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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo atender parte dos requisi

tos necessários para a elaboração do PLANO PARA SITUAÇÕES DE

EMERGÊNCIA DO IEN, em particular no caso de emergências radio

lógicas. Fornece uma estimativa de doses de radiação nos Labo

ratõrios do Departamento de Física do IEN, em caso de aciden-

te. Esta estimativa»ê básica para as ações de radioproteção

que deverão ser desencadeadas durante uma possível emergência

radiolõgica.

Ao contrario do que acontece para os reatores, -onde a li

teratura ê vasta no que se refere as conseqüências radiologi-

cas em casos de acidentes de referência, para aceleradores de

partículas praticamente não hã esta disponibilidade. Existem

apenas dados de poucos casos isolados de irradiação acidental

de pessoas por falhas de operação.

Assim sendo, os resultados aqui apresentados baseiam-se

em algumas hipóteses, valores de atividades de radicnuclídeos

fornecidos pelo pessoal da Divisão de Radioisõtopos e valores

de atividades estimados pela Seção de Proteção Radioicgica do

IEN em função de dados colhidos junto ã Chefia da Divisão do

Cíclotron.

Os cálculos de dose foram feitos para os casos de inala-

ção de rad"*onuclídeos e imersão de indivíduos numa nuvem senvi

infinita de contaminantes.

Não foram analisados por enquanto possíveis c.sscc J.' ir-

radiação acidental em feixes de radiação direta prover.:e:.tos

do Cíclotron, devido a indisponibilidade atual de cades. Fora

o futuro, através de estudos que já vêm sendo realizados tíira

determinação de parâmetros necesslriosi poc;er-ce-à ir.cluir :-.os_

te relatório a analise correspondente para este case particu-

lar.



2. ESTIMATIVA DAS DOSES EQUIVALENTES

2 . 1 . CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para o calculo das doses de radiação devido a acidente
com fontes de radiação no Laboratório do Departamento de Fís i
ca do IEN, considerou-se:

a) As atividades máximas dos principais radionuclídeos
que podem estar presentes nos Laboratórios. (Ver Tab.
2 . 1 . ) .

TABELA 2.1
ATIVIDADES MÃXIMAS DOS PRINCIPAIS RADIONUCLÍDEOS

Nuclídeo

Iodo-123** *

G á l i o - 6 7 O )

Z i n c o - 6 5 0 )

Ind io- l l l ( O

Zinco-65

Amerício-241

(Am-Be)

Atividade máxima
(Bq)

9,3.10*

1,9.10* .

5,7.IO7

5,6.IO8

3,7.10*

3,7..1O10

Local

Lab. de Quíinica Quente

Lab. de Química Quente

Lab. de Química Quente

Lab, de Quurica Morna

Caverna do cíclotron

AVea experimental

(1) Valores de atividade fornecidos pelo pessoal do DEFI envolvido

com as operações de produção de radioisotopos.

(2) Valor estimado pela SEPRAD em função das informações forneci-

das pelo Chefe da DICIC.



b) O encapsulamento da fonte de neutrons de Am-Be ê* rom-

pido devido» por exemplo, a um incêndio» e todo Am-241

é liberado no ar ambiente.

c) A quantidade total de todos os outros radionuclídeos

é espalhada homogeneamente no ar ambiente dos labora-

tórios devido, por exemplo, a incêndio ou explosão

nas células de processamentoeracaverna do cíclotron.

d) Falha total do sistema de ventilação, não havendo e-

xaustão para o meio ambiente.

2.2. DOSE EQUIVALENTE COMPROMETIDA EFETIVA DEVIDO A INALAÇÃO

DE RADIONUCLlDEOS (H50)

A dose equivalente comprometidaH50<T» num órgão ou tecido

em particular, é a dose equivalente total que aquele órgão ou

tecido ficará comprometido durante 50 anos após a incorpora-

ção de um radionuclídeo. De acordo com o modelo metabólico do

ICRP 30 e baseado nas características do homem referência, a

estimativa da dcse por unidade de.atividade incorporada é

H50(T - S ^ = Us x 1,6.1o"
1' SEE (T * S^ Sv.Bq"1 (2.1)

onde, .

H (T •*• S) - é a dose equivalente comprometida no órgão ai

vc T por unidade do atividade incorporada no

órpão fonte ?, oara cada tipo de radiação i

do racionuclídec j.

U • - e o núir.ero de trar.rformações <\c. j, pen* UPÍU.I-s
de de atividade incorporada no órgão fonte S

em 50 anos após a incorporação do radionuclí-

deo.

l,ó.l0~ - i..or.verfão de jc;;le>" para KoV c do. ».•. par.1.
, - i

íüXl «•!>)• - e a enerfia específica efetiva dn í-úúiação tj_

yc i , ciLuorvida no õrgão alvo T devido a ccida

transformação em S, adequadamente modific



pelo fator de qualidade, em MeV.g" por trans_

formação.

Levando em consideração todos os tipos de radiação emitî

da. pelo radionuclideo j, temos:

H5i (T *S). = 1,6.1o"
1 * u'SsEE (T • S). Sv.Bq"1 (2.2)

L i Jr
0 órgão alvo T pode ser irradiado por radiações vindas

de vários órgãos fonte S, então o valor total de H50 no órgão

alvo T é dado por:

H 5 o T = 1,6.1o"1 '^> Uc / SEE (T+ S). Sv.Bq."1 (2.3)
M s l i 1J:

Assume-se que a taxa de inalação de atividade de cada ra

dionuclídeo seja dado por:

I. (t) = rCt) C. Bq.h"1 (2.M)

onde,

fCt) - é a taxa de respiração do homem referência em

m*.h

C. - e a concentração do radionuclideo j no ar, supos-

ta constante e homogênea, em Bq.m" .

Temos então que a taxa de dose equivalente comprometida

total para cada órgão T, devido a cada radionuclideo j é:

"so,T. (t) = Í j C t ) Hso,T. Sv.h"1 (2.5)

A taxa de dose equivalente comprometida efetiva para o

corpo devido a cada radionuclideo j é dada por:

T " 5 0 ' T j S v > i r l ( 2 # 6 )

Onde w ê o f a to r peso para o ôírgão T e assume os valo-

r e s da Tab. A . I .



Considerando-se uma mistura de radionuclideos, temos:

H (t) -^S H
st ^

Sv.h (2.7)

Os resultados obtidos da estimativa da taxa de dose equi_

valente comprometida para cada órgão afetado e para o corpo

inteiro (efetiva) por ocasião de um acidente de máximas pro-

porções nos laboratórios do DEFI estão na Tab. 2.2.

TABELA 2.2

KutiÍJcO

Iocfe-179

GÁJio-f>7

/.mx-PÍ.

'*./r';iv-i''M

Lab. * • Qu úni-
ca Quente

C. * t.fc.10*

lab . * • Quími-
ca Quente

C. * l.H.W*

tab. de (Quími-
ca Quente

C. J H,1.1U*

ca nofiwi
i" i n ki tu*

c^wivi Ai r í -

C, s 7,t>.lDf

t CO
uvi.tr')

'•.9.10*

M.lü»

Asf.i i«V'i* i f

•to.il.tl

C. • 1,9.10*

Ct-gM Alvo T

pulmão

riiv«»ide

eônadas

seios

Medula óssea

pulaão
superfície úo
osso
intestino d«l-

intestino gros-
so Eujeríor
intestino fiixs-
so inferior

fígorlo

panaria*

seies
MxKilA ó s ^

pulawio

rvt;t.*u<.

Riniula óssea

r.iln-.íf.
lllfè*llllO <Mi-

ÍIIICSIÍIO f̂ CB-
so, (superior
inti'Stiiio pn«-

seios
nurtluiii ós::f.'j

inr.n.V'

írr.ICKlfl!

M\UU Ó5W.1
wifrpffcio ilo

5.7.W~*

I.7.10"'

».».io-

7,6.10'*

t.í.10*'

1,2.10"*

2.U.10'*

H.6.1C"'

l,'..10"'

1,3.10"'

9,8.10**

l/.iü"'

I,Í.;O"'

1,0.10"'

//Mr"'
7,7.1,»-

í,3.10~*

.1,0.10"'

9.1.10**

1,9.10"'

.1.I..1G-'

6,1.10"'

»,».;&-'

1.1.1.-'
( . . ' . i '" '

/ . l . J . . '

•• .U.IO»

Si. .In»

*

11 U> tUw.h"')
»•

5,9 . lü" '

l , í r . l0

,..„-

4,1.10*



Nuclídeo

Iodo-123

Galio-67

Zinco-65

índio-lll

Zinco-65

„ Local .
Concentração

(Bq.nf')

Lab. de Quími-
ca Quente

C. = 6,6.IO7

Lab.-de Quími-
ca Quente

C. = 1,4.10'

Lab. de Quími-
ca Quente
C. = 4,1.IO5

Lab. de Quíini-
ca morna
C. = 4,0.10*

Caverna do Cí-
clotron
C. = 2,6.10*

Arca experi-
mental

n _ i Í» i n 7

I (t)

(Bq.lf1)

7,9.IO7

1,7.IO7

4,9.IO5

4,8.10*

3,1.10*

2,3.10T

Órgão Alvo T

puLião

tiretíide

gônadas

seios

medula óssea

pulmão
superfície do
osso
intestino del-
gado
intestino gros-
so superior
intestino gros-
so inferior

fígado

baço

gônadas

seios

medula óssea

pulmão

restante

gônadas

medula óssea

pulirão
intestino ae±-
gadò
intestino gros-
so superior
intestino gros-
so inferior

gônadas

seios

medula óssea

pulrcãb

rcFtnnte

goleadas
«n\:ui,i ó:;.r;<,\i

II •„ (t) (Sv.h"1)

5,2.10"'

1,7.1a"1

8,8.10"*

4,8.10"*

1,4.10"'

2,6.10*'

6,8.10"'

1,2.10"'

2,4.10"'

4,6.10"'

- 1,4.10"'

1,3.10"'

9,8.1o"1"

1,5.10"'

1,8.10"'

1,0.IO"2

2,9.10"'

7,7.10"*

5,3.10"*

3,0.10"'

9,1.10"*

1,9.10"'

3,4.10"'

6,3.10"'

9,8.10"'

ia. io"2

6,7.10"2

],9.10"2

7,1.102

4,4,1o1

(I (t) (Sv.h"1)

5,9.10"'

1,5.10"'

2,2.10"'

9,8.10""

1,4.IO"2

3,1.10»



A Tabela 2.3 resume por laboratório a

valo:.te ccrr.prorctida efetiva.

TABELA 2 . 3

DOSE EQUIVALFrnT. C^MPRC:-2TIDA

• ̂ 'EFETIVA POR LABORATÓRIO

t_* iiose ti ou i -

Local

Laboratório de

Química Quente

Laboratório de

Química morna

Caverna do

Cíclotron

Área Experimental

H. (t) (Sv.h"1-)
se

9,6.10"*

9,8.10"*

1-,«*.1Ò~*

3,1.IO3

2.3. DOSE EQUIVALENTE EFETIVA E DOSE EQUIVALENTE NA PELE DEVI_
DO A IRRADIAÇÃO EXTERNA.

Considera-se um «indivíduo submerso numa nuvem radioativa

uniforme semi-infinita e calcula-se a dose equivalente no cor

po inteiro e na pele devido a irradiação externa ( 2 )

No caso de corpo inteiro, considera-se os radionuclideos
foto-emissores:

HE.. = C. FD. Sv.h"1 (2.8)

onde,

Hj.̂  - e a taxa de dose equivalente efetiva no corpo in-
3 teiro a uma profundidade de Sem no corpo, devido a

radiação gama emitida pelo radionuclideo j.

Ci • I a concentração do radionuclideo j no

Bq. m ,
ar em



FD. - é o fator de dose para corpo inteiro para uma nu-

vem semi-infinita de rãdionuclídeo j, e que inclui

a atenuação de Bg/cm2 de tecido> em Sv.h /Bq.m .

No caso da pele, considera-se os fotons no ar e a radia-

ção beta.

í? = C. (1,11 FD.Y • FD?) Sv.h"1 (2.9)

onda,

*P <• -

m - e a taxa de dose equivalente na pele a uma profun-

didade de 7mg/cm2 do tecido, devido as radiações

beta e gama do rãdionuclídeo j.

FD. - é o fator de dose para o ar, devido a uma nuvem u-

niforme semi-infinita de rãdionuclídeo 3, em

Gy.h"1 /Bq.m"3.

FD. - e o fator de dose para a pele devido a radiação be

ta de uma nuvem semi-infinita de radionuclídeo j

e que inclui a atenuação pela camada externa de pe

le "morta" em Sv.h"1 /Bq.nf*.

1,11 - é* a razão média entre os coeficientes de absorção

de energia do tecido e do ar.

Os fatores de dose sac calculados a partir das energia e

abundâncias características'de cada rãdionuclídeo . Assim,

para simplicidade de calculo e tendo em vista a insuficiência

de dados disponíveis assume-se os fatores de dose para corpo

inteiro (FD) devido ao Gálio-5 7, índio-111 e Iodo-123 como

sendo iguais entre si e equivalentes ao fator de dose FD do

Iodo-131. Do mesmo modo o fator de dose para o corpo inteiro

FD e o fator de dose para o ar, FDY, devido ao Zinco-6 5 são

equivalentes aos do Kriptôr.ic-90. 0 fator de dose para pele

devido a irradiação beta, FD^, do Zinco-65 e equivalente ao

do 1000-131.

A doru? equivalente cíevî c 1 irradiação externa J.o Am-7U]

c desprezível.



Essas comparações são bastante razoáveis na medida que os

fatores de dose sõ dependem das energias e abundàncias carac-

terísticas de cada radionuclideo e fornecem'um resultado con-

servativo (Tab. A.3 e A.4).

As taxas de dose equivalente para o corpo inteiro (efe-

tiva) e pele devido a irradiação externa estão net Tab. 2.6 e

por local na Tab. 2.7.

TABELA 2.6

TAXA DE DOSE EQUIVALENTE EFETIVA

E TAXA DE DOSE EQUIVALENTE PARA PELE

•Radionuclideo

Iodo-123

Gálio-67

Zinco-65

índio-111

Zir.co-65

Local- Concentração

(Bq.nf') •

Lab. de Química

Quente

6,6.IO7

Lab. de Química

Quente

1,4.IO7

Lab. de Química

Quente

4,1.IO5

Lab. de Química

Morna

4,0.IO6

Caverna do

Cíclotron

2,6.10*

Hj. (Sv.h"1)

5,5.10"'

1,2.IO"'

2,0.10""

3,3.1o"1*

1,3.1O"3

Kp (Sv.h'1)

6,4.1C"3

1,4.1C"3

2,8.1:"*

3,9.1c"1*

l,8.10"3



TABELA 2 . 7

• TAXA DE DOSE IX^IVALENTE EFETIVA E

TAXA DE DOSE EQUIVALENTE PARA PELE POR LOCAL

•

Lab.

Lab.

de

de

Caverna

Local

Química

Química

Quente

Morna

do Cxclotron

•
HE

6,9

3,3

1,3

(Sv.h"1)

• IO"'

.IO"*

.IO''

8,1

3,9

1,8

(Sv.h"1)

.IO"'

.10"*

.10"'

3. LIMITAÇÃO DE DOSE

3.1. O LIMITE DE DOSE PARA EFEITOS ESTOCASTICOS EM TRABALHADO-

" RES NAO SERA EXCEDIDO SE: ( 7» a )

H T • I.
1>Q + — 2 — «1 (3.1)

HE,L

onde,

H-,
( 3 . 2 )

sk,L

Hj j - e o índice de dose equivalente profunda anual

- e o limite anual de dose equivalente

(50 mSv)

efetiva

I. • é a atividade incorporada do radionuclídeo j du-

rante o ano

I. , • é o limite de incorporação anual do radionuclídeo

j e que assume os valores da Tabela A.5.

HI,s - e o .índice de dose equivalente superficial anual.

Hsk,L - é o limite anual de dose equivalente na pele

(500 mSv)
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O limite de dose para efeitos não estocãsticos e

500 mSv em cada órgão ou tecido

de

Assim o tempo máximo de permanência nas areas, de modo

a não exceder este limite esta na Tabela 3.1.

TABELA 3.1

TEMPO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA NAS AREAS

Lab.

Lab.

Local

Química Quente

Química Morna

Caverna do CÍclotron

Area Experimental

Ih

33h

.2h

3.

Tempo

38min

20min

58min

-2

10 seg

3.2. EXPOSIÇÃO ESPECIAL PLANEJADA (EEP)

Nos casos em que técnicas alternativas são impraticáveis

ou não estão dispóníveiè, a ICRP permite que alguns trabalha-

dores recebam doses equivalentes a mais que o limite recomen-

dado. Em tais circunstâncias exposição externa e incorporação

de material radioativo podem ser permitidos, desde que a soma

da dose equivalente efetiva devido a exposição externa e a do

se equivalente efetiva comprometida devido a incorporação de

radionuclideos não exceda 2 vezes o limite anual em qualquer

evento e na vida toda, 5 vezes esse limite * •

Assim,

100 mSv para qualquer evento (3.3)

Nesse caso, o tempo máximo de permanência nas ãreas esta

na Tabela 3.2. .
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TABELA 3.2

TEMPO MAXIMO DE PERMANÊNCIA NAS AREAS

DURANTE UMA EXPOSIÇÃO ESPECIAL PLANEJADA

Local

Lab. Química Quente

Lab. Química Morna

Caverna do Cíclotron

Área Experimental

Tempo

6h 15min

76h 55min

. 6h32min

0,lseg
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«4. CONCLUSÃO .

De acordo com a estimativa de dose de radiação em caso

dos acidentes assumidos nos laboratórios do DEFI, verifica-se

que em todos os laboratórios, exceto área experimental, há

tempo suficiente para ações imediatas de combate a emergência,

e providencias para o retorno â normalidade.

No caso especial da fonte de Am-Be situada . praticamente

em caráter permanente na área experimental, recomenda-se cui-

dados e&peciais para guarda da mesma, evitando-se a permanên-

cia de outros materiais inflamãveis junto â sua blindagem. E£

ta fonte quando nao em uso deve estar guardada e trancada na

sua blindagem que por si só já se constitui numa proteção.

Para o combate de uma eventual emergência envolvendo li-

berações de radionuclideos conforme' as assumidas neste relato

rio há necessidade de proteção respiratória para os elementos

das equipes envolvidas, para redução das doses de radiação.

Considerando que parte das atividades envolvidas atingi-

rão o meio-ambiente, porém em concentrações muito menores, o

que não irá caracterizar emergência radiológica no ambiente

externo, procedimentos de monitoração ambiental deverão ser

desencadeados com a finalidade de acompanhamento das conse-

qüência e tomada de decisões quanto a segurança radiológica

de pessoas nao ocupacionalmente expostas.
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APÊNDICE
* . * *

A. DADOS PARA CALCULO

- Volume de ar dos laboratórios do DEFI

Laboratório de Química Quente - 140m

Laboratório de Química Morna - 14 Om

Caverna àò Cíclotron

Area Experimental

- 140m

- 2000m;

- Fatores peso recomendados para efeitos estocãsticos

TABELA À.l

Õrgao ou Tecido

Gônadas

Seios

Medula óssea

Pulmão •

Tireõide

Superfície do Osso

Baço

Parede do ULI

Parede do LLI

Parede do SI

Fígado

WT

0,25

0,15

0,12

0,03

0,03

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

- Taxa de respiração do homem referencia (ICRP 23)

r(t) = l^m'.h"1
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Classes de inalação dos compostos de radionuclídeos

TABELA A.2

Radionuclideo

1 1 2 J

Ga-67

In-111

Zn-'?

Zn-e5

_____

Composto Químico

Iodeto de Sódio

Citrato de Gãlio

Nitrato de índio.

Cloreto de Zinco

Oxido de Zinco

Oxido de Amerício

Classe de Inalação

D

D

W

• Y

Y

W

- Fatores de dose gama

TABELA A.3

Nû lídeo

.Iodo-123

Galio-67

índio-111
•

Zinco-65

E
YKeV(%)

159(82,9)

93,3(38)

184,6(23,6)

300,2(19,0)

393,6(5,3)

171,3(90,2)

245,3(94,0)

1115,5(50,7)

Nudídeo
Equiv.'

Iodo-131

Kriptônio-90

YKeV(%)

284,3(6,0)

364,5(81,0)

636,97(7,2)

121,8(38)

539,5(30)

1119(38)

_ii

8,37.10

4,82.10"10

v(**>

8,70. IO""

5,04.1o"1°

(*) Sv.h
.i

Bq.m"

<**> Gy.h

Bq.m'

.i



16

- Fatores de dose beta

TABELA. A-.

Radionuclídeo

Zinco-65

Efi (%)

325,0(1,45)

•

Radionuclídeo
Equivalente

Iodo-131

BKeV(%)

336(13)

606,5(86)

810(0,6)

FD-

1.32.10"10

(*) Sv.h"

- Limite de incorporação anual para trabalhadores

TABELA A.5

Radionuclídeo

1-123 classe D

Ga-67 classe D

Zn-65 classe Y

In-111 classe W

Am-241 classe W

LIA.(Bq)

2.IO8

5.IO8

1.107

2. IO8

2.IO2


