 0
235u
231Th
23 1pa
221Ac
227

Th
223Ra
219Rn
215po
211pb
2118i
207Tl
232Th
22sRa
22sAc
22sTh

M

5.7 x w-6
5.8 x w- 9
5.8 X 10-IO
6.8 X 10-6
1.2 x w- 6
2.2 X 10- 6

F
M

4.8 x
2. 1x

w-9
w-8

F
M
M

u

w-6

s
s
s
s
s

x

M

6.0 X lo-S
2.2 x 10·6
6.1 x w- 6
4.0 x w-lo
1.7 x w-5
4.7 x w- 5
7.6 x w -6
5.7 x w- 6

F

5.6

s
s
s
s
s

X

Au
Au
Au
Au
Au
Auxfl•
Auxf3
Aux f3
Auxf3
Auxf3
Au xf3
Auxf4
Auxf4
Au xf4
Aux0 .046
Au x0.046
Aux0.046
Aux0.046
Aux0.046
Aux0.046
Aux0.046
Aux0.046

J0- 9

Aux0.046

5.7
5.8

X
X

w· 6xAu
w· 9 xAu

6.8 X 1o·6xAu
7.2 X I0- 6xAu
2.2 x 10-6xAuxf1•
4.8 X w·9x Au xf3
2.1 X w ·8x Au xf3
1.1 X I o·6xAuxf4
6.0 X w-8xAuxf4
2.2 X I0- 6xAuxf4
2.8 X w· 7xAu
1.8 X w-ll xAu
7.8 X w· 7xAu
2.2 X I0- 6xAu
3.5 X w· 7xAu
2.6 X w· 7xAu

2.6

X

I o· 10 xAu

Aux0.046

s
M

s
s

1.2
1.7
1.2
3.2

x
x
x
x

w-5

Aux0.046
Au xR

w -6

w-8
w-5

AuxRxf1
AuxRxf1
Au xR xf 1

1.2 X w- 5Aux R
1.7 X I0- 6 Au xRxfl
1.2 X I0-8Au xRxfl
3.2 X w- 5Au xR xfl
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224Ra
220Rn
216p 0
212pb
212Bi
212Po
zosTl

10"6

M

2.4

F
M

3.3 x
3.9 X 10"8

X

w-s

Au xR xf,
Au xR xf2
Aux Rxf2
0.359 x Au x Rxf2
0.641 x Au xRxf 2

AuxRxf2
0.641 x Aux Rxf2

2.4

X

3.3
3.9

X
X

10" 6 Au xR xf,

10" 8Au xRxf2
10"8 Aux Rxf2

0.349x AuxR xf2

Total

L: a

L:~

L:D

O DCF* é determinado a partir do quociente de duas grandezas: a primeira é o somatório dos produtos das atividades de
cada elemento radioativo na amostra de aerossol e seu respectivo DCF e a segunda é a soma da atividade alfa da mesma
amostra, ou sej a:
DCF* = L:Di I L:ai

(8)

Onde:
a é a atividade alfa do radionuclídeo i na amostra;
D é a dose i devido à atividade do radionuclídeo i.

As equações das somas da última linha da Tabela 1 são dadas por:

(9)

L:a= Au(3,322+f,.+3f3+f4+R(l +2fl +3f2))
L:D=Au(2 ,35 x 10"5 +2 ,20 x 10"6 f,+2,58 x 10" 8 f3+3,36x 10"6 f4+ 1,20 x 10"5 R+ 3 ,61 X 10"5 R xf,+7 ,20x 10"8 Rfz)

(10)
Substituindo os valores de L:a e L:D na equação 8 ficamos com:
5

DCF* = 2,35 x 10· + 2,2o x

w-6 f;

+ 2,58 x

w-s f 3 .+ 3,36 x 10·6 f 4 +R( I ,:o x w- 5 + 3,6 1 x w- 5 f 1 + 7,20 x w-s f 2 )

(ll)

3,322 + f 1 + 3f3 + f 4 + R(l + 2f1 + 3f2 )
A equação 11 pode ser utilizada para obtenção do DCF* para um ambiente industrial onde existe aerossol associado
com as famílias naturais.
Existem situações em que a equação 11 deve ser reavaliada. Uma delas é o caso de presença de apenas uma das famílias
- urârrio ou tório, associada ao aerossol. No caso de ocorrência apenas da família do urânio todos os termos referentes à
do simetria do tório devem ser desconsiderados e, <i esta forma, para aerossol associado somente com a famíli a do urânio
ficamos com:
DCF* = 2,35 x 1o- + 2,2o x w- r; + 2,58 x 1o- r 3 + 3,36 x 1o - r 4
6

5

8

6

(12)

3,322 +r; + 3r3 + f 4

(12a)

DCF*=----------------~--------~

4,322 + 3f3 + r4
No caso da presença de apenas a família do tório associada ao aerossol, a equação II se reduz a:
5

5

DCF*= 1,20 x l0- +3,6lxl0- f 1 +7,20xto·
1+2f; +3f2

8

[2

I

I

I
I
\

A metodologia de determinação da fração de perda de 226 Ra deve ser reavaliada, caso sua determinação não seja
238
possível há de se considerar o equilíbrio secular entre ele e o
U. Desta forma a equação 12 pode ser escrita da
seguinte fonna :
2,57 x l0- 5 +2,58xl0- 8 f 3 +3,36xl0 ·6 f 4

I

(13)

Para a determinação do DCF* utilizamos uma amostra tomada a partir de um equipamento definido anteriormente como
amostrador de alto volume. A razão de utilização de um equipamento com alta capacidade de amostragem é que em
espectrometria gama, a qualidade das determinações será proporcional à massa de amostra e ao tempo de contagem.
Assim, quanto maiores forem os tempos de amostragem e contagem melhor. Deve-se considerar, ainda, que as
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determinações por espectrometria gama e espectrofotometria com arsenazo são seqüenciais e realizadas na mesma
amostra sendo a última destrutiva e, portanto, não podem ser repetidas.
A unidade do DCF* é o Sv Bq- 1 ou seja: ele mede a dose recebida por um trabalhador quando em seu corpo ocorre uma
desintegração alfa proveniente do aerossol inalado. Portanto, o Limite de Incorporação Anual (LIA) para uma dose
anual máxima de 20 mSv e 50 mSv será dado por:
LIA(DCF*) = 20 mSv
DCF*

LIA(DCF*) = 50 mSv
DCF*

(14)

Outro limite derivado importante e que pode, da mesma forma que o DCF*, ser utilizado para o ambiente de
amostragem é a Concentração no Ar derivada (CAD). O CAD é o valor limite da concentração radioativa no ar [Bq m- 3]
de uma mistura de radionuclídeos naturais, obtido a partir do limite dosimétrico primário- 20 mSv ou 50 mSv. Assim
se considerarmos que a taxa de respiração de um trabalhador é igual a I ,2m3 h- 1, que trabalha 2000 h ano- 1 e que o valor
máximo de dose está dado pela equação 14, então o CAD será dado por:
CAD(DCF*) =

LIA
1,2 X 2QQQ

(15)

Realizadas as determinações nas amostras de grande volume, pode-se utilizar o DCF* para determinar a dose
equivalente efetiva comprometida para trabalhadores através dos limites obtidos a partir das equações 14 e 15.
Na dosimetria individual de trabalhadores em ambiente com DCF* conhecido, uma amostra de aerossol, representativa
do conteúdo de aerossol passível de deposição nos pulmões de um trabalhador, é obtida através da passagem forçada de
ar por um filtro. Estas amostragens são realizadas por amostradores de lapela acoplados a ciclones que selecionam
mecanicamente a fração de aerossol passível de deposição nos pulmões. Após o período de alguns dias de descanso,
para decaimento da atividade alfa de meia-vida curta, a atividade alfa total de meia vida longa na amostra é comparada
com limites determinados a partir do DCF* (LIA ou CAD).
Os filtros utilizados retêm partículas com diâmetro aerodinâmico acima de 0,8 11m e o ciclone limita o diâmetro
aerodinâmico médio do aerossol em 5 ~tm.
A dose individual é calculada comparando-se a atividade alfa total do filtro do amostrador de lapela, considerando-se o
fluxo de ar e o tempo de amostragem, com o LIA ou CAD. A equação 16 permite determinar a dose individual.
H = _A_:_(a---'-)_x_D_C_F_*
L'l.t am X <1> ar
Onde:
A( a) = atividade alfa líquida de meia-vida longa no filtro de lapela [Bq];

(16)

L'l.tam =tempo de amostragem [s];

<I>., =fluxo de ar [m3 s- 1].
É importante notar que dosimetricamente, a equação 11 considera o dano biológico decorrente dos decaimentos alfa e
beta das cadeias naturais, porém, na equação 16 é utilizado apenas uma única contagem alfa total realizada no filtro de
lapela para determinação da dose individual.
Portanto, do ponto de vista prático temos na equação 11 um aspecto característico do ambiente monitorado, para o qual
desejamos conhecer o DCF* e, neste mesmo aspecto temos na equação 16 uma ferramenta que exige procedimentos
simples para qualquer serviço de proteção radiológica de uma industria de extração mineral.
Outro ponto interessante é que necessita-se determinar o DCF* para um ambiente industrial uma umca vez,
permanecendo válido até qualquer alteração nos procedimentos industriais do referido ambiente. As detenninações que
alimentam a equação 11 são realizadas em equipamentos caros (HPGe) e podem ser tercerizadas, já, as amostrragens de
lapela e determinações podem ser realizadas por equipamentos muito mais baratos que os anteriores.
Outro aspecto positivo seria a facilidade de obtenção de padrões de calibração de equipamentos de contagem alfa total e,
a possibilidade de utilização de sistema bolha de sabão para calibração do fluxo de ar dos de amostradores de lapela.
Apesar de todas as vantagens colocadas devemos nos preocupar com outros aspectos dosimetricos das radiações
ionizantes, tais como , radiação externa gama e ingestão de radioativos naturais.
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3. RESULTADOS EXPERIMENTAIS E CONCLUSÕES
A coleta de aerossol foi realizada utilizando bomba de amostragem de baixo volume com fluxo de 1.9 Lpm, acoplada a
ciclone de alumínio com corte de AMAD em 5 11m e, simultaneamente, no mesmo ambiente, foi realizada amostragem
de ar de poeira total com equipamento de alto volume (260 Lpm) para realizar as determinações gama. Os resultados
obtidos para esta amostragem são apresentados na Tabela 2.

mu+234u
{Bgfiltro- 12
2,4±0,44

Tabela 2 - Resultados de Análise Radiométrica em Amostra de Aerossol
214
21oPb
214Bi
232Th
mAc
Pb
1
{Bgfiltro- 1)
(Bgfiltro- 1)
{Bgfiltro- 2
{Bgfiltro- 12 {Bgfiltro- 12 {Bgfiltro-1)
1,20±0,22
0,66±0,05
<0,25
0,45±0,05
1,73±0,17
1,45±0,11
234Th

212Bi
(Bgfiltro"12
1,10±0,11

A partir destes valores foi obtido fi *=fi =0,838, f2=0,636, f3 =0,55 , f4=0,208 e R= I ,44. Substituindo estes valores na
equação II ficamos com DCF* = 7.32E-6 SvBq· 1.A amostra pessoal de aerossol apresentou concentração de atividade
alfa total igual a 0.177 ± 0.043 Bqm·3 . Assim, a dose equivalente efetiva comprometida estimada a partir da amostra de
baixo volume foi de 3, 12 ± 0.76 mSv, supondo taxa de respiração de 1.2 m3 h" 1 e 2000 horas trabalhadas por ano . Os
resultados de LIA
e CAD, considerando limite máximo anual de 20mSva no· 1 foi LIA=2730 Bq ano· 1 e
CAD=l,l4Bq m· 3 .
Finalmente, cabe salientar que os valores obtidos acima são válidos apenas para o ambiente especificado e que o valor
de dose determinado é válido somente para o trabalhador em questão considerando que suas atividades nas demais
horas do ano são realizadas segundo os resultados obtidos para o ambiente monitorado.
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