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RESUMO 
Durante a execução de ensaios radiográficos utilizando-se fontes radioati
vas de Ir-192, podem ocorrer situações de emergência devido a causas di
versas que poderão acarretar acidentes radiologicos com doses acima das 
máximas permissíveis. 
Este trabalho tem o objetivo de apresentar e analisar os principais ti
pos de acidentes radiologicos, suas conseqüências para a instalação e as 
medidas necessárias para recuperação de fontes durante estas situações e 
outras visando possibilitar que a paralisação de outros serviços, tais 
como, os de produção, seja a menor possível durante a emergência. 

ABSTRACT 
During operations for the carryng out of services through the utilization 
of Ir-192 radio sources in radiographic tests of equipment, emergency 
situations may occur due to various causes and which bring radiologic 
accidents with doses exceeding the maximum alloewd. 
This work has the purpose to submit and analyze the major types of 
radiological accidents and its consequences for the installations and 
the procedures for the recuperation of sources during such situations. 
Another aspect to be mentioned shall be the interruption of services 
- such as production - and which is to be the lowest possible during 
the emergency. 
1. INTRODUÇÃO 

Durante situações de emergência e devido aos riscos envolvidos, são 
necessárias medidas para garantir que os padrões estabelecidos como li
mites de doses para trabalhadores e indivíduos do público, não sejam ul
trapassados. 

Face a essa necessidade foi desenvolvido um programa que estabelece 
rotinas para enfrentar estas situações envolvendo o treinamento teõrico 
• prático, através de simulações de acidentes envolvendo este tipo de 
fonte. 

2. SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

Nas instalações de Radiografia Industrial da Montreal as situações 

de emergência são tratadas sob dois aspectos:situações de emergência di

reta e indireta* 

1 Físico - Supervisor de Radioprotecão da Diretoria de Garantia da 
Qualidade da MONTREAL ENGENHARIA S/A. 

'Engenheiro Metalúrgico - Gerente de Ensaios e Inspeções da Diretoria 
. de Garantia da Qualidade da MONTREAL ENGENHARIA 87A. 
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São situações de emergência direta aquelas que o restabelecimento 

da normalidade depende exclusivamente de ações da equipe de radioprote-

çio da instalação; e indireta aquelas que além destas dependerão ainda 

de ações de autoridades locais, tais como. Defesa Civil, Corpo de Bom

beiros, Policia e da CNEN. 

Dentre as causas de acidentes e situações de emergência, podemos 

destacar: 

a) Situações de emergência direta: 

- Desconexão da fonte ao cabo de comando (caso mais comum) 

- Mau funcionamento do equipamento radiogrâfico com fonte exposta 

- Amassamento acidental do conduto guia 

- Vazamento de radiação do irradiador com fonte alojada v 

b) Situações de emergência indireta: 

- Incêndio na Instalação 

- Inundação na Instalação 

- Furto de irradiador contendo fonte 

- Extravio da fonte 

- Acidente e colisão em transporte 

3. ACOES IMEDIATAS 

Para que as tarefas no resgate de fontes sejam realizadas com segu 

rança, no sentido de resguardar os limites permisslveis de doses, a 

equipe de operação da instalação, através do responsável qualificado,de 

ve «gilisar as tarefas: 

• Delimitar a área restrita, sinalizando-a num raio onde a taxa de expo 

sição nos seus limites não ultrapasse 0,25mR/h (6,45 C/kg h), utili

zando-se do monitor tteiger Muller"; 

• Não permitir a entrada de pessoa não autorizada na área controlada; 

• Quando possível, utilizar blindagens adicionais (lençóis de chumbo) 

para minimizar as taxas de exposição nos limites da área controlada; 

• Nao provocar alarde do ocorrido; 

• Fazer o recolhimento da fonte conforme o procedimento adequado para 

a situação, quando esta estiver sob seu controle; 

• Avisar imediatamente ao Supervisor de Radioproteção, quando a situa -

çSo estiver fora de seu controle e autoridades competentes quando 

necessário; 

• 0 Supervisor de Radioproteção assumirá então o controle da situação, 

providenciará as ações corretivas e programará o resgate da fonte,pre 

parand> e orientando a equipe* 

v ^ 
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4 . EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA 

Todas as Instalações de Radiografia Industrial devem dispor dos se 

guintes equipamentos: 

- 1 recipiente de emergência 

- 4 placas de chumbo com espessura mínima de 5mm (meia espessura) 

- 1 pinça com garra distanciadora de 2 metros 

• 1 bastão em alumínio de 2 metros com imã na ponta 

- placas de sinalização e sinais luminosos 

-cordas de nylon 

- ferramentas (alicates, serrase chaves de fenda) 

Além destes, os instrumentos e documentos: 

- 1 monitor de área - "Geiger Muller" de 0 a 50 R 

• 2 canetas dosimétricas (0 a 500 MR) 

- 1 monitor sonoro tipo "BIP" 

- certificado e tabela de decaimento da fonte 

5. RECUPERAÇÃO DE FONTE EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

Dentre as diversas situações de emergência envolvendo fontes radio 

ativas em serviços de radiografia industrial, trataremos somente aque

las mais comuns e com maiores freqüências de acontecimento. 

5.1 DIRETA 

Trataremos neste item os casos: 

- Desconexão do porta-fonte ao cabo de comando 

- Mau funcionamento do equipamento, com a fonte exposta 

- Amassaroento do conduto guia 

5.1.1 Desconexão do porta-fonte ao cabo de comando 

Para este tipo de situação, descrevemos dois métodos de recupera -

çãoi 

Método 1 

Recolhimento da fonte com auxilio de recipiente de emergência, pin 

ça, bastão com imã e blindagens adicionais. 

- Procedimento: 

• Através do próprio comando, empurrar a fonte para a ponta do condu

to guia, para certificação da localização da fonte; 

• Recolher cabo de comando; 

• Blindar as fontes com as placas de chumbo, previamente moldadas; 

• Detconectar o conduto guia (mangueira frontal) do irradiador; 

• Levar o recipiente de emergência para perto do irradiador; 

• Com auxílio da pinça, suspender o conduto guia para que a fonte 
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caia ao solo por gravidadei 

e Recolher a fonte através da pinça, ou bastão com imã, para dentro do 

recipiente de emergência} 

e Certificar o recolhimento através do monitor Iteiger Muller? 

Método 2 

Recolhimento da fonte para o interior do próprio irradiador, com au 

xilio de outro telecomando, um arco de serra e blindagens adicionais. 

O método consiste em cortar a ponta do conduto guia (bico), introdu 

sir por esta extremidade o cabo flexível de um segundo telecomando e em 

purrar, através do acionamento deste, a fonte para o interior do irra

diador. 

- Procedimento 

e Recolher o cabo de comando; 

e Através da pinça, levantar a ponta do conduto guia, para que a fon

te fique localizada junto ao irradiador; 

e Blindar a fonte nesta posição com as placas de chumbo; 

e Através do arco serra e com auxílio de um suporte especial, cortar a 

ponta do conduto guia; 

• Introduzir o•cabo de aço flexível do segundo telecomando pela ponta 

cortada; 

e Acionando a manivela do comando à distância, empurrar a fonte para o 

interior do irradiador; 

e Certificar o recolhimento através do monitor Geiger Muller. 

NOTA: Todas as tarefas devem ser acompanhada de leituras no monitor 

"Geiger Muller", para certificação dos momentos de blindagens e 

recolhimento 'da fonte. 

Devem ser acompanhadas e avaliadas a distância de aproximação e 

cronometrado o tempo de permanência para a execução de cada tare 

fa. 

Outros métodos para esta situação são possíveis, pois a criativi 

dàde de cada equipe de resgate é o ponto preponderante nas tare

fas. 

5.1.2 Mau funcionamento do equipamento com a fonte exposta 

Algumas vezes ocorrem defeitos no equipamento, tais como, deslize 

do cabo flexível junto i catraca do comando, forte resistência ao reco

lhimento devido a sujeiras e curvas no comando ou impedimento devido ao 

pino de travamento do sistema de conexão do irradiador. 

Para estas situações deve-se proceder como seguei 
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e Blindar a fonte no ponto de aprisionamento com placas de chumbo; 

• Desmontar o sistema de movimentação do cabo flexível, no comando, ou 
o sistema de conexão do irradiador com ferramentas apropriadas; 

e Recolher a fonte para o interior do irradiador, puxando o cabo de co

mando com as mãos; 

e Certificar o recolhimento da fonte através do monitor "Geiger Muller" 

OBS: O local onde a fonte ficou presa é avaliada pelo numero de voltas 

realizadas no comando até o acontecimento, quando possível. 

5.1.3 Amassamento do conduto guia 

Algumas vezes podem ocorrer pequenos acidentes, tais como, quedas 

de andaimes, que concorrem para o amassamento do conduto guia, prejudi

cando o recolhimento da fonte. Para esta situação deve-se proceder da 

seguinte maneira: 

e Empurrar a fonte para a ponta do conduto guia, através do próprio co

mando a distância; 

•e Blindar o local onde encontra-se a fonte,com placas de chumbo; 

e Desamassar o local afetado, com pequenas pancadas aplicadas por dois 

tarugos de madeira,ou outros meios; 

• Recolher a fonte pelos meios normais através do comando a distância; 

e Certificar o recolhimento da fonte através do monitor"Geiger Muller? 

5.2 INDIRETA 

Trataremos neste item dos casos de furto, extravio e acidentes com 

veículos transportando fonte. 

Para que o resgate de fontes durante estas situações seja realiza

do com a devida segurança, é necessária a presença do Supervisor de Ra-

dioproteção, de autoridades competentes ligadas ao tipo da situação e 

de técnicos da CNEN. 

Na Montreal, até esta data, não ocorreu nenhuma das situações de 

emergência indireta, porém, descrevemos para este trabalho as rotinas 

existentes e constantes do nosso Plano Geral de Radióproteção e ainda, 

as de casos ocorridos e registrados em anais. 

5.2,1 Furto de irradiador contendo fonte 

ROTINA 

• Comunicação imediata do fato ao Supervisor de Radióproteção e autori

dade policial local, pela equipe envolvida, registrando a ocorrência; 

• Rastreamento do local de ocorrência, pela equipe envolvida, em uma 

área de raio aproximado de * km, com o monitor de radiação "Geiger 
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Muller"; 

e Notificação imediata á CNEN, pelo Supervisor de Radioproteçâo, solici 

tando desta, auxilio técnico para rastreamento da área com cintilador 

(caso o rastreamento anterior não tenha êxito), devido a maior sensi

bilidade deste instrumento; 

e Comunicação â imprensa, para fins de esclarecimento à opinião pública, 

do fato ocorrido e dos riscos envolvidos para as pessoas que estejam 

detendo o equipamento, visando a sua recuperação com segurança. 

5.2.2 Extravio da fonte 

ROTIHA 

e Comunicação imediata do fato ao Supervisor de Radioproteçâo e autori

dade policial local; 

• Comunicação imediata, pelo Supervisor de Radioproteçâo, à CMEH, soli-

tando desta auxilio técnico para rastreamento do último trajeto com o 

cintilador, para a possível localização da fonte; 

• Localizada a fonte, deverá ser isolada a área, para limites de exposi

ção de indivíduos do público; 

e Fazer levantamento radiométrico, assinalando os pontos de isodose nos 

vértices de um. triângulo equilátero, para a localização exata da fon

te; 

é Fazer a recuperação da fonte conforme os procedimentos para fonte soJL 

tat 

- blindar a fonte com placas de chumbo; 

- aproximar o recipiente de emergência para recuperação da fonte; 

- através da pinça ou bastão com imã, recolher a fonte para o inte

rior do recipiente de emergência. 

5.2.3 Acidente ou colisão com veiculo transportando fonte 

Para esta situação são previstas rotinas para 3 casost 
a) Sem ocorrer dano aparente ao irradiador ou liberação de radiação: 

ROTINA 

• Verificar a integridade dó equipamento através de leituras com o moni 

tor de radiação "Geiger Muller"; 

• Caso esteja dentro das noraalidades, transferir o equipamento para Io 

cal seguro e sob vigilância; 

• Comunicar o fato imediatamente ao Supervisor de Radioproteçâo ou pes

soa qualificada, constante*da "Ficha de Emergência" e "Envelope Para 

Transporte de Cargas Perigosas", 2 autoridade policial, e ao Corpo de 

Bombeiros; 
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• Notificar ã CNEN 

b) Ocorrendo dano ao irradiador, liberando radiação aciaa dos níveis per 

aissiveis: 

BOTINA 

• Verificar o nível de radiação através de leituras cosi o aonitor 

"Geiger Muller"; 

• Isolar e sinalizar a área para níveis de radiação tão baixos quanto 

possíveis; 

• Caso possível, blindar o equipamento coa placas de chumbo; 

• A CNEN deve ser avisada iaediatamente, solicitando o seu auxílio, ca

so seja necessário; 

• O Supervisor de radioproteçao deverá assumir o controle da situação, 

programando a recuperação da fonte. 

c) Havendo vitimas na colisão 

ROTINA 

• Proceder conforme recomendação da "Ficha de Emergência?; 

• Avisar autoridade policial local; 

• Proceder de acordo com "a" ou "b" anteriores 

6. NOTIFICAÇÕES E PROVIDÊNCIAS 

6.1 COMUNICAÇÃO A CNEN 

A Norma CNEN NE-6-04 determina que, em caso de acidente ou de si

tuação de emergência, a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, se 

ja imediatamente notificada, devendo posteriormente, receber um relató

rio completo redigido pelo Supervisor de Radioproteçao nos casos e pra 

zos estabelecidos nesta norma, a sabert 

a) Imediato 

- perda ou roubo de material radioativo 

- dose equivalente de corpo inteiro superior a 0,25 Sv (25 rem) 

- qualquer ocorrência ou exposição que possa dar origem a problemas 

sociais significativos 

b) Dentro de 24 horas 

- dose equivalente de corpo inteiro superior a 0,05 Sv (5 rem) 

c) Até 30 dias 

- outras ocorrências 

9.2 AVALIAÇÕES DE DOSES 

Nos ensaios realizados em nossas instalações, para as situações de 
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emergência direta mais- comuns( foram obtidos os seguintes resultados pa 
ra os procedimentos descritos anteriormente! 

C.2.1 Desconexão do porta»fonte 

Método 1 
a) blindar a fonte com placas de chumbo 

- tempo médio gasto: 1,75 seg. 

• distância de aproximação: 0,70 m 

- dose equivalente: 0,25 mSV (25 mrem) 

b) desconectar conduto guia/aproximaçao do recipiente de emergência 

- tempo médio gasto: 8 seg. 

- distância de aproximação: 1,5 m % 

- dose equivalente:0,015 mSv (1,5 mrem) 

c) suspensão do conduto com a pinça de 2 m 

- tempo médio gasto: 

e fonte blindada - 3,5 seg. 

• fonte livre - 3 seg. 

- distância de aproximação: 2 m 

.- dose equivalente: 0,056 mSV (5,6 mrem) 

d) recolhimento da fonte com pinça ou bastão com imã 

- tempo médio gasto: 

e com pinça - 10 seg. 

• com bastão - 6 seg. 

- distância de aproximação: 2m 

- dose equivalente: 0,1 mSv (10 mrem) com o bastão 

Método 2 

a) levantar a ponta do conduto com auxilio da pinça de 2 metros 

- tempo médio gasto: 5,5 seg. 

- distância de aproximação: 2 m 

- dose equivalente: 0,095 mSv (9,5 mrem) 

b) blindagem da fonte junto ao irradiador 

- tempo médio gasto: 2 seg. 

- distância de aproximação: 0,7 m 

- dose equivalente: 0,28 mSV (28 mrem) 

c) corte da ponta do tubo guia com auxilio do arco de serra eum suporte 

- tempo médio gasto: 13 seg, 

distância de aproximação: 1,5 m 

dose equivalente: 0,025 mSv (2,5 mrem) 
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d) introdução do cabo flexível do' segundo telecomando pelo corte 

- tempo médio gasto: 4 seg. 

- distância de aproximação: l,5m 

- dose equivalente: 8 uSv (0,8 mrem) 

a) .empurrar a fonte para o interior do irradiador com o 2© telecomando 

- tempo gasto: 5 seg. 

• distância: 8m 

- dose equivalente: 0,3 uSv 

MOTAS: Valores de dose avaliadas para uma fonte com 1,85 tBq (50Ci) 

Dose total para o método 1 - 0,421 mSv (42,1 mrem) 

Dose total para o método 2 - 0,408 mSv (40,8 mrem) 

€.2.2 Outras situações 

Para outras situações, as avaliações dependerão de fatores, tais co 

mo, habilidade para desmontagem do sistema de comando ou engate do equi

pamento e, da extensão dos danos de amassamento da mangueira frotnal. 

Os riscos de exposições, acima dos limites de doses estipulados pa

ra execução das tarefas, devem ser diminuídos pela utilização de mais 

placas de chumbo como blindagens adicionais. 

Com o intuito de minimizar doses a serem recebidas pelos componentes 

das equipes de resgate, é fixado no planejamento que não deverá ser ul

trapassado o valor do nível de investigação para as doses mensais (1,3 

mSv), para cada participante da equipe. 

Os casos de roubo e extravio de fonte, conhecidos através de traba

lhos publicados, são poucos para o número de fontes envolvidas, porém as 

conseqüências das inobservâncias dos preceitos da radioproteção, acarre

taram doses excessivas para indivíduos que desconheciam o tipo de mate

rial ou^equipamento que manipulavam, acarretando até mortes. 

7. TREINAMENTO 

Como complementação, para que os resgates de fontes em situações de 

emergência sejam realizados com segurança, é necessário um programa de 

treinamento dos trabalhodores e responsáveis para que, efetivamente, es

tes serviços sejam feitos no menor espaço de tampo possível e com a uti

lização de todos os equipamentos necessários para enfrentar estas situa

ções. 

Os treinamentos são orientados pelo Supervisor de Radioproteção e, 

para que alcance os objetivos, r«comenda-se a participação do õrgão tte 

segurança industrial da empresa, como também do cliente e que, seja rea

lizado trimestralmente na instalação, com simulações das situações de 
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emergência utilizando-se fonte fria» ou seja» o sistema porta fonte des_ 

provido da fonte. 

Os exercícios programados e aplicados pelo Supervisor õe Radioprote-

ção são os seguintes: 

e recuperação de fontes desconectadas durante serviços normais 

e equipamentos com funcionamento deficiente/acidentes envolvidos 

e como blindar fontes durante emergências 

e como utilizar as garras distanciadores 

e levantamento radiomêtrico para localização de fonte (cálculo de isodo-

») 

adotados durante as situações de ergencia di-

operações normais, através de 

e procedimentos a 

reta e indireta, 

e como evitar acidentes radiolôgicos 

ações preventivas des 

- manter pecas e equipamentos de comar.do em bom estado; 

- manter monitores de área e individuais de reserva para emergências; 

- fazer manutenção preventiva periódica dos equipamentos e sistemas de 

comando; 

- verificar periodicamente os engates do cabo flexível e de porta-fon

te através de gabaritos; 

- testar o engate realizado, antes da conexão para liberação da fonte, 

através de movimentos rápidos, puxando o cabo para certificação do 

engate; 

- certificar-se sempre do recolhimento da fonte, através de medições 

com o monitor de área "Geiger. Muller*. 

8. ESTATÍSTICAS PB ACIDENTES 

8.1 EM SITUAÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO 

• Acidentes ocorridos no período de 1981 a 1986 (no Brasil)t 

Dotes envolvidas 

de 4 a 30 mSv 

(400 a 3000 mrera) 

acima de 30 raSv 

TOTAL 

ocorrências 

43 

20 

63 

* 

pessoas 
envolvidas 

76 

28 

104 

causa 

operacionais 17 
mecânica; 7 
não esclarecida;19 

operacional; 9 
mecânica; 1 
não esclarecida;10 

63 

- -^ 
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• Acidentes ocorridos no ano de 1987(no Brasil)t 

Doses envolvidas 

de 4 a 30 mSv 
1400 a 3000 áurea) 

acima de 30 mSv 

TOTAL 

ocorrências 

109 

36 

145 

pessoas 
envolvidas 

200 

49 

249 

causa 

operacionais C4 
mecânica: 16 
não-esclarecida:29 

operacionais 17 
•ecânicas 6 
nao-esclarecidas13 

145 

OBSt 1) falha «ecânica inclui a falta de manutenção periódica. 

2) não-esclarecida inclui irradiação acidental e/ou proposital de 

dosimetro. 

Ponte t DIN/CNEN 

• Acidentes ocorridos ei instalações da Montreal, de janeiro de 1980 

até a presente datas 

Doses envolvidas 

de 4 a 30 mSv 
(400 a 3000 «rem) 

ocorrências 

5 

pessoas 
envolvidas 

10 

causas 

operacionais 
«ecânica: 

2 
3 

MOTA: 1) todos relatados ao DIN/CNEN 

2) a CNEN entende como incidente, doses até 30 mSv 
• 

8.2 ROOBO E EXTRAVIO DE EQUIPAMENTOS CONTENDO FONTE DE IR-192 (3) 

data local Ocorrência conclusão 

18/12/79 Curitiba-PR Roubo do veiculo trans
portando irradiador con 
fonte. 
Material recuperado. 

Negligência do funcio 
nário, pois deixou õ 
veiculo aberto con as 
chaves e sen vigilân
cia. 

16/12/82 R.Janeiro-KJ Assalto con enprego de 
armas de fogo, levando 
o veiculo que transpor 
tava á fonte. "" 

Material supostamente 
jogado no Rio Iguaçu, 
não tendo sido locali 
zado até hoje. ~ 

12/07/83 ftio Paulo-SP Local de armazenamento 
nlo encontrava-se devi 
demente trancado. 
Material recuperado. 

falta de proteção fí
sica adequada para'o 
local de armazenamen
to. 



f 
data local 

03/12/84 Pirituba-SP Assalto ao veiculo. Veiculo não sinaliza 
Material recuperado, do, transportava ou~ 

trás cargas além do 
material radioativo. 

09/02/85 Salvador-BA Equipamento roubado Falta de proteção ft 
do "bunker" da empre sica do local de ar-
sa, não devidamente" mazenamento. 
trancado. 
Material recuperado. 

9. CONCLUSÃO 

Embora as medidas descritas neste trabalho, objetivem fornecer sub

sídios para a recuperação de fontes nas situações de emergência mais 

comuns (incluindo para isto apoio d» órgãos públicos de segurança), ê 

primordial termos em mente a conscientização do trabalhador para os cui

dados em operação, tendo em vista que ações preventivas devem sempre so

brepor ã> ccrrativas, dentro dos limites seguros de trabalho e com e-

quipamen.os confiáveis, através de manutenções periódicas. 

Esta conscientização devera ser feita através de palestras, treina 

mento e qualificações adequadas de profissionais para operações 

As palestras, testes e ensaios objetivando o treinamento do pessoal 

para enfrentar as diversas situações de emergência,deverão ser prepara

dos para atender aos requisitos da radioproteção, visando a segurança do 

público em geral e de forma a que, a recuperação da fonte seja realizada 

no menor espaço de tempo possível 
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