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RESUMO 

 

Neste trabalho é apresentado a proposta de um material didático voltado para 

o ensino médio do Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, situado na 

cidade de Niterói, para o ensino técnico e ainda para a formação dos policiais da 

corporação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Consiste, como produto 

final, em uma proposta com uma série de informações que somadas auxilia na 

atuação em uma emergência radiológica ou nuclear com a finalidade de salvaguardar 

a vida de quem está atuando e a de terceiro. Onde seu objetivo é abordar, analisar, 

discutir os pontos sensíveis de uma emergência radiológica ou nuclear. Para tanto foi 

realizada uma pesquisa nos livros didáticos de química buscando o que é abordado 

envolvendo o tema radioatividade, na qual foi observado a fragmentação no assunto 

tais como os princípios físicos da radiação. A partir desse ponto, foram introduzidos 

os tópicos que envolvem radiação tais como, partículas Alfa, Beta e Raios X e gama. 

Foi trabalhado os princípios físicos da radiação que são eles a lei do inverso do 

quadrado da distância, atenuação da radiação eletromagnética e contaminação, 

esses são os pilares para a compreensão deste trabalho. O passo seguinte está em 

toda a dinâmica envolvendo uma situação problema. Neste momento é demonstrado 

como e de que forma se introduzem os conceitos físicos, assim como os todos os 

cálculos envolvidos. Deu-se ênfase ao estudo de um caso fictício em um cenário real, 

que envolveu a colisão de um veículo que transportava material radioativo, gerando 

um risco radiológico. Essa situação exigiu uma estrutura de resgate, semelhante a 

que mobilizaria o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e 

Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET – Rio) e que possibilita 

ao aluno uma reflexão baseada em tudo que foi discutido anteriormente.  Concluiu 

que se tratando de uma quebra de paradigma sobre o assunto e ao mesmo tempo 

apontando para a perspectiva de um entendimento mais claro simples e conciso, 

observando que é necessário o debate no ambiente escolar como porta para deixar 

de temer e sim compreender de fato o que é radiação e com o lidar com ela. 

 

Palavras – chave: Radioatividade, Emergência Radiológica, Ensino de Física, 

Ensino de Ciências, Ensino de Química e Interação da radiação com a matéria. 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper presents a proposal of a teaching material for the high school of the Military 

Police College of the State of Rio de Janeiro, located in the city of Niterói, for the 

technical education and for the training of police officers of the State Military Police. 

from Rio de Janeiro. Consist, as the end product, of a proposal with a series of 

information that will add aid in cases of radiological or nuclear emergency with the use 

of safeguarding the life of who is acting and the third. Where your goal is to address, 

analyze, discuss the attack points of a radiological or nuclear explosion. To this end, a 

research was conducted in chemistry textbooks that search or address the radioactivity 

theme, which was observed as fragmentation in the subject as the clinical trials of 

application. From that point, topics involving such effects as Alpha, Beta and X-ray and 

gamma were introduced. The physical principles of radiation were elaborated, which 

are laws of inversion of the square of distance, attenuation of electromagnetic pressure 

and contamination, these are the pillars for the execution of this work. The next step is 

in any case involving a problematic situation. At this point, it is shown how and how 

physical concepts are introduced, as well as all the calculations involved. Emphasis 

was placed on the study of a fictitious case in a real scenario involving a collision of a 

vehicle carrying radioactive material, generating a radiological hazard. This situation 

requires a rescue structure, similar to the mobilization of the Mobile Emergency Care 

Service (SAMU), the Rio de Janeiro State Military Police (PMERJ), the Fire 

Department, the Municipal Guard and the Rio de Janeiro Traffic Engineering Company 

Janeiro (CET - Rio) and that allows the student to reflect on everything that was 

previously discussed. He concluded that this is a paradigm break on the subject and, 

at the same time, for a clearer and more concise perspective of understanding, 

observing that it is necessary or debate in the school environment as a door to leave 

the time but to understand the fact or that it is pollution and deal with or deal with it. 

 

Keywords: Nuclear Physics, Radiological Emergency, Physics Teaching, 

Science Teaching, Chemistry Teaching and Interaction of radiation with matter. 
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1 INTRODUÇÃO 

O uso da radioatividade a cada dia se torna mais amplo, desde a sua 

descoberta em 1896 (MERÇON e QUADRAT, 2004), passando pelo marco que foi a 

sua utilização para fins bélicos na segunda guerra mundial em 1939 – 1945, até os 

dias atuais.  Além dessas aplicações, a tecnologia radiológica é também usada na 

medicina, indústria, construção naval e civil, agricultura, pesquisa científica e 

tecnológica, geração de energia elétrica através de usinas nucleares (LUCENA, REIS, 

et al., 2017). Esse leque de opções em que a radiação pode ser empregada, tem 

viabilizado a vida do ser humano por mais tempo. 

Porém, ao utilizar tal tecnologia, essa pode gerar produtos, como radiofármacos 

ou até mesmos resíduos ou rejeitos radioativos. Em alguns casos, este material 

radioativo precisa circular pela cidade, ou seja, sair do laboratório onde é preparado e 

chegar ao local em que vai ser utilizado ou descartado (ELETRONUCLEAR, 2011).  

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) tem como uma de suas 

funções fiscalizar toda essa gama de utilização radiológica e radioativa no Brasil.  

Conforme o trecho, “A fiscalização de material radioativo é atribuição da CNEN, 

a qual realiza inspeções periódicas. A cada inspeção é emitido um documento 

atestando a condição de armazenagem (ELETRONUCLEAR, 2011, p.18).” 

É dela a responsabilidade de orientar as instalações, normatizar, 

procedimentos os operadores, priorizando a segurança: 

A Segurança Nuclear é prioritária e precede a produção, não devendo 
nunca ser comprometida por qualquer razão. Tem-se como meta deste 
esforço satisfazer o objetivo principal que é proteger os indivíduos, a 
sociedade e o meio ambiente contra o risco radiológico. (ELETRONUCLEAR, 
2011, p.2). 

 

Embora a CNEN realize acompanhamento nas instalações nucleares 

nacionais, como também nas demais instituições e empresas que fazem utilização 

dessas matrizes, acidentes ou emergências nucleares e radiológicas são passiveis de 

acontecer. Os acidentes nucleares estão relacionados com sinistro em plantas ou 

reatores nucleares, enquanto os radiológicos estão relacionados com falhas de 

manipulação ou descarte irregular de fontes radioativas. Dentre os acidentes 

nucleares, o da Ucrânia (Usina Nuclear de Chernobyl em 1986) e no Japão (Central 

Nuclear de Fukushima em 2011) foram os mais contundentes à população mundial. 

Em termos de emergência radiológica, destaca-se o acidente de 137Cs em Goiânia 
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(1987). Mesmo tendo origens humanas ou naturais distintas, todos estes acidentes 

apontaram falhas em protocolos de segurança ou medidas não contempladas em um 

plano de ação para uma situação de emergência nuclear ou radiológica, enfatizada a 

necessidade periódica de reavaliação dos níveis de segurança deste tipo de 

instalações nucleares e radioativas (AZEVEDO , ESTRADA, et al., 2017). Com um 

olhar mais apurado, é possível observar pontos em comum entre eles, tais como a 

falta de orientação à população e má formação das forças de segurança (polícia, 

defesa civil etc.) para atuarem nesses casos. A exceção foi observada em Fukushima, 

onde mesmo ocorrendo uma emergência nuclear oriunda de uma catástrofe natural, 

as consequências foram muito inferiores ao esperado, uma vez que tanto a sociedade 

civil quanto aos militares demonstrara estarem plenamente esclarecidas perante uma 

crise radiológica ou nuclear. Contudo, está não é uma realidade em muitos países, 

nos quais se inclui o Brasil, mesmo tendo presenciado o acidente do Goiânia (OKUNO, 

2013). 

Ao observar uma emergência radiológica ou nuclear, podendo surgir por “n” 

fatores, causando danos à população ou ao profissional em serviço, o ponto inicial 

pode ser oriundo de inúmeras causas, tais como:  a falta de capacitação adequada na 

manipulação de um material radioativo; acidente com o veículo ao transportar esse 

material; falha no funcionamento de um equipamento ou do invólucro protetor do 

material, entre outras tantas que podem levar à contaminação ambiental ou do 

indivíduo. Por exemplo, no evento de um acidente rodoviário envolvendo um veículo 

que transporta uma dada substância ou material radioativo, pode haver a dispersão 

da radioatividade caso o embalado1 seja rompido. Já no fato de um acidente em que 

se verificar uma avaria nos sistemas e nas barreiras de segurança de um reator, pode 

haver o risco de liberação de uma nuvem de detritos com posterior precipitação 

radioativa (também chamada de fallout) e se espalhar pelo meio ambiente. Em ambos 

os casos, podem ocorrer graves contaminações dos locais próximos ao acidente, bem 

como de indivíduos (ANJOS, 2003). 

 
 

1 Embalado: volume apresentado para transporte, abrangendo embalagens e 

respectivo conteúdo radioativo. É comumente designado por volume. Norma CNEN NE 

5.01. 
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Relembrando ainda o caso do acidente com 137Cs em Goiânia, após sua 

descoberta, uma força tarefa foi montada, constituída de agentes da Defesa Civil, 

CNEN, Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, dentre outros órgãos do governo. 

Vários daqueles profissionais não possuíam treinamento específico, nem ferramentas 

adequadas para atuarem no evento. No cumprimento do dever, vários foram expostos 

por longos períodos a radiação ionizante, resultando em que 81,8% dos policiais que 

atuaram no evento foram vitimados pelos efeitos da radiação, que em alguns casos 

chegaram a ser de forma severa (BARBOSA e SILVA, 2018). Infelizmente, nos dias 

de hoje, estes profissionais continuam trabalhando sem a devida capacitação ou 

treinamento.  

Pior ainda, é que se ocorresse um novo acidente radiológico pelo país ou um 

nuclear na Central Nuclear de Angra dos Reais, as consequências ainda seriam 

graves tanto em termos de saúde pública quanto ocupacional, pois há falhas de 

conhecimento tanto da população quanto de profissionais em seguir protocolos de 

segurança. Um exemplo disso, foi através da tragédia ocorrida em fevereiro de 2019 

com o rompimento da barragem de rejeitos de minérios em Brumadinho (GOMES, 

2019), que embora não estando ligada a um acidente radiológico, chamou a atenção 

para a barragem de rejeitos da exploração de minérios de urânio do INB (Indústria 

Nuclear Brasileira), localizada em Caldas, Minas Gerais, que possui risco de 

rompimento com 12,5 mil toneladas de resíduos radioativos de tório, uranio e rádio. 

Somente após o evento de Brumadinho, o Ministério Público Federal (MPF) pediu a 

criação de um plano emergencial para esta barragem (SPEKTOR, 2019). 

Portanto, é urgente aprimorar o entendimento dos fundamentos sobre a 

radioatividade, incluindo seus efeitos ambientais e danos fisiológicos para a sociedade 

civil e militar, uma vez que sua falta ainda gera ou alimenta muitos “mitos” sobre este 

tema (RZYSKI e SARTORI, 2010). Em geral, a ideia que permeia o tema radiação 

está relacionada apenas em torno de acidente em uma usina nuclear (mesmo assim, 

tratado de forma muito superficial) ou da incidência de câncer na população 

(novamente tratado até com conceitos errôneos) o que contribui para uma visão 

distorcida do assunto, gerando preconceitos, desconfiança, lendas e, em caso real de 

uma emergência radiológica ou nuclear, o resultado seria medo, estresse, desespero 

e pânico, sem conhecimento de medidas concretas para a mitigação do dano 
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(LUCENA, REIS, et al., 2017) . Portanto, a situação problema permeia no que se pode 

fazer e como se proceder e atuar para minimizar este quadro. 

Uma forma de atuar nesta área e promover uma melhor compreensão sobre os 

fenômenos envolvidos com o tema da radiação é abordá-lo de forma mais clara e 

objetiva nas instituições de Ensino Técnico-Militar. Embora o tema interação da 

radiação com a matéria esteja presente no currículo mínimo da Secretaria estadual 

de Educação do RJ da gestão de 2018, na disciplina de Química do Ensino Médio e 

na disciplina de Ciências do Ensino Fundamental do Estado do Rio de Janeiro 

(SEEDUC, 2013a), ele é abordado em algumas unidades de ensino do Estado do Rio 

de Janeiro de forma muito elementar e sem contextualizar adequadamente problemas 

ambientais e sociais da radioatividade (interação da radiação com a matéria) 

(MORAIS, 2015).  

O cenário utilizado para esta dissertação foi o Colégio da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro (CPMERJ), situado na Alameda São Boaventura, 1134, na 

cidade de Niterói/RJ. A instituição conta com um total de 283 alunos matriculados 

entre o 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, estudando em 

dois turnos. O primeiro turno que inicia 07:00hs até 12:35hs para o ensino fundamental 

e 07:00hs até 13:25 para o ensino médio, seguindo o currículo mínimo do Estado do 

Rio de Janeiro. No segundo turno, o colégio oferece reforço escolar opcional com as 

monitorias em todas as disciplinas, preparatórios para o ENEM e para instituições 

Militares (Colégio Naval, EPCA, EsSA, entre outras), oficinas de artes, oficina de 

música, oficina de educação física com preparatório para concursos e a oficina de 

robótica educacional. A autora deste trabalho que é militar da PMERJ de carreira e 

leciona nessa instituição desde 2014 nas disciplinas de física e química, fundou o 

laboratório de física e ministra também a oficina de robótica educacional. O CPMERJ 

conta com 30 professores de formação, que também são policiais militares da ativa. 

Esses profissionais têm que se dividir entre a atividade pedagógica e a atividade de 

policial militar, não tendo qualquer gratificação por prestar este serviço diferenciado, 

porém demostrando sempre dedicação, empenho e produção. 

Voltado o olhar para este trabalho, o Capítulo 2 os pensamentos de Edgar Morin 

(1921), que se baseia na reforma do ensino, reforma do pensamento. Neste capítulo 

também se ressalta o diálogo da ciência com as outras disciplinas, propiciando o 

entendimento mais amplo e crítico. Já no Capítulo 3, são abordados conceitos sobre 
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a interação da radiação com a matéria e, assim, expor de que forma e como esse 

tema é trabalhado sob um olhar crítico e sugestionando possíveis soluções a fim de 

sanar essa lacuna.  

O Capítulo 4 trata os princípios físicos da radiação: atenuação da radiação 

eletromagnética, lei do inverso do quadrado da distância e contaminação radioativa. 

Cita também alguns acidentes e emergência radiológica. O Capítulo 5 traz uma 

proposta de resposta a uma emergência radiológica com os subitens: avaliação de 

risco, estudo das ameaças, estudo do grau de vulnerabilidade do cenário, 

hierarquização dos riscos, aplicação, acidentes dentro da aplicação e termina com 

uma proposta de avaliação. No Capítulo 6, é realizado um estudo de caso em uma 

emergência radiológica com um cenário real situado na BR-101, no trecho entre a 

zona oeste e a zona central da cidade do Rio de Janeiro, também conhecido como 

Avenida Brasil. Um acidente fictício com um veículo transportando material radioativo 

é abordado neste capítulo, com base a todo o conteúdo trabalhado anteriormente 

nesta obra. Diversas situações possíveis são sugeridas para que o professor então, 

tenha a possibilidade de explorar o tema e extrair um entendimento mais refinado dos 

alunos. O Capítulo se finda com uma proposta de avaliação. As considerações finais, 

apresentadas no Capítulo 6, encerram este trabalhado deixando propostas de estudos 

futuros, com sugestões de abordagem em outros ângulos para o mesmo tema. 

A fim de contribuir para fechar algumas lacunas que repercutem na má 

formação acadêmica, combater a desinformação em meio a uma crise radiológica e 

nuclear é que este trabalho se dedica. Seu objetivo é, portanto, abordar, analisar e 

discutir os pontos sensíveis de uma emergência radiológica ou nuclear e, a partir 

disso, produzir um material pedagógico capaz de orientar alunos do Ensino Médio 

Técnico e Ensino Médio Militar. Em relação à Polícia Militar do Rio de Janeiro, este 

trabalho também visa propor que o material resultante seja incorporado na formação 

do Policial Militar. O intuito é que o profissional esteja mais bem capacitado em como 

agir, identificar um embalado, orientar a população local, de forma que ao mesmo 

tempo em que esteja salvaguardando sua vida, também possa proteger e preservar o 

máximo de vidas alheias presentes em uma situação de emergência. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO   

 

A educação básica brasileira está passando por barreiras, citando como 

exemplo a má conservação da estrutura física das unidades escolares, a falta de 

tempo para que o professor possa planejar adequadamente suas aulas, a ausência 

de laboratórios e insumos para a realização de atividades experimentais, a má 

valorização dos profissionais de educação. Estas, entre outras barreiras, quem vem 

sendo vencidas ao passar dos anos, através de esforços da comunidade escolar. 

Essas barreiras dificultam a melhor entendimento do ensino em sala de aula e o grau 

de dificuldade se torna mais alto quando o ensino é de ciências exatas, em especial, 

o ensino da interação da radiação com a matéria ou radioatividade.  

Isso se dá por vários fatores, o ensino fragmentado é um deles. A física e a 

química, disciplinas em que a radioatividade está inserida, não existem por si só, elas 

fazem parte do conjunto de ciências que agem integradas.  

A questão é que ao ensinar física e química, trabalha-se com temas “soltos”, 

sem “costuras”, que permitam dialogar com as outras disciplinas. Essa forma de 

lecionar tem mostrado pouca eficiência e quase sem nenhum sentido com o mundo 

em que o aluno vive, provocando um desinteresse e baixa compreensão de conceitos 

científicos. 

O quadro atual relatado acima fez com que reflexões surgissem no meio 

educacional, trazendo com sigo ideias registradas em artigos, novos métodos, 

debates e reformas na educação borbulhando novas metodologias de ensino que tem 

o caráter não só de formar, mas sim integrar e despertar os alunos na área. “A reforma 

do ensino deve levar à reforma do pensamento, e a reforma do pensamento deve 

levar à reforma do ensino” (MORIN, 2014, p. 20).  

 Para que isso seja alcançado, ou seja, para que haja um maior interesse pelas 

ciências, a comunidade escolar precisa lançar mão de ferramentas que possa dialogar 

com outras disciplinas, a fim de motivar o aluno. A por exemplo, história é uma das 

disciplinas que dialoga com o ensino de ciências o tempo todo. Isto é fundamental 

para entender como o tema radioatividade ou interação da radiação com a matéria, 

surgiu e como as suas aplicações mudaram o mundo. Edgar Morrin destaca em sua 

obra que 
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 O ensino precisa ser conscientizador sobre o que aconteceu na história 
humana que levou ao desenvolvimento dessa era. As guerras mundiais, a 
expansão das comunicações e a expansão da mentalidade de mercado 
precisam ser compreendidas. Faz-se necessário ensinar as origens desse 
tipo de relações sociais que temos hoje, sua complexidade e suas lições para 
o futuro. (MORIN, 2003, p. 39) 

 

 No trecho que se segue  

 

A nova identidade atribuída ao ensino médio define-o [...] como uma etapa 
conclusiva da educação básica para a população estudantil. O objetivo é o 
de preparar o educando para a vida, para o exercício da cidadania, para sua 
inserção qualificada no mundo do trabalho, e capacitá-lo para o aprendizado 
permanente e autônomo, não se restringindo a prepará-lo para outra etapa 
escolar ou para o exercício profissional. (BRASIL, 2002, p. 6) 

 

A interação entre a física, química e história pode proporcionar ao aluno uma 

maior visão de mundo e entendimento de fatos, como por exemplo, o surgimento e a 

utilização da bomba atômica, suas consequências e viabilização. 

O PCN que hoje o BNCC (Base Nacional Comum Curricular) trata também a 

importância do aprender a conhecer, de acordo com o recorte  

O aumento dos saberes que permitem compreender o mundo favorece o 
desenvolvimento da curiosidade intelectual, estimula o senso crítico e permite 
compreender o real, mediante a aquisição da autonomia na capacidade de 
discernir. 
Aprender a conhecer garante o aprender a aprender e constitui o passaporte 
para a educação permanente, na medida em que fornece as bases para 
continuar aprendendo ao longo da vida. (BRASIL, 2002, p. 15) 

 

Essa afirmação visa proporcionar um melhor desenvolvimento social e 

educacional do indivíduo, fazendo com que ele tenha um senso crítico apurado e que 

esteja preparado para tomadas de decisões, a fim de somar com a sociedade.  

Para Edgar Morin (2003, p. 33) “[...] conhecimento pertinente, que precisa ser 

ensinado, é o que situa as informações num contexto global, geográfico e histórico, 

constituindo-se como um conhecimento ao mesmo tempo analítico e sintético”. Morin 

reforça também a integração entre as diferentes disciplinas, (2003, p. 30) 

O estudo das questões humanas é desintegrado: biologia, psicologia, 
sociologia, entre outros. Esse conhecimento da condição humana não deve 
se resumir às ciências E DEVE SER INTEGRADO: a literatura e a poesia, por 
exemplo, também precisam entrar nesse processo. 
 

Acredita-se que muito se ouve falar de radiação ou interação da radiação com 

a matéria, seja pela imprensa falada e escrita ou pela internet. Porém entre tantas 

informações pouco se é esclarecedor, muitos conceitos errôneos ainda perduram até 
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os dias de hoje. Este trabalho visa também esclarecer o tema radiação e trazer novos 

conceitos que vão sobrepor os conceitos antigos errôneos. 
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3 LIVROS DIDÁTICOS DE QUÍMICA 

 

Neste capítulo é analisado sob um olhar crítico e exploratório (MARTINS, ZILLI, 

et al., 2017) quatro obras, tendo como  finalidade  relatar os conceitos previstos para 

o Ensino Médio sobre o fenômeno da radioatividade e a interação da radiação com a 

matéria. Vale ressaltar então, que as obras envolvendo o conteúdo de química é 

apresentada neste trabalho devido o tema radioatividade fazer parte do conteúdo de 

química. Apresentando, então, quais conceitos devem ser introduzidos ou 

aprimorados para o melhor entendimento para a produção de um material didático, 

que possa auxiliar a compreensão dos procedimentos necessários durante a 

ocorrência de uma emergência radiológica ou nuclear. Para tanto, foram analisadas 

quatro das obras voltadas para o ensino de Química no ensino regular que abordam 

o tema radiação:  

 

1. Química (Ensino Médio) / Volume 3 – FONSECA, M. R. M. D. Química 

(Ensino médio). 1º. ed. São Paulo: Ática, v. Único, 2013. 

 

2. Química / Volume único (Ensino Médio) – USBERCO, J.; SALVADOR, E. 

Química. 5º. ed. São Paulo: Saraiva, v. Único, 2002. 

 

3. Química na abordagem do cotidiano (Ensino Médio) / Volume 3 – MIRAGUAIA 

(TITO), F. M.; CANTO, E. L. D. Química na abordagem do cotidiano. 4º. ed. 

São Paulo: Moderna, v. 2, 2006. 

 

4. Química (Ensino Médio) / Volume 3 – NOVAIS, V.L.D; TISSONI,M. Química. 

1º.ed. São Paulo: Moderna, v. Único, 2018. 

 

A obra 1 e 3 são autores adotados pela Secretaria Estadual de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC) e distribuídos nas escolas estaduais, e as obras 

2 e 4 são adotadas pelo Colégio da Polícia Militar do Estado do rio de Janeiro. 

Nas obras 1 (FONSECA, 2013), 2 (USBERCO e SALVADOR, 2002), 3 

(MIRAGUAIA (TITO) e CANTO, 2006) e (NOVAIS e TISSONI, 2018) são tratadas as 

seguintes temáticas: 
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• Uma breve abordagem sobre a descoberta da radiação citando as primeiras 

observações feitas pelo cientista físico alemão Wilheelm Conrad Roentgen 

(1895) e os resultados do casal Curry (1985) com a pesquisa com o rádio e a 

radioatividade (MERÇON, 2010). 

• Radiação ionizante (α, β e γ) é aquela que tem energia necessária para ionizar 

um átomo ou molécula transformando em um íon ou um radical livre 

(AZEVEDO, 2006). Como consequência, pode causar ao ser humano, por 

exemplo, má formação celular, prejudicando o funcionamento de um órgão ou 

tecido (OKUNO, 2013). 

• As quatro obras também trazem as leis da radiação, Fonseca descreve o 

seguinte: 

A emissão de partículas do núcleo de um átomo instável (o decaimento 
radioativo), ocorre de acordo com algumas leis básicas, estabelecidas 
em 1903 por Ernest Rutherford, pelo físico-químico inglês Frederick 
Soddy (1877-1956) e colaboradores. Soddy determinou exatamente o que 
ocorre com um átomo que decai emitindo partículas α ou β e elaborou as leis 
da radioatividade. (FONSECA, 2013, p. 294) 

 

Em Tito e Canto  

Sobre as emissões α, foi enunciada por Soddy, em 1911, a chamada Primeira Lei da 

Radioatividade: “Quando um radionuclídeo emite uma partícula α, seu número de 

massa diminui 4 unidades e seu número atômico diminui 2 unidades.” (MIRAGUAIA 

(TITO) e CANTO, 2006, p. 296) . E por fim, em Usberco e Salvador.  

“Nessa emissão, um nêutron se decompõe, originando um próton que permanece no 

núcleo, um elétron e uma subpartícula denominada antineutrino.” (USBERCO e 

SALVADOR, 2002, p. 438) 

Em Tito e Canto a radiação gama e tratada da seguinte forma:  

Ao contrário das radiações α e β, que são constituídas por partículas, 
a radiação γ é formada por ondas eletromagnéticas emitidas por núcleos 
instáveis logo em seguida à emissão de uma partícula α ou β.[...]. Ao emitir 
uma partícula β, seus núcleos se transformam em bário-137. No entanto, 
pode acontecer de, mesmo com a emissão, o núcleo resultante não eliminar 
toda a energia de que precisaria para se estabilizar. A emissão de uma onda 
eletromagnética (radiação γ) ajuda um núcleo instável a se estabilizar. 
(MIRAGUAIA (TITO) e CANTO, 2006, p. 297) 

 

A radiação gama (γ) acontece quando o núcleo emite energia até atingir o 

estado fundamental de equilíbrio (ANJOS, 2003). 

• Outro tópico tratado nas 4 obras é a meia vida.  
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Meia vida, conhecida como período de semidesintegração, é o tempo 

necessário para que a metade do número de átomos de um dado isótopo radioativo 

presente em uma amostra desintegre-se totalmente (DIAS, 2018). 

• Contador Geiger-Muller é citado na obra 1 -  (FONSECA, 2013) 

Um contador Geiger-Muller (GM) é um aparelho para detectar os diferentes 

níveis de radiação ionizante (RIBEIRO, 2014). A Figura 1 apresenta uma ilustração 

esquemática dos principais componentes eletrônicos que compõem um contador GM. 

Segundo Ribeiro, seu funcionamento consiste em: 

Quando uma radiação ionizante passa através do tubo, algumas das 
moléculas de gás de enchimento são ionizadas, originando cátions e elétrons. 
O forte campo elétrico criado pelos elétrodos acelera os íons para o cátodo e 
os elétrons para o ânodo. Ao longo desse trajeto, as partículas adquirem 
energia suficiente para ionizar moléculas adicionais de gás (RIBEIRO, 2014, 
p. 1). 

 

Esse processo tem como resultado um impulso de corrente elétrica, o qual é 

registrado pelo detector através da emissão de um sinal luminoso, movimentos do 

ponteiro analógico ou um áudio. Esse equipamento é importantíssimo em uma 

emergência radiológica e nuclear. É através dele que se verificam os níveis de 

radiação, a fim de identificar um possível vazamento ou presença de uma fonte 

radioativa. 

 
Figura 1- Esquema simplificado do detector Geiger-Muller. Fonte: FOGAÇA, 2019. 
 
  

 

• As aplicações da radioatividade.  

A tecnologia radioativa é utilizada com fins pacíficos em diversas áreas da 

sociedade. Um dos benefícios é a energia nuclear que em resumo é a capacidade de 

obter energia elétrica, através do processo de fissão nuclear (SILVA, 2008). 



24 
 

Na medicina, pode ser usada para diagnosticar lesões, mau funcionamento de 

órgãos e doenças, como no tratamento de câncer. 

Uma outra aplicação importantíssima da radioatividade está na conservação de 

alimentos. Aplicando-se a irradiação, originada por um feixe de um radioisótopo, em 

alimentos (ANJOS, 2003), é possível retardar o processo de deterioramento dos 

alimentos e o brotamento, diminuindo a proliferação de microrganismos e 

possibilitando, assim, que ele dure mais tempo (SILVA, 2008).  

Nas quatro obras em análise, essa relação descrita acima sobre a utilização da 

tecnologia radioativa em diversos ramos da sociedade é abordada com fatos e 

exemplos, o que carrega consigo uma visão mais completa e menos negativa sobre o 

uso da radioatividade. 

• Acidentes envolvendo material radioativo é uma temática que também está 

presente nas literaturas em questão. 

Neste tópico serão ilustrados alguns dos acidentes. Porém é preciso antes, 

definir o que é acidente. Um acidente é definido como: “Qualquer evento não 

intencional, incluindo erros de operação e falhas de equipamento, cujas 

consequências reais ou potenciais são relevantes sob  o ponto de vista de proteção 

radiológica” (CNEN, 2005, p. 17). 

Acidentes Radiológicos define-se como sendo aqueles que envolvem fontes ou 

geradores de radiação ionizante utilizadas em diversas práticas. Já emergências 

nucleares envolvem o uso de combustíveis nucleares, como os usados em usinas ou 

centrais nucleares (ANJOS, 2006). 

Uma emergência radiológica ou nuclear pode acontecer em diversas situações, 

partindo do princípio que a utilização da radiação progrediu muito desde as suas 

primeiras observações em 1895 até os dias atuais. Diversas situações aconteceram 

ao longo das últimas décadas, incluindo acidentes com proporções catastróficas 

vitimando milhares de pessoas:  

• Acidente Nuclear de Chernobyl (Kiev, Ucrânia), abril de 1986. 

Um teste mal planejado provocou uma explosão do reator quatro, fazendo com 

que os níveis de contaminação chegassem a 400 vezes maior que a bomba atômica 

de Hiroshima. Foi classificado como o pior acidente nuclear da humanidade. Uma área 

de cerca de 70 Km ao redor do reator foi evacuada. A nuvem radioativa chegou na 
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Europa Ocidental e Reino Unido. Uma consequência de 59 mortes imediatas e 3940 

estimadas. 

O governo local tentou ocultar o evento. Equipes de emergência mal treinadas 

e mal orientadas fizeram com que a população local demorasse cerca de três dias 

para tomar conhecimento e ser orientada sobre o acidente (CNEN, 2005) (ANJOS, 

2006). Esse evento foi citado nas três obras em análise, somente a obra de (NOVAIS 

e TISSONI, 2018) não relata o caso. 

 

• Acidente Radiológico de Goiânia (Goiás, Brasil), setembro de 1987. 

Outro evento que é tratado nas três obras com fotos e recortes de jornais da 

época e a obra de (NOVAIS e TISSONI, 2018) não aborda esse fato. 

 Peças de um aparelho de tomografia, contendo Césio – 137, foi roubado de 

uma clínica desativada por dois catadores de sucata. Após serem desmontadas, 

foram vendidas como sucatas. Além dos catadores de sucata, funcionários do ferro 

velho foram contaminados com cloreto de césio-137 (137CsCl), ou seja, o material 

radioativo. Este material o cloreto de Césio (CsCl) também foi descartado 

inadequadamente na varanda da casa do proprietário do ferro – velho sendo 

absorvido pelo solo, expondo um número maior de pessoas. O CsCl por ser uma fonte 

de alta concentração de 137Cs (1400 Ci) brilhava no escuro e  chamou atenção do 

dono do estabelecimento de ferro-velho, que rapidamente tratou de mostrar aos 

familiares e amigos contaminando a todos (OKUNO, 2013). 

As pessoas começaram a ter náuseas, vômitos, cansaço, dores pelo corpo e a 

esposa do proprietário do ferro velho resolveu levar a fonte para um posto de saúde 

local. Lá ao detectar que se tratava de uma possível fonte de radiação chamou os 

órgãos competentes e daí começou uma força tarefa envolvendo técnicos da CNEN, 

Polícia Militar, Bombeiros, Defesa Civil e o Exército consequentemente as pessoas  

foram retiradas de suas casas não podendo levar quase nada (BARBOSA, 2016). 

Foi gerado um volume de 3.500.000 m3 de rejeito radioativo oriundo da 

demolição de sete casas. Esse rejeito foi colocado em tambores e enterrado em um 

depósito com 20 cm de espessura de concreto na cidade de Abadia de Goiás 

(OKUNO, 2013). 

Um mês após a abertura da cápsula de chumbo morreram quatro pessoas e 25 

anos após o acidente estima-se que mais de seis mil pessoas foram irradiadas e 
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dessas sessenta vieram a óbito. Fato que é contestado pelo governo (ANJOS, 2006; 

(BARBOSA e SILVA, 2018; OKUNO, 2013).  

Pontos que nenhuma obra em questão abordou são os princípios básicos de 

física da radiação, tais como a lei do inverso do quadrado da distância e coeficientes 

de atenuação da radiação, que são essenciais para a formulação e compreensão de 

protocolos de emergências radiológicas e nucleares. Itens como esses são ancoras 

para um esclarecimento mais amplo e aprofundado que vai resultar na tomada de 

decisão mais coerente e assertiva tanto das equipes de emergência quanto dos 

policiais militares e por que não citar a população em uma emergência radiológica e 

nuclear.  

Resumindo os assuntos abordado nas obras a tabela – 1 foi montada na qual 

a caixa com X representa que aquela obra abordada tal assunto e a caixa de cor cinza 

representa que a obra não apresenta tal tem. 

Tabela 1  – Assuntos abordados nas obras citadas. 

 

 

Assuntos Abordados 

Livro -1 Livro - 2 Livro - 3 Livro - 4 

Descoberta da radiação x x x x 

Tipos de radiação  x x x x 

Leis da radiação  x x x x 

Meia vida x x x x 

Contador Geiger -Miller x    

Aplicação da radioatividade  x x x x 

Acidente Chernobyl  x x x  

Acidente de Goiânia x x x  

Lei do inverso do quadrado da distância      

Coeficiente de atenuação      

Dose     

Emergência radiologia      

 

No capítulo seguinte este trabalho vai tratar mais a fundo esses pontos. 

 

 



27 
 

4 PRINCÍPIOS FÍSICOS DA RADIAÇÃO 

Neste capítulo serão tratados os princípios físicos, que permitem compreender 

as etapas e os cálculos que vão nortear os procedimentos em uma emergência 

radiológica e nuclear. Voltado para o professor do ensino médio militar, do ensino 

técnico ou do instrutor das cadeiras de formação da PMERJ que vai ministrar as aulas, 

esse capítulo servirá para expandir e aprimorar a compreensão de todo o conteúdo 

deste presente trabalho. A interação da radiação com a matéria é o primeiro item, 

tratando os fótons (radiação eletromagnética) ou partículas que atravessam um meio 

material podendo ou não interagir com a matéria e de que forma se dá essas 

alterações. O segundo item a ser tratado é atenuação da radiação eletromagnética. 

Lei do inverso do quadrado da distância, que descreve que a intensidade da radiação 

diminui proporcionalmente com o aumento do quadrado da distância entre a fonte e o 

meio detector. Em contaminação vai tratar dos efeitos biológicos da radiação ao 

atravessar um órgão (meio orgânico). E finalizando este capítulo, os acidentes, 

assunto que não poderia faltar quando expõem o tema radiação, devido a sua 

periculosidade. 

 

4.1 Interação da radiação com a matéria 

A radiação eletromagnética (X, ) ou de partícula (, , nêutrons) pode penetrar 

em um meio material qualquer e percorrer distâncias variáveis, sejam elas grandes ou 

pequenas, sem sofrer qualquer alteração. Contudo, dependendo de que maneira o 

fóton ou partícula atravessam um meio material, a radiação pode vir a interagir com o 

mesmo e sofrer um espalhamento de sua direção inicial. Pode haver troca de energia 

ou pode ter a sua energia absorvida por total, parcialmente, ou ainda, pode não 

interagir com o material. Esses processos são randômicos2, restando então, para 

mensurá-los ( até quando pode, a radiação, interagir com o meio ou não e como essa 

interação vai ocorrer) os termos probabilísticos dos eventos, sendo eles para as 

interações e para as ocorrências (SÁ, ANJOS, et al., 2017). 

Especificamente sobre a interação da radiação eletromagnética, Yoshimura 

relata que:  

Na faixa de energias que inclui os raios X e gama, há várias interações 
possíveis com o átomo ou com elétrons atômicos ou ainda com o núcleo, mas 

 
 

2 Que depende de situações incertas e não de um evento específico; aleatório (RIBEIRO, 2019). 
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há também a possibilidade de não-interação, ou seja, a interação da radiação 
eletromagnética (REM) pode atravessar distâncias consideráveis em um 
meio material sem modificá-lo e sem se modificar. As probabilidades de 
interação (e de não-interação) dependem de características do meio e da 
radiação. A REM ionizante é tratada, em boa parte dos casos, como um 
conjunto de partículas – os fótons. A cada energia de fóton hv corresponde 
um momento associado hv / c, e, dessa forma, podem ocorrer ‘colisões’ em 
que o fóton transfere energia e momento para outras partículas 
(YOSHIMURA, 2009, p. 58). 

 
No trecho exposto acima, a autora descreve que por meios probabilísticos um 

conjunto de fontes ionizantes de radiação, termo tratado para a radiação 

eletromagnética, pode interagir com um dado meio material ou não. A radiação 

eletromagnética consiste em fótons (Raio-X ou ). Fótons são indiretamente ionizantes 

que, ao atravessarem a matéria, podem depositar energia no meio em um processo 

que consiste de duas etapas: transferência de energia para uma partícula carregada 

(elétron ou pósitron) e posterior deposição da energia transferida à partícula carregada 

no meio (COSTA, 2010). O processo realizado de interação (atenuação da radiação) 

está correlacionado com a densidade volumétrica (ρ) e o número atômico (Z) do meio 

ou material e a energia incidente do fóton na estimativa da probabilidade desse fóton 

executar um dos processos de interação da radiação com a matéria (SÁ, ANJOS, et 

al., 2017). Essa correlação chamamos de seção de choque, que nada mais é que a 

probabilidade dessa interação ocorrer (SÁ, ANJOS, et al., 2017). 

Principais tipos de interações de fóton com a matéria podem variar de acordo 

com sua energia incidente na escala de KeV até MeV (YOSHIMURA, 2009). São eles:  

• Espalhamento da radiação  

Espalhamento Thomson: É a interação da radiação de baixa energia com 

elétrons quase-livres, ou seja, fracamente ligados. É limitado para radiações com 

baixa energia, em que a energia cinética da partícula e a frequência do fóton não se 

alteram em razão do espalhamento (COSTA, 2010). 

Efeito Compton (ou espalhamento inelástico ou ainda espalhamento Compton): 

Um fóton interage com um elétron estacionário e livre dando como resultado da 

interação um outro fóton de energia hν. Esse novo fóton que tem menor energia h’  

produzido. (ANJOS, 2003) (COSTA, 2010). 

Espalhamento Rayleigh ou espalhamento coerente: Estudado por J.W. 

Rayleigh (1900) como um braço da teoria do espalhamento de ondas 
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eletromagnéticas. É a absorção e reemissão da radiação pelo átomo, em uma direção 

diferente da incidência (YOSHIMURA, 2009).  

• Absorção da radiação  

O Efeito Fotoelétrico: É quando um fóton é absorvido pelo átomo e um elétron  

é liberado para se movimentar no material (SÁ, ANJOS, et al., 2017).  

Produção de Pares: Trata-se de absorção da radiação eletromagnética de alta 

energia. Tal evento ocorre quando fótons de energia acima de 1,022 MeV passam 

próximo de núcleos de Z elevado com forte campo elétrico nuclear (ANJOS, 2003), 

resultando na produção de pares (COSTA, 2010). 

Em resumo, quando um fóton penetra a matéria, três eventos podem acontecer 

de acordo com a Figura 2. 

A transmissão do fóton ocorre sem interagir com o meio material. Absorção 

total do fóton ocorre com a transferência total de energia do fóton para o meio. 

Espalhamento do fóton pode ter dois produtos possíveis: o fóton resultante, que 

continua a ter a mesma energia do fóton incidente, é espalhado e movimenta-se em 

direção diferente da original. O fóton resultante passa a ter uma energia inferior à 

energia do fóton incidente e a diferença de energia é transferida como energia cinética 

de um elétron colocado em movimento (COSTA, 2010). A Figura 3 demostra a 

probabilidade de ocorrência da absorção fotoelétrica, espalhamento Compton e a 

produção de pares em função da energia incidente do fóton. 

 

 

Figura 2 - Eventos possíveis de ocorrer quando um fóton atinge um dado meio material: A transmissão 
do fóton, Absorção total do fóton e Espalhamento do fóton. Fonte: COSTA, 2010. 
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Figura 3 - Valores de Z em função da energia incidente do fóton na estimativa da probabilidade de 
ocorrência dos efeitos fotoelétricos e Compton, e dos efeitos Compton e produção de pares. Fonte: 

YOSHIMURA, 2009. 
 

 

 

4.2 Atenuação da radiação eletromagnética 

As reações fotonucleares podem acontecer quando feixes de radiação gama 

atravessam um dado meio material interagindo de acordo com os três principais 

processos citados anteriormente: absorção fotoelétrica, espalhamento Compton e 

produção de pares. A partir dessa interação, um raio gama pode ser removido do feixe 

inicial, absorvido completamente, ou desviado da direção inicial do feixe. Além disso, 

observa-se que quanto maior for a distância percorrida pelo feixe no interior do meio 

material, maior será quantidade de raios gama perdidos, ou seja, menor será a 

intensidade do feixe resultante. Para este processo, denomina-se  coeficiente de 

atenuação linear µ, o parâmetro que nos permite quantificar a quantidade de fótons 

que interagem com um meio material durante a passagem do feixe inicial (COSTA, 

2010). 

Considerando I0 a intensidade inicial ou incidente do feixe no meio, I a 

intensidade resultante ao atravessar um dado material de espessura x, densidade 

volumétrica  e número atômico Z, pode-se obter o coeficiente de atenuação em 

massa. A variação de intensidade ΔI pode ser determinada ao considerar uma 

camada infinitesimal dx, que reduzirá o feixe de uma quantidade infinitesimal dI. 

Assim, a razão de –dI/I será proporcional à espessura infinitesimal dx (YOSHIMURA, 

2009), ou seja: 
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                                 − 
𝑑𝐼

𝐼
=  𝜇𝑑𝜒 → ∫

𝑑𝐼
−
𝐼

𝐼

𝐼0
=  − ∫ 𝜇𝑑𝑥′

𝑥

0
                                             (1) 

Resolvendo a equação (1), obtém-se, 

I = I0 ℯ−𝜇𝑋
                                                                                            (2) 

Onde o coeficiente de atenuação de massa ou coeficiente de atenuação linear 

é um termo dependente da intensidade do feixe inicial e do número atômico e 

densidade do meio; X = .x ou seja, depende da densidade volumétrica e da variação 

da espessura do meio atravessado pelo feixe de fótons.  O coeficiente de atenuação 

mássico total é obtido a partir das combinações elementares de cada processo de 

interação dos fótons com a matéria: 

𝝁

𝝆
=  

𝝁 (𝑇ℎ𝑜𝑚𝑝𝑠𝑜𝑛) + 𝝁 (𝑓𝑜𝑡𝑜𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜) + 𝝁 (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑜𝑛) + 𝝁( 𝑝𝑎𝑟)

𝝆
                  (3) 

 

4.3 Lei do Inverso do quadrado da distância  

Um outro importante fator atenuador da intensidade do feixe de radiação é a lei 

do inverso do quadrado da distância (Figura 4), mostra que a intensidade do feixe 

decresce proporcionalmente ao quadrado da distância da fonte (SCAFF, 1997).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Esquematização da lei do inverso do quadrado da distância. Fonte: SCAFF, 1997. 
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Representando  

a radiação inicial (Io) e final (I), é possível obter o fluxo  matematicamente:                

   I0 =    (
𝜑

𝐴
)      e   I =( 

𝜑

𝐴𝑑
)                                                 (4) 

onde a área que a radiação atravessa é 𝐴 = 𝜋𝑟2 . Através destas equações 

(4), obtém-se a equação da lei do inverso do quadrado da distância (d) válida para 

fontes pontuais Equação (5) de fontes pontuais  (SCAFF, 1997).

: 

 

𝐼 =
    1        

𝑑2                                                             (5) 

 

 

4.4  Contaminação 

Para a continuação do entendimento deste trabalho precisamos compreender a 

diferença entre contaminação radioativa e irradiação. 

A contaminação ocorre ao contato direto com a fonte, radioativa (COUTO e 

SANTIAGO, 2010). Isso acontece quando a fonte é diretamente exposta ao meio 

ambiente ou algum indivíduo entrou em contato direto com a fonte contaminando 

partes ou todo o corpo ou até mesmo ingerindo esse material e neste caso, esse ser 

vivo, passa ser também uma fonte radioativa. Rodrigues Júnior (2007, p. 42) descreve 

a contaminação da seguinte forma, 

Então dizemos que ocorre a contaminação radioativa quando um objeto ou 
um ser vivo se impregna com o material radioativo que vazou para o meio 
ambiente devido à ocorrência de um acidente. Deste modo, ele contém 
material radioativo em sua estrutura e carregará este material para onde quer 
que vá. Ou seja, ele conterá uma fonte radioativa, que o estará irradiando 
assim como tudo e todos por onde quer que ele passe. 
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A irradiação é caracterizada pela exposição de um material ou um indivíduo a radiação 

a uma determinada distância, não necessitando de contato direto com a fonte 

radioativa (RODRIGUES JÚNIOR, 2007; ANJOS, 2006). 

 A irradiação é definida ainda da seguinte forma, Júnior (2007, p. 40) “irradiação 

é a energia característica emitida por uma fonte radioativa. O objeto ou ser vivo que 

recebe esta energia está sendo irradiado.” 

Uma vez entendida a diferença entre contaminação e irradiação, vamos tratar 

sobre os sintomas que uma pessoa pode vir a desenvolver provenientes de uma 

exposição à radiação. 

A interação da radiação com o tecido humano vai depender de uma série de 

variáveis, como: tempo de exposição, dose de radiação absorvida, parte do corpo 

irradiado, sensibilidade do organismo entre tantos outros (CRUZ, 1987). 

O ser humano é formado por junções de partículas umas maiores. Essas 

partículas, chamamos de átomos e esses átomos são compostos por eletrosfera e um 

núcleo todos ligados por forças nucelares. A partir do instante em que o átomo 

interage com uma partícula ionizante, o átomo perde elétrons, desestabilizando – o, e 

tendo como consequência a quebra de sua estrutura inicial, podendo causar grandes 

problemas para o organismo (OKUNO, 2013). Uma das moléculas que pode ser 

modificada pela radiação ionizante é o DNA, através da relação entre dose e efeito. 

Essa relação depende da dose recebida pelo indivíduo.  

Segundo Anjos (2006. p 18)  

A radiação atua de forma diferente sobre diferentes tipos de células. [...]  
Essa observação é traduzida pela Lei de Bergonie e Tribondeau3, que diz que 
a radiosensitividade das células é diretamente proporcional à sua atividade 
reprodutora e indiretamente proporcional ao seu grau de especialização. O 
alvo mais vulnerável à radiação é o homem, e os efeitos da radiação no corpo 
humano é o resultado de danos em células individuais. 
 

Okuno descreve os efeitos proveniente da exposição à radiação com o tecido 

humano, em estágios, como  (2013.p 191). 

estágio físico em que ocorre a ionização de um átomo em cerca de 10-
15s;estágio físico-químico, quando ocorrem as quebras das ligações 
químicas das moléculas que sofreram ionização, com duração de uns 10-6s; 
estágio químico, quando os fragmentos da molécula se ligam a outras 
moléculas, com duração de poucos segundos; estágio biológico que pode 

 
 

3 - BLANQUET, P.; HOERNI, B.; PLESSIS, J.  Jean-Alban Bergonié (1857-1925) médecin militaire. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - Tome XXVII – nº 2 - 1993 
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durar dias, semanas ou até várias dezenas de anos quando surgem efeitos 
bioquímicos e fisiológicos com alterações morfológicas e funcionais dos 
órgãos.  

 
A radiação pode atingir o organismo podendo ser descrito por dois mecanismos 

a seguir Okuno (2013.p 191). 

mecanismo direto, quando a radiação interage diretamente com as moléculas 
importantes como as de DNA, podendo causar desde mutação genética até 
morte celular; mecanismo indireto, quando a radiação quebra a molécula da 
água, formando assim radicais livres que podem atacar outras moléculas 
importantes. Esse mecanismo é importante, uma vez que nosso corpo é 
composto por mais de 70% de água. 

 

A partir deste ponto, os tipos de efeitos serão descritos e suas consequências. 

Efeito teciduais (determinísticos). Segundo Biral4 (apud Soares e Ferreira 

2002.p 2.): “A imediata relação ‘causa e efeito’, entre a exposição de um organismo a 

uma alta dose de radiação ionizante e os sintomas atribuídos à perda das funções de 

um tecido biológico, caracteriza o que se chama de “efeito determinístico””.  

 Efeito determinístico é causado pela irradiação focada em uma parte do tecido, 

provocando a morte celular, de forma que essa célula não pode ser reposta ou o seu 

dado reparado, causando perda no funcionamento do tecido ou do órgão (SOARES e 

FERREIRA, 2002). Fato esse atribuído às células que possuem uma característica 

peculiar que é a alta taxa de divisão celular, como os da medula óssea e células 

ligadas à fecundação por exemplo. Há um impedimento na reposição dos tecidos 

lesados devido aos danos causados nas moléculas do DNA, provocados pela 

radiação. É ele o mais sensível a doses agudas apresentando efeitos quase que 

imediatos. Em contrapartida tecidos que possuem em sua estrutura principal, células 

nervosas, tecidos muscular, células ósseas e hepáticas, as divisões celulares não são 

muito frequentes fazendo que algumas lesões no genoma não causem 

consequências. Apresentam nesses tecidos, (os que possuem em sua estrutura 

principal, células nervosas, tecidos muscular, células ósseas e hepáticas), menor 

possibilidade de recuperar-se ao ser severamente danificado, ressaltando que, os 

efeitos determinísticos não se apresentam com grande frequência, aparecendo mais 

tardiamente (SOARES e FERREIRA, 2002). 

 
 

4 - BIRAL, A. R. Radiações ionizantes para médicos,físicos e leigos. Florianópolis: Insular, 2002 
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Devido à destruição ou modificação celular descrita acima, essa se manifesta 

através dos sintomas. É sobre esses sintomas que vamos descrever a seguir. 

Esses sintomas se dividem em efeitos somáticos tardios e agudos e efeitos 

hereditários (CRUZ, 1987). 

São efeitos que surgem na pessoa irradiada, esses efeitos são provenientes de 

danos nas células e no tecido e não é hereditário, e a gravidade desses efeitos vai 

depender da dose total recebida e a relação do tempo com a área atingida. Por 

exemplo, temos as queimaduras, vômitos e dor na cabeça. 

Efeitos somáticos tardios 

São efeitos que surgem a partir de doses recebidas em intervalos durante anos 

e como resultado temos a esterilidade, catarata, úlcera, câncer, envelhecimento 

precoce, entre outros (RODRIGUES JÚNIOR, 2007). 

Efeitos somáticos agudos 

Ocorre quando a pessoa recebe uma alta dose de radiação em um curto espaço 

de tempo, sendo absorvida pelo corpo podendo levar à morte. São exemplos os 

sintomas de hemorragias, garganta dolorida, depilação, náuseas entre outros. 

Sintomas agudos da radiação (síndrome aguda da radiação). 

São os sintomas agudos provenientes de uma exposição do corpo todo em um 

intervalo de tempo curto de até alguns dias, variando com a dose: 

entre 0,25 a 1 Gy essa pessoa pode vir apresentar depressão no sistema 

sanguíneo, náuseas, diarreia; entre 1 a 3 Gy essa pessoa pode vir apresentar 

depressão no sistema sanguíneo, náuseas, diarreia e infecção causada por agentes 

oportunistas; entre 3 a 5 Gy pode ocorrer hemorragia, perda de pelos e esterilidade 

temporária ou permanente e se a dose for por volta de 10 Gy, sérios danos ocorrem 

no corpo como  inflamação dos pulmões, danos no sistema nervoso e cardiovascular, 

levando o indivíduo à morte em poucos dias (OKUNO, 2013). 

Efeitos hereditários 

São efeitos que o indivíduo irradiado passa para sua descendência provocados 

por danos no DNA causando má formação entre outras doenças nos descendentes 

(ANJOS, 2003;RODRIGUES JÚNIOR, 2007;OKUNO, 2013). 
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4.5 Acidente ou emergência radiológica 

O fato de utilizarmos a tecnologia radiológica ocasiona a circulação de materiais 

radioativos nos grandes centros urbanos e no interior do país e isso é um dos pontos 

determinantes para o aumento do grau de risco de sinistros. 

Acidente é definido como: “qualquer evento não intencional, incluindo erros de 

operação e falhas de equipamento, cujas consequências reais ou potenciais são 

relevantes sob  o ponto de vista de proteção radiológica (CNEN, 2005, p. 17).” 

Acidentes Radiológicos são aqueles que envolvem fontes ou geradores de 

radiação ionizante utilizada em diversas práticas (CNEN, 2005; ANJOS, 2006). 

Diversas situações aconteceram ao longo dos anos incluindo acidentes com 

proporções catastróficas vitimando dezenas de pessoas. É o que será tratado nesse 

sub tema, relembrar alguns acidentes envolvendo material radioativo e levantar outros 

passíveis de acontecer se a população e as equipes de emergência ao redor não 

estiverem devidamente esclarecidas a respeito do assunto. 

• Acidente Nuclear Tokaimura – Tóquio, outubro de 1999 

No dia 22 de outubro de 1999 às 22h:35min funcionários da empresa de 

reprocessamento de Urânio, por imperícia, colocaram 16Kg de Óxido de Urânio235 em 

um tanque com ácido, quando deveriam ser acrescentados apenas 2,3 Kg no tanque. 

A quantidade em excesso foi de 15% acima do limite necessário para a mistura 

(ROSA, 2018).Essa quantidade fez com que uma perigosa reação em cadeia se 

iniciasse, fazendo com que uma massa crítica desencadeasse reações de fissão 

nuclear, exatamente como em um reator nuclear (ROSA, 2018). 

A consequência disso foi o vazamento de material para o meio ambiente, 

contaminando os trabalhadores da usina e a população ao redor. Na usina, 47 

funcionários foram afetados com o ocorrido, bombeiros e 7 moradores também 

sofreram os danos da radiação, contabilizando um total de 57 pessoas afetadas. A 

população que residia cerca de um raio de 10Km foi removida de suas casas às 

pressas por 24horas (SANTOS e FILHO, 2017). 

• Incêndio na Fábrica da Poesi – RJ Abril de 2004 

A fábrica Poesi de moda íntima foi saqueada durante seis dias consecutivos, 

após sofrer um incêndio na data de 22 de abril de 2004. Foram levados utensílios em 

geral, rolo de tecido, objetos de metal e dentre esses materiais estava uma máquina 

contendo Criptônio85, elemento radioativo. Que foi possivelmente levado para a 
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comunidade próxima à fábrica, chamada Morro do Adeus e a favela da Grota no bairro 

da Penha - RJ (GRIPP, CÁSSIA e ALVES, 2004).  

 

 

Figura 5 - Saque na fábrica da Poesi. Fonte: Acervo O Globo, 2004. 

 

Não se sabe se esse material foi encontrado, porém não houve registro sobre 

contaminação por radiação nas localidades ao redor da fábrica. 

 

• Acidente Nuclear: Three Mile Island (TMI) – EUA Março de 1979 

Na usina nuclear Three Mile Island uma falha na bomba de alimentação de 

água dos reatores, provocou um superaquecimento e por consequência a fusão 

parcial do núcleo do reator. Ocasionou o vazamento radioativo em um raio de16 

quilômetros ao redor da usina, provocando a evacuação de mais de 140 mil pessoas. 

Não houve registros de óbitos decorrente desse evento, porém houve caos por parte 

das autoridades e ausência de informações  (CNEN, 2005). 

 

• Acidente Radiológico de Yanango – Yanango / Peru  1999. 

Um trabalhador da área de solda, furtou uma fonte de Irídio192 de um aparelho 

de RX; essa cápsula de segurança onde se encontrava a fonte não requeria muito, 

especifidade para ser aberta, podendo ser aberta por qualquer chave comum. Ele 

guardou no bolso de sua calça, permanecendo com a fonte por cerca de 6h e ao 
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chegar em casa começou a sentir dores na perna em que o bolso se encontrava com 

a fonte, associando essa dor a uma picada de mosquito. O fato só foi descoberto no 

dia seguinte, quando o operador em gamagrafia foi tentar manusear o equipamento 

sem sucesso, percebendo que a fonte não se encontrava no aparelho e chegou até o 

funcionário. A vigilância da área começou o processo de recuperação da fonte e 10 

meses depois o funcionário perdeu a perna direita da metade do fêmur até os pés 

devido às consequências da irradiação (MATEUS, OLIVEIRA, et al., 2013; SANTOS 

e FILHO, 2017). 

Nesse trabalho estudamos os pontos sobre radiação que as literaturas voltadas 

para o ensino regular não abordam e é sobre essa lacuna que esta obra se debruça, 

visando diminuir a fenda da ignorância sobre emergência radiológica. Ao tratar os três 

princípios físicos de uma emergência radiológica e em seguida alguns acidentes, 

montamos uma base de conhecimento necessário para o entendimento deste 

trabalho. Nos capítulos seguintes serão tratados assuntos sobre uma proposta de 

ensino voltado para emergência radiológica e nuclear baseada em todos os pontos 

sensíveis que foram expostos até esse momento, para ser inserido no ensino médio 

militar, no ensino técnico e no treinamento dos Policiais Militares, como também a 

metodologia envolvida. 
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5. METODOLOGIA  

Neste capítulo será apresentado a metodologia que envolve este trabalho. 

5.1 Cenário utilizado 

O cenário utilizado foi o Colégio da polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

Este trabalho foi aplicado durante 4 encontros de 45 minutos cada encontro em uma 

turma do ensino médio. Como sugestão o uso de projetor, computador e caixa de som 

como material de apoio.  

5.2 Pesquisa bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica pautou-se nos princípios físicos da radiação, tema que será 

destrinchado no capítulo que se segue, na interação da radiação com a matéria, na 

contaminação e nos acidentes envolvendo material radioativo.  

5.3 Experimentos 

Neste tópico, foram realizados experimentos demonstrando a eficácia da lei do 

inverso do quadrado da distância assunto tratado no item 4.3 e a lei da atenuação 

tratado no item 4.2. Neste ponto é destinado ao professor como auxílio para o seu 

entendimento podendo até citá-los (estes experimentos) durante a aplicação. 

 

Experimento abordando à lei da atenuação. 

 

A determinação do coeficiente de absorção de massa ou coeficiente de 

atenuação linear, foi estudada experimentalmente no laboratório LARA (Laboratório 

de Radioecologia – UFF), usando-se com fonte incidente de fótons uma pastilha 

selada de 137C com atividade de 5µCi; um contador Geiger-Muller; uma régua com 

escala em milímetros; e meios absorvedores de chumbo, concreto e acrílico (Figura 

6). 
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Figura 6: Ilustração do experimento realizado no LARA – UFF para a determinação do coeficiente de 
absorção em massa. Fonte: LARA imagem, 2019. 

 

Mantendo-se a distância entre a fonte e o detector fixa, e através de medições 

da intensidade da fonte em intervalos de tempo de 100s com a variação de espessura 

do material, foram construídos gráficos lineares de 𝑙𝑛 (
𝐼0

𝐼
) 𝑥 𝑋 para o chumbo, concreto 

e acrílico (Figura 7). 

 

 
Figura 7: Gráfico demonstrando o comportamento da radiação com os Materiais de 

freamento. Fonte: Gráfico produzido pela autora,2019. 
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A partir do cálculo do coeficiente angular das retas formadas no gráfico (figura 

7) para a atenuação de uma fonte de 137Cs ao passar pelo chumbo, concreto e acrílico, 

foi possível obter o valor de  (g/cm2) para cada um desses materiais: µ(Pb) = 0,059 

g/cm2,  µ(Concreto) = 0,047 g/cm2 e µ(Acrílico) = 0,038 g/cm2. Os resultados indicam 

que µ(Pb) > µ(Concreto) > µ(Acrílico), ou seja, chumbo é o material mais eficiente para 

frear fontes gamas de 137Cs, pois quanto maior o valor de µ de um dado material, mais 

eficiente é o seu poder de atenuação da radiação ou seu poder de blindagem da 

radiação. 

 

Experimento abordando a lei do quadrado do inverso da distância. 

 

A Figura 8 mostra o cenário do experimento realizado em laboratório para 

verificar experimentalmente esta lei. Ela contou com uma pastilha selada de 137Cs com 

atividade de 5µCi, um contador Geiger-Muller e uma régua com escala em milímetros.  

A fonte pontual de 137Cs foi posicionada a uma distância inicial de 0,5 mm e 

aumentando no gradiente de 1,5 por 100s a cada medida cessando o experimento 

quando o equipamento não “sentir” mais efeito da presença da fonte de 137Cs.  

 

 

Figura 8: Ilustração do experimento realizado no LARA – UFF, demonstrando a lei do quadrado do 
inverso da distância em a) variação da distância, b) fonte pontual 137Cs, c) Contador Gêiser Muller e d) ponta de 

detecção. Fonte: LARA imagem, 2019. 
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A fração de radiação eletromagnética que se choca ao detector depende da 

distância entre a fonte e o detector, sendo assim, à medida que a fonte se afasta do 

mesmo, o valor do ângulo sólido é reduzido. Resumindo, quanto mais afastada do 

detector, menor será a fração de atividade total da fonte registrada. Fazendo-se um 

gráfico (Figura 9) da intensidade (I) da fonte de 137C em função da distância (x), nota-

se que a curva resultante se assemelha a uma exponencial negativa ou uma hipérbole. 

 

  
Figura 9: Gráfico da intensidade da fonte de 137C x distância. Fonte: Gráfico produzido pela autora,2019. 

 

 

Construindo-se um novo gráfico (Figura 10) de intensidade em função do 

inverso do quadrado da distância (1/x2), observa-se que ele se torna uma reta, 

confirmando que o gráfico apresentado na figura 15 representa uma hipérbole e que 

fontes de radiações pontuais são regidas pela Lei do Inverso do quadrado da 

distância. 
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Estes   experimentos demostram a eficácia da lei do inverso do quadrado da 

distância e a lei da atenuação.
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Figura 10 :Gráfico da intensidade versus 1/x2. Fonte: Gráfico produzido pela autora,2019 
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6. UM PLANO DE RESPOSTA A UMA EMERGÊNCIA RADIOLÓGICA OU 

NUCLEAR.  

Neste capítulo no final é exposta uma proposta de abordagem em sala a 

ser ministrado pelo professor, de um plano para que, diante de uma emergência 

radiológica ou nuclear, possa - se optar pela melhor tomada de decisão técnica, 

a fim de salvaguardar a vida de um profissional da área de segurança civil e 

militar, além das demais vítimas atingidas. Antes, porém, uma análise sobre a 

avaliação dos riscos, com um fato fictício gerando uma ocorrência de crise 

radiológica. 

A aplicação das aulas teóricas e práticas do protocolo consiste em quatro 

encontros de 50 minutos cada em um ambiente como sala de aula ou auditório 

com auxílio de projetor e computador, com no máximo de 30 alunos oriundo do 

ensino médio militar, ensino técnico ou ainda das cadeiras de formação da 

PMERJ. 

O projetor e o computador servirão para exibir os vídeos sugeridos ao 

decorrer da ministração do plano. 

 

6.1 Avaliação de risco 

Para fazer uma avaliação de risco, são estabelecidas três etapas, 

definidas a seguir: 

6.1.1 Estudo das ameaças 

Para um cenário específico da emergência radiológica ou nuclear, é 

preciso compreender inicialmente os aspectos envolvidos em acidentes para 

determinar as ameaças e pontuar os lugares mais sensíveis e vulneráveis. É 

necessário, antes de qualquer ação, avaliar geograficamente os locais de 

acidentes passados e mapear o máximo de pontos sensíveis de fuga e de abrigo 

para agir em uma situação de crise futura (CIVIL, 2008). 

 
6.1.2 Estudo do grau da vulnerabilidade do cenário 

É fundamental fazer um levantamento inicial de toda a área onde se 

desencadeia a emergência, estabelecendo se esse local é região litorânea, rural 

ou urbana e as ações previstas para cada situação. Suas vias de entrada e de 

saída, ou seja, se esta região possui acesso por vias rodoviárias, rios, lagoas ou 
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portos. Tipos de edificações que predominam na região:  casas térreas, edifícios 

(residências, escolas, comerciais, industriais) etc. Tipo de construção: alvenaria, 

metais, vidros, madeira ou papelão. Distâncias, ou seja, se as construções são 

distantes uma das outras, muito próximas ou sobrepostas umas às outras 

(prédios). Densidade demográfica: se está habitada ou não e de que forma estão 

localizadas geograficamente a população, por exemplo, se em pequenas frações 

ou como um todo em local determinado. As condições climáticas durante o 

sinistro também podem influenciar no grau de vulnerabilidade da crise: se 

durante a emergência está chovendo, ventando, se o clima estava quente etc 

(CIVIL, 2008). 

 

6.1.3 Hierarquizar os riscos 

É também primordial fazer um mapeamento da área e determinar as 

Zonas de Planejamento de Emergência (ZPE),essas são obtidas a partir do 

cálculo da lei do inverso do quadrado da distância, assunto já tratado no item 4.3 

no capítulo 4, que constituem de áreas circulares que abrangem a região em 

torno do acidente radiológico ou nuclear para as quais é recomendado o 

planejamento de ações imediatas e efetivas a serem implementadas para 

proteger o público. As ZPEs são definidas de acordo com as recomendações da 

CNEN e a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro (CNEN, 2005). Elas são 

pautadas na Norma CNENN3.01 (CNEN, 2011), que orienta as intervenções a 

serem adotadas em relação aos níveis de exposição à radiação: 

• Blindagem: exposição de até 10mSv por um período não superior a 2 dias;  

• Evacuação temporária: 50 mSv em até 1 semana;  

• Aplicação de Iodo: 100 mSv; que consiste na distribuição de pastilhas de 

Iodo estável para a população com o objetivo de evitar a contaminação 

da tireoide por Iodo radioativo em caso de acidente nuclear.  

• Restrição para o consumo de alimentos: 1000 Bq/kg de 134Cs, 137Cs ou 
103Ru.  

 

Para facilitar o entendimento destas intervenções, um fato fictício foi 

criado. Este consiste em um acidente envolvendo uma fonte de radiação 

qualquer, que produz 1000Sv/h (equivalente a 16,6Sv/min) a uma distância de 

100m do epicentro do acidente. 
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Segundo a norma CNEN-NN-3.01, a dose ou nível de radiação aceitável 

para o público é de 1mSv/ano. Porém, levando-se em conta que em um caso de 

emergência radiológica ou nuclear uma pessoa não possa receber mais que 50 

mSv/semana, o nível de contaminação para este exemplo fictício passa a ser de 

0,05Sv ou 50mSv em sete dias, que equivale a cerca de 7,0mSv/dia ou 0,3 

mSv/h (CNEN, 2011). A Tabela 2 ilustra os efeitos biológicos devido a uma 

exposição aguda à radiação, que permite que durante uma emergência, os 

profissionais envolvidos estejam a par das consequências de doses elevadas e, 

portanto, da importância de evitar que estes efeitos ocorram.  

 

Tabela 2: Efeitos da exposição aguda a radiação.  

Dose (Sv) Efeito 

0,05 – 0,20 Possíveis efeitos futuros; dano nos cromossomos. 

0,20 - 1,00 Redução temporária de Glóbulos branco. 

1,00 – 2,00 Vômito, diarreia, fadiga, imunidade baixa.  

2,00 – 3,00 Ocorrência de doenças com efeitos graves da 

irradiação; além dos afeitos já citados anteriormente, 

hemorragia e probabilidade de morte é de 35%. Dose Letal 

10 a 35% de probabilidade de morte em 30 dias: DL 10-

35/30. 

3,00 – 4,00 Ocorrências de doenças com efeitos graves da 

irradiação: desnutrição da medula óssea e intestino; Dose 

Letal 50 a 70% de probabilidade de morte em 30 dias: DL 50-

70/30. 

4,00 – 10,00 Enfermidade aguda, morte eminente; Dose Letal 60 a 

95% de probabilidade de morte em 30 dias: DL 60 – 95/30. 

10,00 – 50,00  Enfermidade aguda, morte eminente em dias; Dose 

Letal 100% de probabilidade de morte em 10 dias: DL 100/10. 

Fonte: ANJOS, 2008. 

 

Segundo a tabela 2, uma dose de 16,66Sv/min leva uma pessoa a uma 

exposição letal em frações de segundos, ressaltando que mesmo que uma 

pessoa seja submetida a dose letal, ela não levará cerca de 10 dias para vir a 

óbito. Desta forma, nenhum profissional poderia entrar na área do acidente 
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inferior a 100m de distância de seu epicentro. Assim, é necessário definir 

estratégias para que a vítima também deva estar previamente preparada ou 

capacitada para buscar abrigos seguros na ocorrência de uma emergência.  

A fim de hierarquizar os riscos, facilitar o planejamento de tais estratégias 

e a implementação de medidas protetivas em uma situação de crise são 

definidas ZPEs (Zonas de Planejamento de Emergência), subdivididas em 

coroas circulares, cujo ponto central é a origem da radiação emitida durante o 

acidente (CIVIL, 2008). As ZPEs são montadas a partir da Lei do Inverso do 

Quadrado da Distância (Capítulo 4, item 4.3), que correlaciona a intensidade da 

radiação ou dose com a distância da exposição. Portanto, quanto mais próximo 

da fonte, maior é a dose recebida e, esta diminui espacialmente na forma de uma 

hipérbole. No Sistema internacional (SI), a intensidade é medida em Becquerel 

(Bq), a dose em Sievert (Sv) e a distância em metros (m). A Tabela 3 apresenta 

os raios de cada ZPE a partir da informação inicial de que uma dada fonte de 

radiação produz uma dose de 1000Sv/h a 100m de distância de seu epicentro. 

Para fins didáticos, os raios de cada ZPE foram obtidos a partir da Equação (5) 

para os valores de dose dispostos na Tabela 2, que ilustra os efeitos biológicos 

da radiação em função da taxa de exposição.   

 

Tabela 3: Definição de cada ZPE para o acidente fictício que produz uma dose de 1000Sv/h a 
100m de distância de seu epicentro do acidente radiológico ou nuclear.  

ZPE Dose (Sv/h) Distância (m) Distância (Km) 

1 1000 100 0,1 

2 50 440 0,4 

3 10 1000 1,0 

4 4,0 1580 1,6 

5 3,0 1820 1,8 

6 2,0 2230 2,2 

7 1,0 3160 3,2 

8 0,20 7000 7,0 

9 0,05 14142 14 

Fonte: Produzido pela autora,2019. 
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A Figura 11, ilustra cada ZPE de acordo com a escala de cores de 

emergência civil (CIVIL, 2008). 
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Figura 11: Ilustração de cada ZPE do acidente fictício, de acordo com a escala de cores de emergência civil (CIVIL, 
2008). 
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Levando-se em conta que em um caso de emergência radiológica ou 

nuclear uma pessoa não pode receber mais que 50mSv/semana ou 10mSv em 

dois dias, foi estimado o tempo máximo que um profissional de defesa civil ou 

militar teria para ingressar e permanecer em cada ZPE sem colocar sua vida em 

risco (Tabela 4). 

 

                Tabela 4:Ordem de permanência para cada ZPE, com a dose de 50mSv por 
semana. 

  ZPE   Tempo  DISTÂNCIA (KM) 

      1 0,18 s 0,1 

      2 3,6 s 0,4 

      3 18 s 1,0 

      4 45 s 1,6 

      5 1,0 min 1,8 

      6 1,5 min 2,2 

      7 3,0 min 3,2 

      8 15 min 7,0 

      9 60 min 14 

                          Fonte: Produzido pela autora,2019. 
 

 

De acordo com a tabela 3 e figura 6, a uma distância de 100m do 

epicentro, a dose é 16,6Sv/min, equivalente a 1000Sv/h, que significa que se a 

vítima não estiver em um abrigo do tipo bunker, ela será exposta a uma dose 

letal. Além disso, a Tabela 4 diz que o profissional não teria tempo hábil para 

fazer seu resgate em 0,18s, mesmo que estivesse em um helicóptero. Assim, 

durante a formulação de estratégias de resgate ou de um Plano de Emergência 

Local (PEL), que visa proteger a saúde e garantir a segurança dos trabalhadores 

e do público em geral presente na área do acidente, deve ter em mente a 

presença de um bunker para o abrigo de doses elevadas de radiação (planos de 

emergência foram formulados para situações de acidentes nas usinas nucleares 

de Angra dos Reis (CIVIL, 2008)). 

Analogamente para salvaguardar a vida dos civis e das equipes de 

segurança e seguindo os critérios da norma CNEN (CNEN, 2011), as vítimas 

que se encontram nas ZPEs entre 2 e 6 devem seguir para abrigos temporários, 
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pois, em uma hora de permanência nestes locais, elas estariam sujeitas a doses 

letais de radiação, indo de 100 a 10% de probabilidade de ter uma exposição 

letal, respectivamente. Além disso, como o tempo máximo de deslocamento 

entre estas ZPEs é extremamente curto, para que uma pessoa não receba mais 

que 50 mSv de radiação, cada uma destas ZPEs deve ter seu abrigo próprio. 

Por fim, apenas as pessoas que estivessem nos abrigos nas ZPEs 5 a 7 

poderiam ser resgatas de helicópteros. As demais deveriam permanecer em 

abrigos blindados até que os níveis de radiação diminuam para possibilitar um 

resgate seguro.  

Nas ZPEs 8 e 9, a população poderia dirigir-se para um local de resgate 

com ônibus, previamente estipulado. As vítimas impossibilitadas ou 

incapacitadas de se deslocarem poderiam ser resgatadas por helicópteros. 

Também é extremamente importante que cada uma das ZPEs contenham 

dispositivos sonoros (sirenes) de alerta para o caso de acidentes, além de um 

treinamento prévio, que leve em conta o que devem fazer em caso de 

emergências. 

Neste ponto, segue a orientação (sugestão) ao professor responsável em 

aplicar este trabalho, de como e quando construir um bunker.  

Como que um bunker é construído?  Um bunker é um tipo de construção, 

geralmente, construída abaixo da superfície do solo, com estrutura reforçada e 

com blindagem contra artefatos explosivos e radiação. Sua construção deve ser 

baseada nas Leis da Atenuação da Radiação e dos coeficientes de atenuação 

em massa, além da lei do quadrado do inverso da distância (Capítulo 4, itens 4.2 

e 4.3, respectivamente). No caso da emergência fictícia, os resultados obtidos 

nos experimentos antes realizados em laboratório de radioecologia (LARA-UFF) 

servirão como parâmetro no planejamento do bunker, e seguiu os critérios:  

1) Taxa de dose em seu interior é da ordem de 1mSv/h; 

2) Concreto, chumbo (Pb) e areia ou solo são seus principais materiais de 

construção. 

3) As espessuras das paredes e profundidade em relação à superfície do 

solo foram determinadas a partir da Equação 5, utilizando os valores de 

coeficientes de atenuação linear obtidos experiementalmente para 

Chumbo concreto e areia, como descrito no Capítulo 4 e representados 

na Tabela 5.  
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Tabela 5: Coeficiente de atenuação linear (µ) e densidade volumétrica para Chumbo, 
concreto e areia (solo) 

 

MATERIAL  µ (g/cm2) ρ (g/cm3) 

Chumbo (PB)  0,059 11,3 

Concreto 0,047 1,96 

Areia 0,047 1,96 

                       Fonte: Produzido pela autora,2019. 

 

Um outro parâmetro muito importante na Equação 2, I = I0 ℯ−𝜇𝑋, é a 

densidade (ρ) do material, uma vez que X= ρ.x, onde x é a espessura do 

material absorvedor de radiação. Assim, quanto maior forem os valores de µ, ρ 

e x maior será a absorção da radiação. Portanto, Pb é o elemento mais eficiente 

para a blindagem. Porém é um material com custo muito elevado se comparado 

com o concreto, por exemplo. Por esse motivo, a fim de levar em conta os custos 

da construção da casamata, esta será construída com uma espessura menor de 

chumbo.  

No caso da construção de um bunker sobre a linha ZPE 1, para 

compensar a espessura que faltaria de chumbo para atenuar a radiação de 

1000Sv/h para 1,0mSv/h serão usados concreto, além da bunker ser construída 

no subsolo coberto pela areia ou solo natural. A Figura 12 apresenta uma 

ilustração da casamata que poderia ser construída sobre a linha ZPE 1 

(1000Sv/h). Neste caso, ela poderia ser construída a 110cm (1,1m) de 

profundidade do solo, ter as paredes e teto com 50cm de espessura de concreto 

e 10cm de chumbo. 

Cálculos análogos devem ser realizados para definir as espessuras dos 

materiais a serem utilizados para as demais casamatas nas ZPEs entre 2 e 7. 
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Em um caso de acidente nuclear, um Plano de Emergência Local (PEL), 

previamente elaborado e treinado segundo as informações descritas 

anteriormente, deve ser acionado para que as pessoas saibam como atuar nesta 

situação. Ele deve conter o endereço do local de encontro determinado para o 

resgate e o local exato de cada um dos bunkers, caso tenha mais de um, bem 

como a definição de quais grupo(s) deve(m) dirigir-se para o local. As pessoas 

serão informadas por um sistema de sirenes. Os bunkers devem conter 

alimentos e água capaz de permitir que as pessoas permaneçam neste local 

durante o tempo necessário, já que não poderão consumir alimentos externos 

sob risco de contaminação radioativa.  As equipes de resgate devem estar 

previamente postas para encontrar e conduzir a população que se deslocar das 

Bunker 

110cm de Solo 

50cm de 

Concreto. 

10cm de Pb 
Altura 

300cm 

Área Exposta à 

radiação a uma dose 

de 1000Sv/h 

Paredes 

com 30cm 

de tijolo e 

cimento. 

Piso de 20cm de 

concreto e cerâmica. 

Dose de 0,001mSv/h 

Figura 12: Ilustração demostrando o esquema do bunker. Fonte: Produzido pela autora,2019. 
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ZPE’s 8 e 9 até ao local de abrigo que pode ser uma escola, um ginásio, uma 

igreja ou um local parecido que tenha água potável, cobertores, roupas, material 

de higiene pessoal e alimentos. 

Em relação à dose de Iodo estável este é administrado em caso de 

acidente em uma usina nuclear ou artefato de bomba suja (bomba nuclear). o 

Iodo é um dos subprodutos de fissão nuclear, os subprodutos são Cs-134, Cs-

137, Ru-103, Ru-106, Sr-89, I-131, Sr-90, Am-241, Pu-238 e Pu-239. A 

exposição à radioisótopos de Iodo I-131 após a liberação acidental de Iodo 

radioativo pode ocasionar no aumento de diagnósticos de câncer na tireoide. 

Quando inalado o Iodo radioativo é absorvido pelo organismo depositando – se 

na tireoide. Profilaxia por Iodo Estável (I-127) é o bloqueio da entrada do Iodo 

radioativo e por esse motivo que em uma emergência nuclear se distribui 

pastilhas de Iodo para as pessoas, aplicadas em dose única quando o nível de 

contaminação atinge 100mSv (CNEN, 2005). 

 

6.2 Aplicação  

Para a aplicação desse material em sala de aula para os alunos do ensino 

Técnico e/ou Militar, e para as cadeiras de formação da Polícia Militar do Estado 

do Rio de Janeiro (PMERJ), uma sugestão didática foi elaborada, podendo ser 

modificado de acordo com a demanda do público e ao critério do professor. 

Inicia-se o tema com os seguintes tópicos: 

• Justificar o tema e diferenciar a radiação natural e artificial. 

• A utilização da radiação, seus pontos positivos e negativos. 

Para o melhor esclarecimento dividimos os acidentes radioativos em três 

tópicos: 

i. Acidente em uma usina nuclear ocasionando vazamento de 

material radioativo. 

ii. Acidente em vias de trânsitos em local urbano. 

iii. Acidente causado por falta de conhecimento no manuseio. 
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6.2.1 Acidente em uma usina nuclear ocasionando vazamento de material 

radioativo. 

No caso em que uma região (cidade) é atingida por uma nuvem radioativa 

ou se esta cidade estiver no caminho dela, deve-se obedecer aos procedimentos 

seguintes (CIVIL, 2008): 

1º - Se a pessoa estiver dentro de casa, escola, shopping, igreja, loja, 

supermercado ou no interior de um automóvel, evite o máximo de sair. 

2º - Caso a pessoa estiver em casa ou local coberto e tenha que sair, 

cubra a cabeça com chapéu ou boné use calçados fechados com meias as mais 

grossas que tiver, calça comprida (também a mais grossa), camisa de mangas 

compridas, e se possível uma capa de plástico (capa de chuva) por cima, cubra 

nariz e boca com um pano ou toalha molhados de água ou use máscara. 

3º - Evite contato direto com pessoas que estejam sem proteção e fora de 

lugares cobertos. 

4º - Se alguma pessoa precisar sair, tente retornar o mais breve possível. 

5º - Ao sair, essa pessoa deve levar uma roupa extra, pois ao ser 

monitorado pelas autoridades, a fim de verificar a contaminação, se estiverem 

contaminadas, as suas roupas, vão ter que ser entregue aos agentes. 

6º - A pessoa deve solicitar um comprovante com o resultado da 

monitoração. 

7º - Para evitar a contaminação dentro de casa, lojas, igrejas ou qualquer 

local fechado, cada pessoa deve seguir as orientações:  

• Ao chegar da rua, não entre com seus sapatos em casa. 

• Tire as roupas e isole dentro de dois sacos plásticos, um dentro do outro. 

• Não use rodo, vassouras, panos, etc que utilizou do lado de fora, dentro 

de casa. 

• Não use de maneira nenhuma água da torneira. 

• Feche todas as janelas com auxílio de fita adesiva e isole os ralos. 

• Não ligue ar condicionado, ventiladores, exaustores; tente manter o 

ambiente menos contaminado o possível. 

• Ao entrar em casa procure tomar banho, lave sempre as mãos, esse 

procedimento evita a contaminação da pele. 
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• Evite tocar em dinheiro de papel ou moedas, maçanetas, corrimão, ou 

seja, objetos tocados pela população. 

• Durante o alerta, procure ter em casa produtos de limpeza tais como 

álcool, Hipoclorito (cloro), sabão, detergente, vinagre, etc. 

 

8º Para evitar contaminação do corpo 

 

• Tomar banho com sabão. 

• Evite colocar as mãos na boca, nos olhos e no nariz. 

• Use máscara levemente úmida. 

• Mantenha um estoque de água mineral em casa. 

• Não use água da chuva. 

• Não consuma alimentos tipo peixe, vegetais ou leite. Salvo se for liberado 

pelo governo. 

• Lave as embalagens de alimento antes de abrir. 

 

9º - Procedimentos gerais  

 

• Caso seja necessário, a população terá que ingerir Iodo, assunto já 

abordado anteriormente. 

• Se necessário, as autoridades vão remover as pessoas de suas casas, e 

o indicado é que cada pessoa leve coisas leves e pequenas tipo fotos, 

documentos, roupas e pequenos objetos de valor pessoal. 

• A população deve ficar atenta à televisão, jornais, revistas e internet. 

• As pessoas precisam procurar ficar calmas e em local coberto. 

• Telefone da Agência Nacional de Energia Nuclear. 

Durante horário comercial (dias de semana, de 08:00 às 17:00h) 

(21) 2173-2939 - (DIEME - Divisão de Atendimento a Emergências 

Radiológicas) 

 (21) 2173-2701 - (Diretoria do IRD- Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria) 

• Fora do horário comercial, fins de semana e feriados, 24 horas por dia 

(21) 99218-6433 - (Plantonista da DIEME) 

(21) 99218-6432 - (Plantonista da DIEME) 
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(21) 99218-6602 - (Chefe da DIEME) 

(21) 99218-6594 - (Diretor do IRD) 

• Site: http://www.cnen.gov.br/emergencia-radiologica - Acesso em 

26/11/2017. 

 

6.2.2 Acidente em vias de trânsitos, em local urbano 

Neste caso algumas variáveis devem ser observadas: 

 Os cenários possíveis de um acidente de trânsito: 

• Colisão do veículo transportador; 

• Capotamento do veículo transportador; 

• Incêndio no veículo transportador; 

• Queda do veículo/carga na água. 
 

Outra variável é que a população precisa saber a identificação de um 

veículo que transporta material radioativo. 

O símbolo radioativo, segundo a norma da CNEN – 501 resolução 

013/1988. O modelo segue de acordo com as figuras 13 a 15. Esses símbolos 

devem estarem fixado no veículo em locais visíveis. 

                  
 

 
Figura 13: Modelo do símbolo radioativo chamado também de trifólio o que significa trevo de três 

folhas. Fonte: SENEKOVIC, 2011. 
 

 

http://www.cnen.gov.br/emergencia-radiologica%20-%20Acesso%20em%2026/11/2017
http://www.cnen.gov.br/emergencia-radiologica%20-%20Acesso%20em%2026/11/2017
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         Figura 14: Símbolo de material radioativo. Fonte: SENEKOVIC, 2011. 

 

                          

Figura 15: Outro modelo de placa seguindo o padrão CNEN. Fonte: SENEKOVIC, 2011. 
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Veículo adesivado segundo a norma 051 CNEN (CNEN, 1988) na figura 

16. 

          

      Figura 16: Veículo que faz transporte de material radioativo. Fonte: RADTEST, 2013. 

 

Ao identificar o símbolo de material radiológico, os populares devem se 

afastar o máximo do local de acidente e: 

• Não tentar retirar as vítimas do veículo. 

• Não tentar retirar o material radioativo. 

• Não tentar apagar o fogo, em caso de incêndio com o veículo.  

• Orientar a quem estiver próximo, que se trata de um veículo com material 

radiativo. 

• Ligar para a CNEN o mais rápido possível. 

• Ligar para 190 informando o ocorrido. 

 

6.2.3 Acidente causado por falta de conhecimento no manuseio 

Esses acidentes são causados devido à falta de conhecimento técnico da 

pessoa que está manuseando o material; esse fato já aconteceu na cidade de 

Goiânia no estado de Goiás.  Relembrando o acidente com a cápsula de Césio 

- 137. Um equipamento foi transportado e desmontado por pessoas que sequer 

sabiam o real significado da palavra radioatividade.  

Esse fato pode acontecer também nos dias de hoje através de um roubo 

ou furto de uma carga ou veículo. Esse material pode acabar sendo vendido em 
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feiras livres, comunidades carentes, ferro velhos locais de grande concentração 

de pessoas com pouco ou nenhum conhecimento para manipular tal material. O 

resultado desse quadro pode ser uma irradiação ou contaminação em 

proporções iguais ou até maiores do que acontecido em Goiânia.  E neste caso 

a população deve, ao identificar o símbolo de material radioativo: 

• Se afastar ao máximo da “possível” fonte. 

• Ligar para a CNEN o mais rápido possível. 

• Entrar em contato com 190 e informar o ocorrido. 

• Caso seja em comunidade entrar em contato com o disque – denúncia 

pelo telefone 021- 2273 -1177 informando o sinistro. 

• Procure ficar dentro de casa. 

• Não circular próximo ao local da fonte. 

• Evite contato direto com pessoas que tiveram contato com a fonte. 

• Se possível as pessoas devem se deslocar para uma casa de parente fora 

do bairro em que se encontra a fonte. 

 

6.2.4 Acidentes   

Neste momento a turma já tem maturidade para fazer uma análise dos 

acidentes mais famosos que chocaram o mundo e tirar deles exemplos positivos 

ou negativos. São eles: 

• Acidente em Chernobyl - (1986)  

Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=n0USkZPmMNk 

Acesso em: 30/04/2019 

• Acidente em Goiânia - (1987) 

          Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=MfshO3PvlYs 

Acesso em: 30/04/2019 

• Furto na Fábrica da Poesi – RJ (2004) 

Disponível 

em:https://acervo.oglobo.globo.com/busca/?busca=cnen+poesi+-+penha 

           Acesso em: 30/04/2019 

Com essas orientações a turma já tem um entendimento suficiente para 

que, em um momento de crise radiológica, agir de forma ordeira e progressiva, 

https://www.youtube.com/watch?v=n0USkZPmMNk
https://www.youtube.com/watch?v=MfshO3PvlYs
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preservando a sua vida e a de quem o cercar e ainda contribuir com as equipes 

de emergência que atuarem no local. 

 

6.2.5 Avaliação 

A avaliação pode ser do tipo qualitativa, e uma sugestão para o professor 

é fazer uma análise dos acidentes com os alunos, debatendo apontando os 

pontos positivos e os negativos em relação às equipes de segurança que 

atuaram nos acidentes. Com questionamento do tipo: A maneira em que o 

governo tratou o assunto, a princípio relatando que se tratava de um vazamento 

de gás (tratado no documentário “Acidente em Goiânia” sugestionado na 

aplicação), foi adequado?  Sendo assim, esse debate é um caminho que pode 

levar com que seus alunos reflitam toda a gama de informação que receberam 

fundamentando decisões assertivas em meio a uma crise radiológica ou nuclear. 
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7. ESTUDO DE CASO  

Nesse capítulo apresenta – se caso para a proposta didática, sob a forma 

metodológica em estudo de caso, que será a ferramenta para a aplicação dos 

conhecimentos trabalhados no decorrer do tema da pesquisa. Cabe ao professor 

neste momento o papel de conduzir o caminho de uma linha de raciocínio que 

possibilite ao aluno visualizar, e uma maneira crítica em tais situações e formas 

de proteção à radiação, dentro de um caso fictício agregado a um cenário real. 

Neste ponto também surge em outros órgãos que atuarão no evento que são 

eles: Os Bombeiros, Centro de Engenharia de Trânsito da cidade do Rio de 

Janeiro (CET – RIO) e a Guarda Civil Municipal da cidade do Rio de Janeiro. 

Essas equipes devem atuar e irão aparecer no cenário, cabe ao ensino técnico 

e/ou militar e ao policial militar obter o entendimento no que tange a competência 

e ao ponto (dentro do evento) em cada equipe deve atuar contribuindo para a 

fluidez do resgate. 

Como visto no Capítulo 6, uma emergência radiológica pode existir por 

diversas situações em diversos cenários e a situação que servirá como papel de 

fundo e o caso baseado em um acidente de trânsito, envolvendo um veículo que 

transporta um material radioativo. Os tópicos a serem levantados e discutidos 

serão; atraso no resgate, as vítimas, as equipes de resgate, a população ao 

redor, descontaminação e por fim avaliação. 

O acidente de trânsito envolve um automóvel, que carrega uma fonte de 

Ir192 de 72Ci. Como local, foi escolhido a Avenida Brasil, que possui trânsito 

intenso e é a principal via que liga a cidade do Rio de Janeiro a diversos bairros 

e polos industriais, na altura do trevo das Margaridas (saída para a Rodovia 

Presidente Dutra). Uma guarnição composta de dois policiais militares dirige-se 

ao local e ao se deparar com a situação, percebe que se trata de um veículo 

transportando material radioativo (apresenta adesivo informando que transporta 

material radioativo). Eles avistam uma caixa, que contém fonte radioativa no 

interior do veículo, em seu porta malas. Eles também avistam documentos que 
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informam suas especificações5, segundo a norma CNEN (CNEN, 2005). Ao 

consultar estes documentos, eles observam, por exemplo, sua atividade. Por 

estarem preparados para agir em tal situação, esses policiais, passam a seguir 

um protocolo, seguindo os índices de dosimetria (CNEN, 2005).  

Nesse instante, o professor relata o caso para a turma e descreve o 

procedimento que os policiais e equipes de socorro devem seguir, que são eles:  

 

● Isolar o local rapidamente; 

● Procurar cobrir as partes expostas do corpo, tais como braços, rostos e 

o pescoço. 

● Calcular, baseado na lei do inverso do quadrado da distância, a taxa de 

dose a distância de um metro, conforme exposto no Capítulo 3, item 3.3.  

 

A dose foi calculada pela fórmula da lei do quadrado do inverso da 

distância, inserindo o fator gama (𝛤) e a atividade da fonte (A), ficando da 

seguinte maneira: 

  𝐷 =  𝛤
𝐴

𝑑2                                          (6) 

onde 𝛤 = 0,114 mSv*m2/h*GBq, A = 72Ci. Usando a relação para 

transformar uma atividade de Ci para Bq: 1Ci = 37GBq, e usando a distância 

como 1m, obtém-se:  

 

D = 0,114 * (72*37) / 12                                                                                                               (7) 

 

Ou seja, D = 303,7mSv/h a 1m de distância da fonte. 

 

Usando o mesmo raciocínio, a Tabela 6 apresenta o valor da taxa de dose 

para outras distâncias. 

 

 

 

 
 

5 Todo automotivo que faz transporte de material radioativo segundo norma CNEN deve carregar 

também uma certidão de autorização constando dados da fonte como por exemplo, atividade, meia vida, 
peso, etc. Norma CNEN 5.01 (CNEN, 2005). 
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Tabela 6 Relação dose x Distância x Efeitos a cada hora de exposição 

Dose (Sv/h) Distância (m) 

2 0,39 

1 0,55 

0,2 1,23 

0,1 1,74 

0,05 2,50 

0,02 3,90 

0,001 17,50 
Fonte: Produzido pela autora,2019. 

 

● Isolar o local preventivamente usando a distância calculada de 50m de 

raio. Vale ressaltar aqui que para uma situação de emergência, em geral, 

seja ela envolvendo fonte radioativa ou não, o raio de isolamento com 50 

m se justifica pelo fato que as viaturas precisam estar em locais de fácil 

manobra e parqueamento. Os equipamentos das equipes de socorro em 

suma, necessitam de espaço e local fora do alcance do público, porém 

bem visível e de fácil acesso a quem as usar; e como neste caso, garantir  

a preservação ao máximo da dignidade das vítimas presas nas ferragens; 

● Orientar os socorristas sobre o risco de exposição; 

● Entrar em contato com a CNEN informando o ocorrido; 

● Fechar a pista da Avenida Brasil nos dois sentidos e desviar o trânsito 

por uma pista alternativa: (Figura 17); 

 

Figura 17 Mapa da região onde um raio de isolamento com 50 metros foi demarcado, e os pontos 
interditados e os desvios nas pistas de acesso também foram determinados. Fonte:  GOOGLE, 2019. 

Rai

o de 

isolamento 
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● Auxiliar no socorro das vítimas, sempre preservando a segurança da 

equipe da Defesa Civil; 

● Aguardar os técnicos da CNEN liberarem o local; 

● Liberar o trânsito. 

 

Definido esses itens, o professor passa para o próximo ponto que é 

calcular o tempo e avaliar os danos a que os organismos da(s) vítima (S), 

socorrista ou populares estejam expostos a uma dose aguda de radiação 

ionizante, baseados na norma CNEN 301.06 (JANEIRO, 2008). A Tabela 2 

apresenta uma relação de taxa de dose e efeitos devido à exposição prolongada 

a radiação ionizante.  

Com as informações passadas acima, fica para o professor orientar a 

turma a fazer uma análise dos riscos, baseados nas consequências, uma vez 

cientes das consequências, e formular soluções de proteção individual em um 

evento como esse.  

Ao professor também cabe conduzir uma linha de raciocínio que 

possibilite a compreensão sobre os tópicos e fazer uma análise mais ampla e 

coercitiva. Para tanto, o acidente foi dividido em quatro situações de 

acontecimentos, indo de um simples acidente a uma situação extrema. Embora 

algumas situações possam parecer irreais, durante um acidente de trânsito com 

material radioativo, elas têm um efeito ilustrativo de danos que podem ocorrer às 

vítimas e aos socorristas. Vale ressaltar que os cálculos foram obtidos a partir 

da lei do inverso do quadrado da distância, item já tratado neste trabalho no 

capítulo 04 e de uma curva temporal do acidente, ou seja, o que acontece com 

a vítima, socorrista e a população ao decorrer do tempo.  

Em todas as situações, pressupõe- se que a vítima é o motorista e que 

ficou preso nas ferragens do veículo: 

 

7.1 Situação 1 – A fonte dentro do porta malas do veículo e o embalado 

intacto, ou seja, sem vazamento. 

Neste caso, a CNEN é informada e como não existe vazamento o risco de 

contaminação é zero, o resgate segue normalmente.  
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7.2 Situação 2 – A fonte dentro do porta malas com o embalado rompido, 

a dois metros da vítima.  

No Figura - 18 apresenta o cenário de possíveis efeitos biológicos na 

Situação 1, em função da taxa de dose e o tempo de socorro. A faixa em verde 

significa região de possíveis efeitos futuros tais como ocorrência de câncer; dano 

nos cromossomos. A faixa rosa, ocorrências de doenças suaves de irradiação: 

vômito, diarreia, fadiga, redução da resistência para infecções (veja Tabela 2).   

 

 

Figura 18 - Gráfico de dose x tempo para uma distância de 2 metros.  Fonte: Produzido pela autora, 
2019. 

  
 

Se as equipes de resgate demorarem 3h para retirar a vítima e se 

retirarem do local, receberão a dose de 0,2Sv (figura - 18) e a esta dose estarão 

sujeitos a possíveis efeitos futuros tais como ocorrência de câncer; dano nos 

cromossomos (tabela – 2). 

Essa demora pode ser atribuída ao atraso da chegada da equipe de 

socorro incluindo (CNEN e Bombeiros), bem como à dificuldade técnica para 

retirar a vítima das ferragens de forma estável. Esse atraso da chegada da 

equipe é comum nas grandes metrópoles, como o caso da cidade do Rio de 

Janeiro, onde pode haver demora devido ao grande número de veículos 

automotores nas principais avenidas. Cabe ressaltar que no gráfico da figura 18, 

os efeitos biológicos vão até 6h de duração do resgate, onde espera-se que a 
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vítima já tenha sido resgatada. Se passar mais tempo, acima de 13h, a dose 

recebida poderia entrar na terceira faixa de efeitos (1,0 - 2,0Sv) da Tabela 2. 

Revezamento entre as equipes  

A figura 19 mostra o revezamento entre as equipes a uma distância de 

2m, submetidos à dose de 0,076Sv/h.  

 

Figura 19 - Gráfico de revezamento das equipes de socorro a cada 16 minutos (0,27horas) a dose 
é de 0,20Sv dose limite para o indivíduo exposto ocupacionalmente passado disso a equipe de resgate 
precisa ser trocada .Fonte: Produzido pela autora, 2019. 

 

Nesta situação o revezamento entre as equipes acontece de forma que 

cada socorrista receba somente 0,20Sv (valor máximo de dose ocupacional para 

um trabalhador credenciado a operar com materiais radioativos) a cada 16min, 

lembrando sempre que a dose emitida pela fonte é de 0,076Sv. Isso significa 

que passado esse tempo a equipe precisa ser substituída, seguindo assim até o 

término do resgate. 

 

7.3 Situação 3 – Fonte com embalado rompido e por algum motivo a fonte 

foi parar no banco de trás do veículo, a um metro da vítima. 

Sintomas dos efeitos da radiação, conceitos de proteção individual e de 

revezamento entre as equipes são alguns pontos a serem levantados. É 

importante que o professor permita que os alunos façam pergunta uns para os 

outros e para o próprio professor, a fim de extrair as melhores conclusões para 

o assunto.  
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A figura – 20 foi produzido um gráfico correlacionando dose e tempo a 

uma distância de 1m. 

 

Figura 20 – Gráfico relação Dose (Sv) x Tempo (h) em que a faixa verde implica na ocorrência de 
danos futuros nos cromossomos; o intervalo que vai 0,2 até 1,0Sv (faixa rosa) apresenta sintomas de 
redução temporária de glóbulos branco e a faixa em vermelho vai de 1,0 – 2,0Sv apresenta sintomas de 
ocorrências de doenças suaves de irradiação: vômito, diarreia, fadiga, redução da resistência para 
infecções (tabela – 2). Fonte: Produzido pela autora, 2019. 

 

 

Conforme o gráfico da figura - 20 com a permanência de pessoas a 1m 

da fonte. Sendo assim temos os seguintes casos; 

Se a equipe de resgate e a vítima permanecerem por 1h a 1m da fonte, 

elas receberão uma dose total de 0,30Sv (figura 20) e estarão sujeitas a 

possíveis efeitos futuros tais como ocorrência de câncer; dano nos cromossomos 

(tabela 2). 

Caso o resgate dure um tempo total de 4h, segundo a figura - 20 que 

apresenta o gráfico, essas estarão submetidas a uma dose de 1,21Sv e a esta 

dose a pessoa apresenta ocorrências de doenças suaves de irradiação: vômito, 

diarreia, fadiga, redução da resistência para infecções, segundo a tabela 2. 

Caso o resgate demore 6 horas resultando em uma dose total de 1,82Sv 

e o limite indicado pela CNEN (CNEN, 2011) de dose para caso de exposições 

ocupacionais é de 0,02Sv.  

Vale ressaltar aqui que o tempo é muito pequeno, por conseguinte uma 

saída salutar a fazer, é sanar o vazamento para só assim prosseguir com o 
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resgate. Porém, para efeito de estudo, vamos seguir de forma que o tempo seja 

hábil para realizar um revezamento.  

Exatamente como na situação mencionada acima, uma alternativa a fazer 

é o revezamento entre as equipes, da seguinte forma; 

Equipe 01 Formada por socorrista (Bombeiros) fica por no máximo 21s 

contados no cronômetro a um metro da fonte contaminante; essa equipe será 

responsável por toda a análise inicial e dará a visão geral do resgate. 

Passado o tempo seguinte a equipe 02 toma o lugar da equipe 01 e 

continua o resgate, sempre lembrando que não poderá passar mais do que o 

tempo estipulado, no local do acidente. E assim segue o trabalho de resgate, 

uma equipe nova substituindo a outra que saiu, até retirar por completo a vítima 

das ferragens. 

Cada equipe que foi substituída não poderá permanecer no local do 

resgate, e sim deverá ir para o centro de tratamento e descontaminação montado 

em conjunto pelas equipes da CNEN, Bombeiros, PMERJ, Guarda Municipal e 

CET – Rio, uma distância de 50m, distância essa que se justifica pelo fato de 

toda a dinâmica do resgate, tais como: parqueamento e manobra das viaturas, 

alocação dos equipamentos e a montagem do gabinete de crise, do epicentro e 

lá seguir com todo o rito de descontaminação, assunto a ser tratado mais à 

frente. 

Se no caso de receber uma dose aguda ou os sintomas aparecerem em 

qualquer um dos membros da equipe, será necessário imediatamente remove-

lo do local e buscar auxílio médico nos hospitais da região. Sugestão: No caso 

de contaminação de um dos membros da equipe, tem-se como referência o 

Hospital da Marinha do Brasil Marcílio Dias, pois essa unidade hospitalar 

atendeu as vítimas do acidente radiológico de Goiânia-GO em 1987 (SES, 2016). 

As equipes que saírem do local não poderão mais serem empregadas em 

ocorrência dessa natureza em um intervalo de tempo de 12 meses. Deverão ser 

acompanhadas periodicamente para verificar possíveis sintomas de irradiação 

futuros e trata – lós (ABREU, 2016). 

Vale ressaltar novamente que cada componente de cada equipe também 

deve estar com grande parte do corpo coberto, ou seja, com sapatos bem 

fechados, meias, calças, blusas de manga comprida, olhos e boca com proteção 

(ABREU, 2016). 
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Nesse ponto, o professor pode até trazer como exemplo outros intervalos 

de tempo e ainda deixar que a turma levante outros intervalos a fim de efetuar 

uma análise mais quantitativa. 

 

7.4 Situação 4 – Embalado rompido e por algum motivo a fonte foi parar 

sobre o motorista (vítima). 

A essa situação o embalado no colo a uma distância 1mm, distância essa 

que podemos atribuir à diferença da espessura do uniforme da vítima e é, para 

esse caso irrisória, ou seja, quase não altera a dosimetria da vítima, que 

receberia a dose mortal de 303Sv (Figura - 21) morte eminente em 10 dias de 

acordo com a tabela 2.  

 

Figura 21 – Gráfico relação Dose (Sv) x Tempo (h). O intervalo em verde a dose varia de 
0 – 1,0Sv na qual a vítima apresenta os sintomas de; possíveis danos nos cromossomos e 
redução temporária de glóbulos brancos.  No intervalo que compreende a faixa rosa a dose fica 
entre 1,0 – 2,0Sv e os sintomas são ocorrência de doenças suaves da irradiação tais como 
vômito, diarreia, fadiga, imunidade baixa. O intervalo que compreende a faixa amarela fica entre 
2,0 – 3,0Sv, com ocorrências de doenças com efeitos graves da irradiação; destruição da medula 
e intestino; e a dose letal da população é de 10 – 35% de morte em 30 dias. No intervalo 
proveniente a faixa laranja a dose fica entre 3,0 – 4,0Sv com apresentação de doenças com 
efeitos graves da irradiação: destruição da medula e intestino e a dose letal da população é de 
50 – 70% de morte em 30 dias. Finalizando a faixa vermelha a dose varia entre 4,0 – 6,0Sv leva 
a enfermidade aguda, morte eminente; 60 -95% de morte em 30 dias (tabela 2). Fonte: Produzido 
pela autora, 2019. 

 

 

Nesse momento o resgate se torna uma tarefa muito difícil pois os 

socorristas não podem se aproximar da vítima sem que recebam uma dose fatal. 

Fica registrado aqui que o intervalo de tempo entre a dose e o óbito de uma 
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pessoa é de no mínimo 10 dias; isso significa que ninguém morre devido aos 

efeitos da irradiação instantaneamente. Porém as vítimas vão começar a sofrer 

os sintomas da síndrome aguda da radiação.  

Uma vez que não podem se aproximar da vítima, a equipe de resgate 

precisa uma manobra para descontaminação (CIVIL, 2008) com jatos de água 

enquanto uma outra equipe manipula o deslocamento da fonte para uma caixa 

de isolamento sanando o vazamento, com um tipo de robô (como um drone) 

controlado por controle remoto a uma distância de 4m (distância que o 

trabalhador receberá 0,02Sv segundo a tabela 6). 

Essa situação é uma das diversas em que os alunos podem levantar e 

debater durante os encontros. 

 

7.5 A população ao redor  

Nesse tópico a função do professor, como nos outros, é fundamental. 

Cabe a ele a função de levantar situações e pontos para a proteção da 

população, comerciantes e as residências ao redor do acidente.  

Em um sinistro é comum atrair populares que ficam observando o 

acontecido. Sem noção dos riscos a que estão expostos, cabe as equipes de 

segurança a orientação e isolamento do local, afastando assim qualquer 

indivíduo que não esteja envolvido no resgate. 

Os populares curiosos que se encontram observando a cena deverão ser 

retirados imediatamente, e serem orientados quanto ao sintoma da exposição à 

radiação e procurar atendimento médico, ressaltando que os sintomas como 

vômitos, diarreia entre outros, podem ser uma manifestação da exposição no 

organismo (SANCHES, 2005).  

As equipes que atuarem na contenção dos curiosos e na dinâmica do 

acidente que são elas: A PMERJ, a Guarda Municipal da Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro e a CET – Rio: Os agentes controladores do trânsito devem 

ser devidamente orientados em relação ao surgimento de sintomas tais como 

dores de cabeça, vômito, dores pelo corpo etc, que podem estar relacionados a 

dose de radiação recebida por que atuaram nesta ocorrência.  Recomenda-se 

não obrar em situações envolvendo fuga de radiação, por um período de no 

mínimo 12 meses podendo ser estendido segundo determinação médica (HUNT, 

OLIVEIRA FILHO e RABELO, 2018). 
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Dado esse ponto, espera-se que a turma tenha uma real noção de como 

proceder em uma situação de risco. 

Observações 

Não se aplica nesse caso, porém se houvessem residências muito 

próximas a ponto de estarem recebendo algum nível de dose de risco, que 

segundo a tabela 2 vai de 0,05 até 50Sv, essas deverão seguir as orientações 

relatadas a seguir. 

Em relação às residências, essas deverão ter as portas e janelas fechadas 

e os moradores orientados a não saírem até que se libere totalmente a via. Assim 

também segue o comércio ao redor (RABELLO, 1996), ou seja, as portas e 

janelas bem fechadas; as mercadorias não têm risco de contaminação, pois não 

houve fuga de material particulado (IAEA, 1988), porém devem permanecer no 

local sem violação; o local deve ser identificado e relacionado com o proprietário 

e lacrado com lacre de identificação serial; este lacre serve para correlacionar 

proprietário e objeto e evitar furtos, desvios e danos no estabelecimento 

facilitando o rastreio. Este lacre também somente poderá ser rompido e aberto 

sob liberação oficial. Se próximo ao acidente existir um posto de combustível 

(gasolina, etanol etc), este também se configura como um ponto de comércio e 

deverá seguir o procedimento para estabelecimento comercial. As bombas e o 

reservatório de combustível devem ser lacrados, os funcionários identificados e 

orientados quanto à possibilidade de vir apresentar algum sintoma de uma 

possível exposição à radiação emitida. Também esses funcionários, assim como 

o proprietário ou os proprietários do comércio, só poderão retornar ao local de 

atividade quando devidamente liberado pelos órgãos competentes como: a 

CNEN, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Militar e IBAMA 

(RABELLO, 1996). 

 

7.6 Descontaminação  

Os que saírem do local da ocorrência deverão lavar-se de corpo inteiro 

(tomar banho) exaustivamente com água corrente morna e sabão neutro 

(ABREU, 2016) e uso de ácido acético a fim de permitir que ao entrar em contato 

com algum material radioativo, ele se tornar solúvel facilitando a remoção; 

também pode ser administrado dióxido de titânio com lanolina nos pés e mãos 

que costumam ser os locais de maior concentração de material radioativo e 
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aplicação de resinas de trocas iônicas6 e por fim o uso de métodos abrasivos 

para descontaminação de pele tais como pedra – pomes, buchas de nylon entre 

outros (SES, 2016) no corpo todo, as fardas e uniforme utilizados por medidas 

de segurança deverão ser separados dos demais utensílios e alocados em sacos 

plásticos identificados até serem lavados, porém antes de usá-lo será necessário 

a medição da dose. (ABREU, 2016). Assim também os equipamentos que forem 

utilizados diretamente na operação de resgate devem passar por um tempo de 

dez meias vidas que dá no total de dois anos em isolamento, até que voltem a 

ser utilizados; e os materiais descartáveis devem estar separados dos demais 

lixos comuns, embalados em sacos plásticos e identificados para só assim serem 

descartados. 

Um gabinete de crise deverá ser montado a 50 metros do evento, junto a 

descontaminação, com a finalidade de dar todos os esclarecimentos aos 

familiares das vítimas e à imprensa. Todos os representantes da Defesa Civil, 

dos Bombeiros, da Polícia Militar, do Exército, ambientalistas e demais entes da 

Sociedade devem fazer parte desse gabinete.  

 

7.7 Avaliação 

Segue uma sugestão de avaliação qualitativa, faça a saber. 

Ao término dos encontros uma dinâmica com perguntas e respostas 

baseadas no que foi tratado entre os alunos supervisionados pelo professor.  

Os questionamentos podem ser desenhar da seguinte forma: 

- Qual é a importância da radiação para sociedade e as suas aplicações? 

- Por que se isolar o local de acidente radiológico? 

- Dê que forma deve-se proceder caso os registros das especificações do 

material embalado, não for encontrado? 

Essa dinâmica pode servir para detectar possíveis pontos sensíveis que 

não ficaram bem esclarecidos ou que deveriam ser mais aprofundados, e ao 

mesmo tempo os pontos em que de fato os alunos demonstraram que 

 
 

6 Trata-se de um produto sintético, que ao inserido em água, poderão soltar íons Na+ 
(sódio) ou H+  (hidrogênio) ou ainda OH- (hidroxila) absorvendo da mesma água respectivamente, 
cátions e ânions, indesejáveis no processo (KREMER, 2019). 
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aprenderam o conteúdo durante o desenvolvimento deste tema demonstrando a 

eficiência deste trabalho. 
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8. PRODUTO 

 

Este trabalho possibilitou a criação de um produto tendo na sua estrutura 

procedimentos de como as equipes de segurança e a população deve seguir 

para minimizar os riscos frente uma emergência radiológica ou nuclear, e na sua 

aplicação tendo como público alvo o ensino técnico militar. 

 Seguindo os itens: 

a) Para a aplicação em sala de aula com no máximo 30 pessoas (alunos). 

b) No mínimo de 4 encontros de 50 minutos cada encontro, podendo se 

estender de acordo com instituição. 

c) Auxílio de projetor e kit multimidia (caixa amplificadora de som e 

computador). 

d) Como sugestão na introdução do tema emergência radiológica ou nuclear 

o professor pode iniciar a aplicação abordando a importância da radiação 

na medicina e na indústria.  

e) Feito isso segue os passos 

Tipos de radiação; 

Radiação ionizante e não ionizante; 

Procedimentos frente a uma emergência nuclear; 

Procedimentos frente a uma emergência radiológica; 

Acidentes envolvendo veículos transportando material radioativo; 

Acidentes; 

Perguntas; 

Avaliação e  

Término.  

 

OBS: Para a avaliação uma sugestão é realizar um debate com os pontos 

levantados pelos alunos durante a desenvolvimento do tema. Situações 

observadas nos documentários de acidentes e acidentes fictícios 

(levantado neste trabalho) também podem servir como tema no debate. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento desse trabalho possibilitou formular um material que 

consiste em abordar o conceito sobre emergência radiológica e nuclear e 

paralelamente trabalhando o conteúdo de interação da radiação com a matéria 

tema  abordado no ensino médio e fundamental no colégio da polícia Militar do 

estado do Rio de Janeiro unidade de Niterói (CPMERJ/Niterói), previsto na base 

nacional comum curricular e facilitador para o melhor entendimento e 

esclarecimento do assunto radiação em sala de aula. 

O desenvolvimento do tema A Radioatividade no Ensino Médio Militar e 

Ensino Técnico como ferramenta introdutória em avaliações de Emergências 

Radiológicas ou Nucleares, permitiu a exploração de conceitos e princípios que 

são poucos trabalhados no ambiente escolar e menos ainda chega ao 

conhecimento da população. Esse fato é também atribuído a deficiência na 

formação que vai da academia até chegar ao ensino regular. 

Tópicos abordados durante o decorrer desse projeto tais como as zonas 

de planejamento de emergência ou (ZPE) em que consiste em setores formando 

raios em volta da fonte irradiante, são determinadas pela lei do inverso do 

quadrado da distância foram de suma importância para o entendimento sobre 

dose, sintomas, abrigo e resgate em uma emergência.  

Outro ponto também a ser observado são os princípios físicos da radiação 

que se configura em três tópicos que são eles: Quadrado do inverso da distância 

consistindo que a intensidade do feixe decresce proporcionalmente ao quadrado 

da distância da fonte, atenuação da radiação eletromagnética que em suma é 

quando as reações fotonucleares podem acontecer em um dado momento que 

os feixes de radiação gama atravessassem um meio material podendo interagir 

como por absorção fotoelétrica, espalhamento Compton ou por ainda produção 

de pares e o terceiro princípio que é a contaminação descrevendo a diferença 

entre contaminação (quando um ser possui material radioativo e emite a  

irradiação) e irradiação (caracterizada pelo fato de um corpo ou ser vivente e 

exposto a uma radiação a uma determinada distância, não necessitando contato 

direto com a fonte radioativa.) esses conceitos formaram a base de sustentação 

para o desencadeamento do presente trabalho. 
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Os casos fictícios inseridos em cenários reais, comuns ao dia a dia de 

grande parte da população possibilita que o aluno fosse totalmente imerso a uma 

possível real situação de emergência radiológica ou nuclear e assim tivesse um 

entendimento mais aprofundado resultado em optar pela melhor tomada de 

decisão com o intuito de salvaguardar a sua própria vida e até de terceiros. 

 Durante o desenvolvimento deste tema   questões sobre diferentes áreas 

do saber podem ser levantadas isso incluindo ética, moral, história e geografia 

demostrando que o tema não se esgota, se enriquece, fazendo parte de um dos 

objetivos almejados para a formação de um cidadão participativo nas questões 

que tange Ciências, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. Apontando uma 

perspectiva que dessas questões podem converter para um papel importante na 

percepção do uso de matrizes radiológicas em diferentes ramos da sociedade.   

Salientando que os assuntos de física nuclear, emergência radiológica e 

nuclear não se esgota aqui, ou seja, pontos como o realocamento de pessoas 

com dificuldade de locomoção em meio a uma situação de crise, o entendimento 

dos alunos do ensino médio militar e técnico assim também como dos policiais 

militares em formação, sobre radiação e rotas de evacuação na cidade do Rio 

de Janeiro, são alguns dos tópicos a serem explorados mais a fundo em um 

possível trabalho de pesquisa.  

Finalizando então, a energia nuclear com toda a sua vasta presença em 

diversos ramos da sociedade e os avanços em segurança, mostrou que 

utilizando de maneira, mesmo sob todo um aparato e monitoramento, apresenta 

risco para a sociedade, caso algum acidente ocorra, daí a importância de 

salientar dois pontos alto a serem considerados; o treinamento dos profissionais 

de segurança dos socorrista e da população e a divulgação de informações e 

debates com intuito de esclarecer o assunto, compõe o melhor atendimento 

podendo até poupar vidas da exposição à irradiação, sendo assim não sobra 

dúvidas que o ambiente escolar ainda é a melhor porta de entrada para introduzir 

e fixar esse trabalho no seio da sociedade. 
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