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AO PROFESSOR 

Este material é produto oriundo da dissertação de mestrado com o tema: A 

Radioatividade no Ensino Médio Militar e Ensino Técnico como ferramenta introdutória 

em avaliações de Emergências Radiológicas ou Nucleares. Sob a orientação do Prof. 

Dr. Roberto Meigikos, este trabalho é item essencial para a obtenção do grau de 

Mestre do Programa de Pós-Graduação de Ensino de Ciências da Natureza, da 

Universidade Federal Fluminense na modalidade em ensino de Física. 

Desenvolvido com o objetivo de buscar o melhor preparo das equipes de 

segurança em especial a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, devido estes serem 

os primeiros profissionais, em geral, a chegar a uma situação de crise. Portanto, este 

material pode ser aplicado no ensino técnico – militar, nas escolas de formação de praças 

e oficiais e no Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CPMERJ). Este 

trabalho, porém, não se restringe a isso, pode ainda ser ministrado a demais equipes de 

segurança e de socorro tais como Guarda Civil Municipal, Defesa Civil entre outros. 

Este trabalho tem em sua consistência em montar um plano de resposta em 

emergência radiológica ou nuclear tendo como item medidas de segurança que vai 

viabilizar e minimizar os efeitos biológicos da radiação no ser humano.  

O roteiro da aplicação consiste em quatro encontros de 50 minutos cada em um 

ambiente de sala de aula com auxílio projetor, caixa de som e computador, para uma 

classe de no máximo 30 alunos. Para os colégios militares este trabalho pode ser aplicado 

no ensino médio (em qualquer ano) e para o curso de formação de soldado e de oficiais 

no caso do ensino técnico. 

Em uma imersão do assunto radioatividade, muito se tem alçado mão de matrizes 

radioativas para aplicação na indústria, na construção naval e civil, na medicina, em 

pesquisas entre outros. Essa vasta utilização provoca a circulação de material 

radioativo por veículos automotores, pelos centros urbanos, aonde existe grande 

concentração de pessoas.  

É quando pode acontecer, como por exemplo, um acidente envolvendo um 

veículo que faz o transporte desse material, gerando risco de contaminação por 

radiação ou ainda um acidente na central nuclear de Angra dos Reis, na cidade de 

Angra dos Reis / RJ, podendo ocasionar fuga de material particulado. 

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

funções fiscalizar toda essa gama de utilização radiológica e radioativa no Brasil. 
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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 radiológica. (ELETRONUCLEAR, 2011, p.2). 
 

Tanto os órgãos fiscalizadores como as empresas que fazem uso de tecnologia 

radioativa, operam com a finalidade de minimizar os riscos de sinistros. Entretanto, os 

acidentes são passíveis de acontecer, sejam eles causados por má manipulação, por 

erro técnico ou por negligência entre outras causas. 

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 (1987). Mesmo 

tendo origens humanas ou naturais distintas, todos estes acidentes apontaram falhas 

ao seguir os protocolos ou planos de segurança ou medidas que não foram 

observadas em uma dinâmica 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). 

Relembrando alguns fatos históricos envolvendo acidentes radioativo, 

destacamos o acontecido na central nuclear de Chernobyl na Ucrânia em 1986 na 

qual o reator de fissão nuclear explodiu. Houve uma demora de três dias para que a 

população fosse avisada e removida de suas casas e os profissionais tais como os 

bombeiros ao atender a emergência sofreram efeitos da contaminação por radiação 

por não estarem devidamente protegidos. No Brasil o sinistro em Goiânia com o Césio 

– 137 em 1987 também não trazem boas lembranças.  

Fato ocorreu quando um equipamento de radioterapia foi abandonado em uma 

instalação desativada, foi furtado, desmontado e vendido por catadores de sucatas 

para o ferro – velho local (ANJOS, 2003). A caixa de chumbo em que continha o 



7 
 

cloreto de césio foi rompida expondo o material radioativo sem qualquer proteção ou 

controle. Esse fato levou a óbito 4 pessoas. Mais de mil manifestaram sintomas de 

irradiação, entre eles policiais militares, bombeiros entre outros profissionais que 

atuaram neste fatídico evento.  

  Acidentes radiológicos podem ocorrer por causas distintas e as equipes de 

socorro, profissionais da defesa civil, Bombeiros, Guardar Civil Municipal, Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro entre outros, precisam estarem devidamente 

preparadas, contudo não foi o que o fato em Goiânia mostrou.  

Reportando – se para os dias atuais, acontecendo um acidente de carro em que o 

embalado foi rompido, gerando fuga de radiação. Será que os policiais que atenderem 

o evento, vão ter o preparo e a instrução de como proceder tanto para sua própria 

proteção quanto a proteção da população? 

E a população por sua vez, será que essa vai ter o entendimento de como agir 

para evitar ser contaminado pela radiação? 

Sobre esses fatores descritos anteriormente é que esse trabalho se debruça. 

Com a produção de um plano de resposta para acidentes radiológico ou nucleares, 

visando preparar, orienta 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 podendo ainda, ser aplicada em qualquer outra 

instituição de ensino. Para isso, é necessário que o professor conheça os princípios 

físicos da radiação e compreender os cálculos, e para tanto antes do roteiro da 

aplicação segue o conteúdo base que vai auxiliar o professor na aplicação desse 

trabalho.  

1 - PRINCÍPIOS FÍSICOS DA RADIAÇÃO 

Neste capítulo, destinado ao professor, serão tratados os princípios físicos, que 

permitem compreender as etapas e os cálculos que vão nortear as orientações sobre 

os procedimentos em uma emergência radiológica e nuclear. 

 

1.1 Conhecendo a 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 
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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 randômicos1, restando então, para 

mensura-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). 

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 de energia h interage com um elétron. 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 é produzido e o elétron é colocado em 

movimento com energia cinética (ANJOS, 2003) (COSTA, 2010). 

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

(1900) como um braço da teoria do espalhamento de ondas eletromagnéticas. É a 

 
1 Que depende de situações incertas e não de um evento específico; aleatórioFonte 

bibliográfica inválida especificada.. 
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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 atômico 

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), 

originando na produção de pares (COSTA, 2010). 

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

de acordo com a Figura 1. 

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 2 demostra a 

probabilidade de ocorrência da absorção fotoelétrica, espalhamento Compton e a 

produção de pares em função da energia incidente do fóton. 

 

 

Figura 1 - 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 2 - Apresenta 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. 

 

1.2 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: 

                                 − 
dI

I
=  μdχ → ∫

dI
−
I

I

I0
=  − ∫ μdx′

x

0
                                             (1) 
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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) 

 

 

Para exemplificar e aplicar a lei da atenuação da radiação eletromagnética, esse 

experimento pode servir de base para o professor ao exemplificar a aplicação dos 

cálculos. 

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 3). 
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Figura 3 - 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 4). 
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Figura 4  – Gráfico demonstrando o comportamento da radiação com os Materiais de freamento. Fonte: Gráfico 
produzido pela autora,2019. 

 

A partir do cálculo do coeficiente angular das retas formadas no gráfico 1 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. 

 

1.3 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 5), que mostra que a intensidade do feixe 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - 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 (SCAFF, 1997): 

 

𝐼 =
    1        

𝑑2                                                             (5) 

 

Equação (5) de fontes pontuais. 

 

Segue o experimento realizado em laboratório, utilizado para aprimorar o 

entendimento deste princípio físico em questão. 

 

Experimento abordando a lei do quadrado do inverso da distância. 

A Figura 6 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.  
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Figura 6 - 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. 

 

 

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 7) 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. 
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Figura 7- Gráfico da intensidade da fonte de 137C x distância. Fonte: Gráfico produzido pela autora,2019. 

 

Construindo-se um novo gráfico (Figura 8) 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 - 7 representa uma hipérbole e 

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

da distância. 

 

 

 

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

distância e a lei da atenuação. 
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1.4 A Contaminação 

Para a continuação do entendimento deste tema é importante também,  

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.  

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 tabela (tabela -1) a seguir apresenta os níveis de dose e os efeitos 

apresentados em um gradiente que inicia em 0,05Sv e chegando a ponto 

máximo de 50Sv. 

Segundo a norma CNEN-NN-3.01, a dose ou nível de radiação aceitável para o 

público é de 1mSv/ano, contudo, levando-se em conta que em um caso de 

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

mSv/semana (CNEN, 2011). A Tabela 1 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Tabela 1: 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. 

 

 Entendido a interação da radiação com a matéria, os princípios físicos da 

radiação e a diferença entre contaminação e irradiação, fases essenciais para a 

compreensão deste trabalho, o próximo passo é a aplicação, assunto tratado a 

seguir. 
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2 – ROTEIRO DE APLICAÇÃO DO PLANO DE RESPOSTA A UMA 

EMERGÊNCIA RADIOLÓGICA OU NUCLEAR.  

 

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, na forma de 

roteiro, tendo um total de 4 encontros de 50 minutos cada encontro em uma 

classe de no máximo de 30 alunos em um ambiente de sala de aula contendo 

projetor, computador e caixa de som, podendo ser modificado de acordo com a 

demanda do público e ao critério do professor e instituição.  

2.1 - Primeiro encontro  

Inicia-se com 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. 

• Efeitos biológicos da radiação. 

 

2.2 – Segundo encontro  

• Acidentes radiológicos ou nucleares  

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. 

 

2.2.1 - Acidente em uma usina nuclear ocasionando vazamento de 

material radioativo. 

No caso em uma região (cidade) é atingida por uma nuvem radioativa ou se esta 

cidade estiver no caminho dela, deve-se obedecer aos procedimentos seguintes: 

OBS: Este item está relacionado aos alunos do ensino técnico e/ou militar, aos 

policiais é importante adquirir essas orientações para que no momento de crise 

radiológica e ou nuclear, alçar mão do entendimento mais apurado, em  relação 

a orientação para a população. 
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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. 

• 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. 
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• 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) 

(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. 

 

2.2.2 - Acidente em vias de trânsitos, em local urbano 

Neste caso algumas variáveis devem ser observadas: 

 Os cenários possíveis de um acidente de trânsito: 

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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• 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 9 a 11. Esses símbolos devem estarem 

fixado no veículo em locais visíveis. 

                  
 

 
Figura 9 - Modelo do símbolo radioativo chamado também de trifólio o que significa trevo de três folhas. 
Fonte: SENEKOVIC, 2011. 
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Figura 10 - Símbolo de material radioativo. Fonte: SENEKOVIC, 2011. 

 

                          

Figura 11 - Outro modelo de placa seguindo o padrão CNEN. Fonte: SENEKOVIC, 2011. 

 

Veículo adesivado segundo a norma 051 CNEN (CNEN, 1988) na figura 12. 
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Figura 12 - 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. 

 

 

2.2.3 - 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 feiras 

livres, comunidades carentes, ferro velhos locais de grande concentração de 
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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. 

 

2.3 – Terceiro encontro  

 2.3.1 - Vídeos sobre acidentes   

Neste momento, espera-se que, a turma já tenha maturidade para fazer uma 

análise dos acidentes mais famosos que chocaram o mundo e tirar deles 

exemplos positivos ou negativos. Devido ao tempo o professor pode escolher em 

abordar completamente um acidente ou abordar resumidamente os três, 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 

https://www.youtube.com/watch?v=n0USkZPmMNk
https://www.youtube.com/watch?v=MfshO3PvlYs
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Com essas orientações, espera-se que, a turma já tenha um entendimento 

suficiente para que, em um momento de crise radiológica, agir de forma ordeira 

e progressiva, preservando a sua vida e a de quem o cercar e ainda contribuir 

com as equipes de emergência que atuarem no local. 

 

2.4 – Quarto encontro    

2.4.1 - Avaliação 

Como sugestão para uma avaliação é promover um debate levantando questões 

baseada em tudo que foi apresentado e passado na aula. 

Questões tais como: 

De que forma se identifica um veículo transportador de material radioativo ? 

Ao se deparar com um acidente envolvendo um veículo transportando material 

radioativo, quais seriam os procedimentos afim de se proteger e a população ao 

redor do acidente ? 

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?   

Esses são apenas um de vários exemplos que até os alunos podem trazer a tona 

e ao debater encontrar possíveis soluções sugeridas. 

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 em uma situação fictícia. 

3 - MATERIAL DE APOIO PARA O TEMA  

Estudo de caso  

O estudo de caso, tópico – 3, foi inserido neste trabalho como ferramenta de 

auxílio à aula e pode ser aplicada ou não ficando a critério do professor e da 

instituição. Se for aplicado orienta-se que seja acrescido pelo menos, mais dois 

encontros dentro do roteiro anteriormente citado.   

Sendo assim, neste momento serão tratados assuntos como acidentes 

automotivos com o embalado rompido, tempo de resgate, revezamento entre as 

equipes de resgate, como orientar a população ao redor (curiosos), 

descontaminação e por fim sugestões de avaliação. 
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Em uma  proposta de abordagem, 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 a radiação, dentro 

de um caso fictício agregado a um cenário real. Neste ponto também surge 

outros órgão que atuarão no evento que são eles: Os Bombeiro, 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. 

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 

informam suas especificações2, 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).  

 
2 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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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 1, item 1.3.  

 

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 2 apresenta o valor da taxa de dose para 

outras distâncias. 

 

Tabela 2 - 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. 
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● 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 13); 

 

 

 

Figura 13 - 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. 

● 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 

Raio de 

isolamento 
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populares estejam expostos a uma dose aguda de radiação ionizante, baseados 

na norma CNEN 301.06 (JANEIRO, 2008). A Tabela 1 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 1 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: 

 

3.1 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.  

 

3.2 Situação 2 – A fonte dentro do porta malas com o embalado rompido, a 

dois metros da vítima.  

No Figura - 14 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 1).   
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Figura 14 - 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 - 14) e a esta dose estarão sujeitos a 

possíveis efeitos futuros tais como ocorrência de câncer; dano nos cromossomos 

(tabela – 1). 

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 14, os efeitos 

biológicos vão até 6h de duração do resgate, onde espera-se que a 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 1. 

Revezamento entre as equipes  

A figura 15 mostra o revezamento entre as equipes a uma distância de 2m, 

submetidos à dose de 0,076Sv/h.  
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Figura 15 - 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. 

 

3.3 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.  

A figura – 16 foi produzido um gráfico correlacionando dose e tempo a uma 

distância de 1m. 
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Figura 16 – 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 – 
1). Fonte: Produzido pela autora, 2019. 

Conforme o gráfico da figura - 16 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 

1). 

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 1. 

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 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; 
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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). 

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. 
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3.4 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 - 17) morte eminente em 10 dias de acordo com a 

tabela 1.  

 

Figura 17 – 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 1). 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 pessoa 

é de no mínimo 10 dias; isso significa que ninguém morre de 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 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 
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controle remoto a uma distância de 4m (distância que o trabalhador receberá 

0,02Sv segundo a tabela 2)  . 

Essa situação é uma das diversas em que os alunos podem levantar e debater 

durante os encontros. 

3.5 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). 

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 

1 vai de 0,05 até 50Sv, essas deverão seguir as orientações relatadas a seguir. 
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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). 

3.6 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 aplicação 

de resinas de trocas iônicas3 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 

 
3 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 processoFonte bibliográfica inválida especificada.. 
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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.  

3.7 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 ? 

- Porque se isolar o local de acidente radiológico? 

- Dê que forma deve-se proceder caso os registros das especificações do 

material embalado, não for encontrado ? 

O professor também pode sugestionar uma representação teatral com os entes 

citados no estudo de caso ou até mesmo os casos de Chernobyl e Goiânia. 

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 aprenderam o 

conteúdo durante o desenvolvimento deste tema demonstrando a eficiência 

deste trabalho. 
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

O tema A Radioatividade no Ensino Médio Militar e Ensino Técnico como 

ferramenta introdutória em avaliações de Emergências Radiológicas ou 

Nucleares tem como objetivo principal a orientação dos policiais militares que 

são os primeiros a atender o sinistro, e a população com um olhar mais técnico 

em situações de emergência radiológica ou nuclear. 

Paralelamente a isso, abre possibilidades de se levantar questões que possam 

desenvolver o senso crítico, ético e moral dos alunos, assim também como o 

conceito de educação ambiental crítica. Cabe ao também professor, direcionar 

a induzir tais pontos, fazendo até um viés com outras disciplinas como história, 

geografia, biologia entre outras, vislumbrando o conceito assertivo sobre a 

utilização da radiação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

5 - OBRAS CITADAS 

ANJOS, R. M. O Átomo. Rio de Janeiro: UFF, 2003. 

AZEVEDO , M. et al. A SAGA DAS EMERGÊNCIAS NUCLEARES E 

RADIOLÓGICAS NO BRASIL. IPEN, Rio de Janeiro, 2017. Disponivel em: 

<https://www.ipen.br/biblioteca/cd/inac/1999/PDF/CG12AR.PDF.>. Acesso em: 

Janeiro 2019. 

CNEN. Veículo transporte de material radioativo. CNEN - 051/88, Rio de Janeiro, 

Maio 1988. 

CNEN. CNEN 3.01/004:2011 RESTRIÇÃO DE DOSE, NÍVES DE REFERÊNCIA 

OCUPACIONAIS E CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS, 2011. 

COSTA, P. R. INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO GAMA COM A MATÉRIA. 

DFN/IFUSP, São Paulo, 2010. Disponivel em: 

<https://portal.if.usp.br/labdid/sites/portal.if.usp.br.labdid/files/Apostila_interacao

_da_radiacao_com_a_materia_L.pdf. >. Acesso em: Junho 2019. 

COUTO, R.; SANTIAGO, J. Radioatividade e Irradiação de Alimentos. Revista 

Ciências Exatas e Naturais, Guarapuava, Paraná, v. 12, p. 193-215, Julho 

2010. Acesso em: Março 2019. 

SÁ, R. et al. Interação da Física das Radiações com o Cotidiano: uma prática 

multidisciplinar para o ensino de física. Revista Brasileira de Ensino de Física, 

Rio de Janeiro, v. 39, Agosto 2017. Disponivel em: <DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2016-0119>. Acesso em: Junho 

2019. 

SCAFF, L. A. M. Física da radioterapia. São Paulo: SAVIER, 1997. 

YOSHIMURA, E. M. Física das Radiações:interação da radiação com a matéria. 

Revista Brasileira de Física Médica, São Paulo, p. 57-67, 2009. Acesso em: 

Junho 2019. 

 

 


