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«MOMO

Este trabalho apresenta os
resultados do programa de radioproteção
ocupacional do Instituto de Engenharia
Nuclear em 1991. Compreende a
monitoração individual, a monitoração
rotineira das áreas restritas, a
monitoração operacional durante a
operação e Manutenção do ciclotron
CV-28, processamento de radiois6topos e
operação do Reator Argonauta, o controle
de equipamentos de radioproteçfio e o
controle de fontes de radiação.

Os procedimentos adotados estão de
acordo com os exigidos em normas da
Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN) [1,2] e nas recomendações da
International Commission on Radiological
Protection (ICRP) [5]. O programa de
r&dioproteçáo ocupacional aplicado nas
áreas restritas do IEN [3] é revisto
anualmente e modificado de acordo com a
evolução das atividades desenvolvidas no
IEN.

DBSCRIÇAO D M ARIAS RESTRITA*

ImTRODUÇAO

No instituto de Engenharia Nuclear
(IEN), as áreas que oferecem risco de
exposição è radiação ionizante em maior
ou menor grau, são o Reator Argonauta,
os laboratórios do ciclotron e de
processamento de radiois6topos,
laboratórios de urânio, laboratório
alfa, laboratório de ensaios de
equipamentos de radioproteçáo, e
laboratório e depósito de rejeitos
radioativos.

Estas áreas restritas do IEN são
monitoradas rotineiramente de modo a
prevenir ou minimizar os riscos de
exposição á radiação. A monitoração
individual dos trabalhadores assume
caráter confirmatório e é feita de
acordo com o tipo de fontes radioativas
presentes. O objetivo deste trabalho á
apresentar os resultados do programa de
radioproteção ocupacional obtidos em
1991.

O Reator Argonauta opera
normalmente ate uma potência de 170
Watts para trabalhos de pesquisa e de
treinamento e para experimentos
específicos como irradiações de amostras
e deteçáo de imagens por neutrongrafia,
no canal de irradiação J-9 da coluna
térmica externa com feixe de neutrons
colimados [6].

O ciclotron CV-28 opera para a
produção de radioisótopos utilizados em
medicina e pesquisa (principalmente I
e Ga ), estudos de produção de
neutrons, estudos de danos por
irradiação em materiais e outras
pesquisas de interesse. Várias reaçóes
nucleares são conduzidas e com isso
vários radionuclideos são formados. Com
o manuseio de materiais irradiados e o
processamento de alvos, esses
radionuclideos formados podem contaminar
as áreas de trabalho.

No laboratório de ensaios e
calibração de equipamentos do Serviço de
Proteção Radiolõgica (SPR) são
realizados os teste de tipo e de
aceitação em equipamentos de
radioproteçáo desenvolvidos no IEN.
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A gerência de rejeitos radioativos
tea coao objetivo a segregação e
tratamento para redução de VOIUM.
acondicionamento e armazenamento
teaporário. A instalação para manuseio
de rejeito* do SPR/IEN cuida não soaente
dos rejeitos gerados no Instituto mas
taabéa, ea sua aaior parte, daqueles
procedentes de várias entidades externas
como indústrias, hospitais e
instituições de pesquisa de vário»
estados do Brasil. Mo laboratório alfa,
ea 1991, foi realitadaa desmontage» de
numerosos para-raios contendo fitas de
Aa1".

O IEN possui, ainda, vários
laboratórios de quiaica, onde sSo
manipulados compostos de urânio.

U a Dl KADIOPKOnÇAO OCOnciOUU.

Monitoração Pessoal

O programa de radioproteção
ocupacional objetiva controlar os níveis
de radiação de acordo coa as nonas da
CHEN [1,2] e o sistema de limitação de
dose do ICRP [5].

A monitoração pessoal externa é
feita através de filaes dosiaétricos,
anéis TLD, dosiaetros de neutrons de
albedo e doslaetro de leitura direta
para gama e X tipo caneta. Coa excessáo
do último, a freqüência de troca dos
dosiaetros é aensal, ou no caso de
suspeita de acidente, a leitura é feita
iaediataaente.

A monitoraçáo pessoal interna é
feita ea contador de corpo inteiro com
freqüência anual, ou iaediataaente na
suspeita de incorporação de
radionuclldeo.

o controle de contaminação externa
é feito através do controle de acesso As
áreas sujeitas á contaainaçáo. Nestas
áreas são usadas vestimentas de proteção
e na saída aonitora-se a pele e a roupa.

Monitoração de Area

A monitoração de irea rotineira é
feita por levantaaento radioaétrico coa
freqüência variável de acordo coa o
risco potencial de cada laboratório e
tipo de trabalho realizado; Teste de
esfregaço seaanal e amostragem de ar ea
filtro de fibra de vidro são taabéa
realizados nos laboratórios sujeitos á
contaainaçáo.

A monitoraçáo de área operacional é
feita durante as operações do Reator
Argonauta e do ciclotron para o controle
dos níveis de radiação gama e neutrons.
Durante o processamento de radloisótopos
e a manutenção do ciclotron, são medidas
as taxas de dose nos trabalhadores e são
feitas análises do ar.

Controle de Bguipaaeatos

O controle de equipamentos de
radioproteção inclui a verificação
periódica de funcionamento e a
calibração dos 100 medidores de radiação
do IEN. Ea 1991, foi implantado um
banco de dados em DBASE IV para o
controle mais efetivo dos equipamentos
de radioproteção existentes no IEN.

Controle de Fontes Radioativas

Ea 1991 as 208 fontes radioativas
existentes no IEN foraa recadastradas e
iniciou-se a elaboração de ua banco de
dados ea DBASE IV para armazenar as
informações pertinentes, tais como,
nuclldeo, atividade noainal, data da
atividade noainal, aspecto físico,
localização e responsável pela guarda da
fonte. Isto possibilita uma aaior
agilidade durante inspeções nas áreas
restritas. Está prograaado para 1992 a
realização do inventário físico pelo SPR
para verificações quanto a vazaaentos
de fontes seladas, contaainaçáo de
suportes, otimização de blindagens e
transferência de fontes fora de uso para
laboratório de rejeitos.

RESULTADOS OBTIDOS BI X»tX

A dose equivalente coletiva efetiva
do IEN ea 1991 foi 8,4 mSv.pessoa para
ua total de 165 trabalhadores
monitorados. os resultados da
monitoração individual interna acuaaraa
pecnienas quantidades de Ga , Co* e
Na que correspondes a doses
equivalentes coaproaetidas que não
ultrapassas 2,2 vSv e portanto não são
significativas para o cálculo da dose
coletiva.

A figura l mostra ea diagraaa de
barras a dose equivalente recebida pelos
trabalhadores do IEN ca 1991 e a figura
2 mostra a distribuição de dose colet.va
por área de atividade.
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Em 1991, foi finalizada a
calibração do doslmetro de neutrons de
albedo no campo de neutrons do ciclotron
do IEN. Foi estabelecido um procedimento
de calibração utilizando a técnica da
ronoesfera de albedo. Detalhes deste
trabalho podem ser encontrados na
bibliografia [4].

DOSE EQUIVALENTE
IEN -1991
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Figura 1 - Dos* equivalent* recebida
paios trabalhadoras do IBM
em 1991.
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Figura 2 - Distribuição d* dosa eolativa.

Os levantamentos radiométricos
rotineiros indicaram que os locais com
nlvexj de radiação mais altos são o
laboratório alfa: 14,9 t 14,2uSv/h;
caverna do ciclotron: 13,2 ± 9,ouSv/h; e
o depósito de rejeitos radioativos: 7,0
t 3,8*iSv/h . A monitoração de
contaminaçfio de superfícies no

laboratório de processamento de
radioisõtopos indicou maicr freqüência
de contaminação nas pias, bancadas e
borda da capela (cerca de 30% das
análises). o principal nuclldeo
encontrado foi o Ga em concentração de
contaminação da ordem de 10 Bq/m . No
laboratório de manutenção do ciclotron,
o local mais freqüentemente contaminado
foi a mesa de comando hidráulico do
cíclstron (cerca de 20% das análises).
0 nuclldeo encontrado foi o Zn com
concentração da ordem de 10 Bq/m . No
laboratório alfftfi detetou-se
contaminação com Am na bancada e
junções das caixas de luvas, da ordem de
10*Bq/m . Não foi detectada
contaminação no ar nas áreas restritas
durante a monitoração rotineira.

Os resultados dos levantamentos
radiométricos operacionais no Reator
Argonauta durate operações a 170 W estão
apresentados na tabela 1. Foram
realizadas vinte amostragens de ar com
filtro de carvão ativado, durante
operação do Reator a 170 W, para
detectar isótopos de iodo no ar. £m
apenas uma operação foi detectado I
con concentração de 0,04Bq/m . Os
resultadcs da monitoração operacional
io ciclotron indicaram que na sala de
controle a taxa de dose gama e de
neutrons não foram maiores do que a
radiação natural de fundo. Entretanto,
durante irradiações na salda de feixe
número 6, que é a usada para produção de
radioisótopos, detetou-se na área
experimental os níveis de radiação
apresentados na tabela 2. Os resultados
dos levantamentos radiométricos
operacionais e das análises de
contaminação do ar durante os
processamentos de radioisfttopos estão
apresentados na tabela 3.

Tabela i - Levantamento oparaeional do
Reator Argonauta a 170 w,
oaaal J-t aberto, 2 blinda-
gens no topo.

local

entrada do
salão

sala de
controle

tanque de
água

canal J-9
(1 metro)

taxa de dose (tiSv/h)

neutrons

2,9 ± 1,5

1,0 t 1,7

2,7 t 1,5

7,3 ± 4,4

gama

2,8 ± 1,3

0,3 ± 0,8

63,4 1 27,0

11,2 1 5,9
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Tab»la 2 - Levantamento radiometrico
operacional na ar«a
experimental do cíclotron

irradiação

zn*7(p,n)Ga'r

Ti^íp.an)! 1"

Aèof(o,2n)lA"
Nb20(a,2n)Mg"

pè°'(a,2n,lA11

taxa de dos* (nSv/nA.h)

neutron

45,2 í 25,0

18,3 ± 15,3

18,2 í 29,3

gama

25,4 t 13,6

20,5 i 14,3

2,8 t 3,1

Tabela 3 - Monitoração durante processa-
mento de radioisótopos.

nuclideo

gálio-67

iodo-123

secura Zn

•epar.Ga/Zn

taxa dose
(MSv/h)

5,0 í 3,6

4,3 t 2,7

1,6 t 2,0

0,5 t 0,4

concentração
no ar (Bg/m )

1.7

1,1

nada detetado

nada detetado
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COMCLOSÕM

o programa de radioproteção
ocupacional em instalações radiativas
com alto risco de irradiação externa e
contaminação, é tão eficaz guanto mais
rigorosa for a aplicação dos
procedimentos estabelecidos, uma vez gue
a infr&estrutura em termos de
equipamentos de radioproteção não é a
ideal.

Os os obtido- em 1991 foram
bastantt atórios, considerando-se
o limite ..rio de dose equivalente
para trabalhadores (59 mSv).
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