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Apresenta-se uma coletânea de copias das transparências utilize
das na palestra proferida por técnicos do CDTN no "I SIMPÓSIO MINEI-
RO DE ENGENHARIA DE INCÊNDIO", promovido pela Associação Mineira de
Engenharia de Segurança - AMES.

A palestra foi baseada em um curso de controle radiolõgico em

emergências, em preparação no CDTN, por solicitação do Corpo de Bom-

beiros da PMMG.

Considerado o público ao qual a palestra foi dirigida, procu
rou-se dar ênfase a conceitor básicos, tais como fundamentos de .fí -
sica nuclear, natureza e detecção das radiações, radioproteçao e
finalmente, aspectos práticos de emergências radiolõgicas em incên -
dios.

Em vista deste último aspecto e do possTvel interesse de outros
órgãos da NUCLEBRAS e subsidiárias no assunto, inclusive na repeti -
ção da palestra, é feita a divulgação da mesma através desta Nota
Informativa, tal como foi apresentada. *
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CONTROLE RADIOLOGIA EM INCÊNDIOS ENVOLVENDO FONTES DE RADIAÇÃO

I. INTRODUÇÃO

- IMPORTÂNCIA DO ASSUNTO:

. Emergências envolvendo fontes de radiação

- Riscosdas radiações-/ " dan0S a Sa^dedo pessoa1

<• - contaminação do ambiente

. Proteção dos indivíduos envolvidos •* conhecimento em radioproteção

II. ITENS A SEREM DESENVOLVIDOS:

t. FUNDAMENTOS DE FÍSICA NUCLEAR

- Estrutura do átomo
- Desintegração radioativa

- Principais tipos de radiações/características
- Decaimento radioativo - Heia-Vida - Atividade
- Grandezas e unidades

2. EXPOSIÇÃO ,( rOMEM A RADIAÇÃO

- Introdi - - •

- Efeito if lógicos

- Limita;?"•> Je doses

- Detecça Ja radiação

3. APLICAÇ7 •-, DE FONTES DE RADIAÇÃO

- Radiou-5topos na medicina
- RadiouStopos na agricultura
- Radioivtopos na indústria

4. INCÊNDIO ENVOLVENDO FONTES DE RADIAÇÃO

- Requisitos do persoal envolvido

- Ações do pessoal envolvido durante a emergência
'- Atuação da equipe de radioproteção

- NTveis de exposição de emergência
- Ações do pessoal envolvido apôs a emergência
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1. FUNDAMENTOS DE FÍSICA NUCLEAR

- ESTRUTURA DO ÁTOMO

ÁTOMO TÍPICO

CARBONO (Z = 6 e A-14)

ELEMENTO QUTMICO -• átomo distinto -• identificado por Z

Z = N9 prõtons = elétrons •• def. propr. quTm.

ISOTOPO •* mesmo 2, A diferente

A = N9 p + N9 n -»• def. propr. nucleares

ESPÉCIE ATÔMICA + ZX
A (nuclueo)

DESINTEGRAÇÃO RADIOATIVA -» transf. espontânea de 1 nuclTdeo em outro

[partículas
emissão de radiação^

londas eletromagnéticas
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_ PRINCIPAIS TIPOS DE RADIAÇÕES/CARACTERÍSTICAS

•ALFA (por desintegração radioativa)
- velocidade - 1/10 da velocidade da luz (relativamente pesadas)
- pequeno poder de penetração

- grande risco para o organismo - incorporação de emissor a

•BETA (por desintegração radioativa)
- mais leve que as partTcuias alfa
- velocidade aproximadamente igual a da luz
- maior poder de penetração que as partículas alfa
- maior risco por incorporação do que por fontes externas

•GAMA (por desintegração radioativa) •
- origem nuclear
- velocidade igual a da luz
- geralmente segue a uma emissão ''t beta
- alto poder de penetração
- grande risco para os indivíduos - fontes externas

.RAIOS X (era aparelhos de raios X)

- originados fora dos núcleos dos átomos

- velocidade igual a da luz
- alto poder de penetração ~ ""'
- grande risco para os indivíduos - fontes externas

.NEUTRONS (em reações nucleares)

- emitidos com velocidade relativamente alta
- grande poder de penetração
- grande risco para os indivíduos - fontes externas
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- DECAIMENTO RADIOATIVO - ME1A-VIDA - ATIVIDADE

1 ""

1

LEI DE DECAIMENTO

RADIOATIVO

No/2

No/4

No/8

•l/í 2T J/2

DECAIMENTO - perda deradioatividade a uma taxa que é caracterTsti
ca de cada espécie radioativa. . ~~

MEIA-VIDA (T 1/2) - intervalo de tempo para o qual o n9 de radio-
nuclideos cai pars a metade.

ATIVIDADE (A) - mede o nç de transformações nucleares que ocorrem
por segundo.

Ex.: Co-60 •+ T1/2 = 5,2 anos.
Unidade : curie (Ci) - 1 Ci = 3^7 X IO10 dps

Unidade no S.I.: bequerel (Bq) - 1 Bq = 1 dps = 2,7 X 10" Ci

. GRANDEZAS E UNIDADES
. CAMPO DE RADIAÇÃO
. EXPOSIÇÃO (X):

Unidade: roentgen (R)
IR = 2,58 X 10-4 c/kg

TAXA DE EXPOSIÇÃO (X)

X. Y

RAD.ELETROMA-
GNÉTICA

MAT.
IRRAD.
(ar)

Unidade: R/h
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DOSE ABSORVIDA (D)

Unidade: rad

1 rad = 1/iOOJAg

Unidade no S.I. -gray (Gy)
1 Gy = 100 rad = 1 J/kg

TAXA DE DOSE ABSORVIDA (D J:

D=_P_

X. Y

° B n RAD.QUALQUER

/ / / / ///T /K // /
MAT.
IRRAD.
(Cq)

Unidade: rad/h
DOSE EQUIVALENTE (H)

H = D.FQ.N

EB depende: a) Tipo de radiação
b) Tecido irradiado
c) Radiosensibilidade do órgão
d) Distribuição temporal da dose

Unidade: rem
Unidade no S.I.: sievert (Sv)

1 Sv = 100 rem
. TAXA DE DOSE EQUIVALENTE (H)

l
Unidade: rem/h
Obs.: Para exposição externa (X, Y),pode-se considerar que

1 R » 1 rad = 1 rem
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DOSES DE RADIAÇÃO PROVENIENTES DE VARIAS FONTES

FONTE

. Radiação natural

. Radiodiagnostico

. Testes devidos a

. Energia nuclear

medico
explosões nucleares

DOSE MEDIA mrem/ano
por pessoa

130

90 - 200
5
0,01

FONTE

. Aparelhos de raios X para
- tórax
- trato gastrointestinal

- dental

. Televisão

DOSE

100-200 mrem/radiografia

2.000 mrem/radiografia
20 mrem/radiografia

< 2 mrem/ano
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2. EXPOSIÇÃO DO HOMEM A RADIAÇÃO

- INTRODUÇÃO

- Homem X Radiação
- Fontes de radiação X Aplicações

fsomáticos
- Uso não controlado -• Efeitos biológicos ••<

^genéticos
- Normas de Proteção Radiolõgica •+ minimizar os riscos potenciais

. Trabalhadores
de se expor - ^ IndivTdu0S do pjjblico

. População geral

CONTRIBUIÇÃO DAS DIVERSAS FONTES DE RADIAÇÃO

67,6%
RADIAÇÃO NATURAL

%RADIAÇÀO PROVENIENTE DE TESTES DE ARMAC NUCLEARES
FONTES DIVERSAS

4 5 % EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL ( Trobolhodorot)
EFLUENTES DA INDÚSTRIA NUCLEAR
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. EFEITOS BIOLÓGICOS DA RADIAÇRO

São decorrentes da interação da radiação com a matéria que consti

tui a estrutura celular dos seres vivos.

RADIAÇÃO-» C l l«IO
Etcilotóo
c Ioniioçõo

Formoçõo
d* Rodicoi»

Alie roçoe»
de Biomoicculo»

Al I t r o ç õ t t
C clulort*

Ef«Mo>
Biológico»

- EFEITOS BIOLÓGICOS
- Somáticos

- Genéticos

Imediatos

I. Tardios
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EFEITOS RESULTANTES DE DOSES AGUDAS DE CORPO INTEIRO

Do
se
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n
o
o
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Do
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le
ta
l

0-25 rc»

50 rcia

100 rem

200 zero

400 rcTD

600 rcx

Nenhum cícito clínico dctectável. Prova
vclmente, ncr.hun cícito tardio.

Ligeiras c 'cc-rsporârias modificações no
sanejuc. Nenhum outro efeito clinico de-
tect ável. Poieiveis efeitos tardios,nas
danos sérios pouco prováveis em indiví-
duo nédio.

Káusea c fadiga e possivelmente vômitos
acima òc 12S rem . Modificações acentua
das no sangue, com recuperação demorada
DiminuiCÃO de sobrevivência.

Náuseas e vônti?.os cm 2< h. Após período
latente de cerca de una senana, epila -
ção, perda de apetite, Iraçue2a geral e
outros sintcxas corno irritação da gar-
ganta e diarréia. Morte possível era 2
D 6 semanas de ur.a pequena parte dos -
indivíduos expostos i Possível recupera-
ção, a menos que haja complicações devi
do a saúde fraca e acidentes ou infec-
ções intercorrentes.

Náusea c vo~.it cs era 1 ou 2 í». Apôs pe-
ríodo latente de cerca de uma semana i-
nício de epijaçâo, perda de apetite e
fraqueza geral acompanhada de febre. In
ilaiaação severa da boca e çarganta nâ
3a. semana. Sintomas tais CC.T.O palidez,

.diarréia, henorragia nasal e enegreci -
mento rápido, nais eu menos na 4a. sena
nai.Alouxas r.o:tcs em duas a seis sema-
na. Morte eventual de cerca de 5GI das
pessoas expostas.

Káusea e võ.T.itos cm 1 a 2 h. Curto pe-
ríodo latente após a náusea inicial.
Diarréia, vômitos, inflamação da boca e
garganta ao fix da Ia. semana. Febre c-
magrccimento rápido e morte na 2a. sema
na, com a ir.ortc eventual de todas as -
pessoas expostas.

(Traduzido de: SAFE ÍUVXDLING O? RAD1O1SCTOPSS - KEAI.TH PHVSICS
ADDENDUM - l .A.E.A. Safety S e r i e s n9 2,f>ág.94-19G0)

Obs.: Doses devido a tratamentos de radioterapia, bombas, acidentes,etc.

. EFEITOS TARDIOS ' anemia

. câncer (leucemia)

. catarata

. infertilidade

. encurtamento de vida

Obs.: Somente comprovados a nTveis de dose elevados
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- LIMITAÇÃO DE DOSES

a) Para trabalhadores - (indivíduos que podem ser expostos devido ao
seu trabalho)

Dose máxima permissTvel (DMP) = 5 rem/12 meses - Corpo inteiro ,'

órgãos hematopoeticos e gÔnadas

Dose acumulada

D = 5 (N - 18) onde D - Dose Equivalente (rem)

N - Idade em N9 inteiro de anos

b) Indivíduos do público - (Pessoas que vivem nas imediações de ins-

talações nucleares)

Limite de dose = 1/10 D.M.P. para trabalhadores.
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. LIMITE DERIVADO DE TRABALHO

Para radiações externas - 2.000 h/ano : 2,5 mrem/h

IRRADIAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS

PREVENÇÃO

BLINDAGEM

TEMPO DE
EXPOSIÇÃO

/ /

DISTANCIA

/

/

\ / / /

V^TRRADIAÇAO'^/ x
/ EXTERNA X /

I C A U S A D A POR FONTES \
/ RADIOATIVAS EXTERIORES \

TRATAMENTO
MÉDICO

/ AO ORGANISMO \ _

R A D O P R O T E Ç Ã O CORREÇÃO

\ IRRADIAÇÃO INTERNA /

\ CAUSADA POR FONTES RADIO-/
\ . ATIVAS NO INTERIOR y \ \ .

.^S^^DO ORGANISMO^/ \ >v

LIMPEZA DO LOCAL DO
TRABALHO ; VENTILAÇÃO,
DESCONTAM INAÇÃO DE SU-
PERFÍCIES, CONTENÇÃO DA
CONTAMINAÇÃO NA FONTE,
ETC

\
EOUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO : M Á S -
CARAS, LUVAS, M A -
CACÕES, SAPATOS,
ETC.

TRATAMENTO
QUÍMICO

P R E V E N Ç Ã O

HIGIENE PESSOAL
DO T R A BAL HADOR

s
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. SISTEMA DE CONTROLE FlSICO

A direção do estabelecimento é responsável pela implantação de um sis
tema de controle físico, que inclua:

a) avaliação da constância e eficácia dos dispositivos de proteção;

b) verifiçio do funcionamento e uso correto dos instrumentos;

c) levantamento e monitoração radiometricos;

d) estabelecimento de áreas controladas(deiimitadas e sinalizadas de
maneira visível);

e) avaliação das doses recebidas pelos trabalhadores.

60°

C O R E S :

1 - P Ú R P U R A

2 - A M A R E L A

SÍMBOLO INDICATIVO DA PRESENÇA DE RADIAÇÃO
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CA RADIAÇÃO

Baseada nos mecanismos de interação da radiação com a matéria

Permite: a) Constatar a presença da radiação;
b) Identificar o seu tipo;

c) Medir a energia das partículas envolvidas;
d) Medir doses, taxas de dose, etc.

.DOSIMETRIA INDIVIDUAL

Estimar as doses individuais recebidas'.
a) Filmes dosimétricos
b) DosTmetros termoluminescentes
c) Canetas dosimétricas

MONITRACRO DE fiREA

Avaliar as condições ratíiolõgicas dos locais de trabalho

a) Monitores fixos
b) Monitores portáteis
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3. APLICAÇÕES DE FONTES DE RADIAÇÃO

Principais Aplicações dos Radioisótopos:

. Medicina;

. Agricultura;

. Indústria.

- RADIOISÕTOPOS NA MEDICINA;

. Estudo de complexas reações químicas no

corpo humano;

. Diagnósticos médicos - radiografia;

. Localização de doenças — tumores, anomalias;

. Controle de câncer - radioterapia;

. Esterilização de instrumentos.

Exame do cérebro para medir a variaçlo de concerttraçio
de um radioisótopo ministrado ao paciente como recurso
para diagnóstico

Radiografias podem aer confrontadaa com oa rvauhadoa
das medições de concentraçlo de rediolsótopo» para ae
Iocali2arem tumores cerebrais. A esquerda, crânio normal;
è direita, crânio ponador de anomalia; acima radiografias
laterais: embaixo, frontais. A área escura
mostra a localização do tumor
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- RADIOISOTOPOS NA AGRICULTURA:

. Emprego mais efetivo de fertilizantes;

. Combate de pragas representadas pelos insetos;

. Desenvolvimento de pesticidas;

. Preservação de produtos agrícolas.

- RADIOISOTOPOS NA INDUSTRIA:

Medidor • b»te de radlol»6topos
utado n» Indústria de embalagena
para «ferir • espessura de plástico
ou papel para recipientes Impermeáveis

Indústria em geral:

- ensaios não destrutivos;

- medidores: . densidade e umidade;

. níveis;

. espessura de chapas, plásticos,

papéis, etc.;

. enchimento de embalagens;

Instrumento è bast
de rsdiolaótopos para medir
o nível de um liquido
num recipiente

Instrumento' è base
de radioisótopos. usado
para controlar o
enchimento completo
de embalagens

JIJJtâUJLUL

i
detector

Uso dos raios gama para radiografar uma aoldsgem
autógeni num recipient* para alta presslo

Indústria automobilística:

- desgaste - motores, rolamentos, engrenagens;

- teste - lubrificantes, pneus, tintas.
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Indústria petroquímica:

- detecção de vazamento em dutos;

- localização de entupimentos;

- espessura de canalizações;

- identificação de produtos bombeados,

Outras aplicações:

- pára-raios;

- detectores de incêndio.

de dniôncio

frcnlo' d* cronço
M i r

-drtfctor •voiomento

voiodo poro o tolo

Procura de um vaiamento nume tubulação. Um detector
preto a uma bota flutue no liquido, «eoulndo uma suantidade
de radiolsôtopos injetadot no tubo. O detector contém
um gravador nue iez um gráfico (embaixo)

A marca menor Indica um vaiamento no tubo.
e> as matoret^os marcot de dittfncla; assim é poaaUet
localizar exatamente o luoar do vaiamento

U«o de radtoisótopos para mtà)r » cetrotto
Interna de um tubo O tnatmmento mede • fcioeasum
daa parede» do tubo ^
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4. INCÊNDIO ENVOLVENDO FONTES DE RADIAÇ&O

- OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA - associadas com:

. Uso de radioisõtopos;

. Aparelhos de radiação.

- FONTES DE RADIAÇÃO - múltiplas aplicações:

. Indústrias;

. Laboratórios de pesquisa;

. Hospitais;

. Consultórios odontologicos, etc..

- INCÊNDIOS COM TONTES RADIOATIVAS:

. Mesmas características das substâncias convencionais

(com relação a combustão);

. Considerações especiais:

- risco de exposição e contaminação do pessoal;

. aparelho de raios-X médicos e odontológicos:

- exposição externa no momento de operação

(energizados);

. fontes radioativas:

- exposição externa (fonte selada);

- incorporação (fonte aberta);

- contaminação do local acidentado:

. fontes abertas:

- contaminação de superfícies, ar e águas.
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INCÊNDIO ENVOLVENDO FONTES DE RADIAÇÃO

KEQU1SITOS DO PESSOAL ENVOLVIDO

BRIGADA DE INCÊNDIO

.Conhecimento das íon

tes utilizadas na en

tidade

CORPO DE ÜOÍ5ESJROS

.Cadãstramento das fon

tes e conhecimento das

suas características,

das suas utilizações,

dos riscos, e da rela

ção das pessoas a se

rera contactadas para

assistência técnica.

- avaliação dos riscos radiológicos e preparação

de planos de ações adequados.

EQUIPE DE RADIOPROT.

.Conhecimentos, treino

e experiência para fa

zer levantanentos das

condições radiológi

cas de locais;

.Disponibilidade e es

trutura para atendi^

mentos de emergência.

EQUIPE UÊD1CA ESPEC.

.Conhecimentos e ir.íra-

-estrutura para atendi

mento de emergência.
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INCÊNDIO EN-VOLVENDO FONTES DE RADIAÇÃO

BRIGADA DE INCÊNDIO

. Combater o'-íogo com

técnicas apropriadas

c recursos dispon^

veis;

.Confiná-lo no local

sinistrado;

.Tomar medidas cabi

veis em relação ã se

gurança do pesscal;

.Requisitar o Corpode

Bombeiros, se nece£

sário ;

.Fornecer informações

adicionais solicitai

das.

AÇÕES DO PESSOAL ENVOLVIDO DURANTE A EMERGÊNCIA

CORPO DE BOMBEIROS

.Solicitar â equipe de ra

dioproteção levantamento

das condições radiolóçi^

cas do local (níveis de

radiação, espalhamento de

material radioativo,etc.);

.Fazer análise risco X

beneficio (decisões a S£

rem tomadas);

.Cc.-bater o incêndio com

técnicas apropriadas:

- usar máscaras para poeî

ra e cases;

- usar roupas apropri£

das (contaminação da

pele);

- escolher o agente ex

tintor como se os mate

riais envolvidos não

fossem radioativos (se

usar água - forma de

neblina e em menor quan

tldade possível).

EOUIPE DE RADIOPROT.

.Levantar as condições

radiológicas do local

sinistrado;

.Permanecer de pronti

dão até o término das

operações (avaliação

do nível de radiaçác e

de contaminação de ar,

água e superfícies);

.Controlar as operações

objetivando o cumpri

mento dos níveis de

exposição de emergên-

cia;

.Avaliar as doses -em

todas as operações atra

vês de dosímetros in

dividuais ou por esti

inativa (taxa e tempo

de exposição).

EQUIPE MÉDICA ESPEC.

Ficar preparada para

atendimento, se ne

cessário.
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INCÊNDIO EWOLVENDO FONTES DE RADIAÇÃO

AÇÕES DO PESSOAL ENVOLVIDO APÔS A EMERGÊNCIA

BRIGADA DE
Dl O

iNCEN CORPO DE BOM
BEIKOS EQUIPE DE RADIOPROTEÇAO

. Prestar apoio ãs Eçuipeide Radio

proteção c médica, se necessário.

.Submeter todas as pessoas

envolvidas na operação a

uma monitoração indivi

dual. Estas pessoas devem

ton.ar um banho completo;

.Fazer uma tr*ag-m das rou

pas e equipa e LOS utiM

zados para uma avaliação

do nível de contamina çãoj_

.Aplicar técnicas específjl

cas de descontaminaçâo ,

se necessário;

.Fazer controle radiológi-

co individual.

EQUIPE MEDICA ESPECIALIZADA

.Prestar a*endir.er>to aóequa

do, segundo orientação da

CtíEN, âs pessoas que:

-receberam doses superiores

ã DMP;

- apresentarem ferimentos

ou suspeita de contamina^

cão interna.
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_ ATUAÇÃO DA EQUIPE DE RADIOPROTEÇAO

- AVALIAR AS CONDIÇÕES RADIOLOGICAS DO LOCAL

. Através de monitores de radiação, determinar:

- taxa de exposição (mR/h);

- taxa de dose (mrem/h).

. Através de estimativa - níveis de radiação gama:

- pelo conhecimento das características da fonte:

. atividade (A);

. Cte. específica (D.

- distância da fonte ao ponto de interesse (d) :

I* d[m]

d *-/-> .ponto de

fonte interesse

A[Ci] X=?lR/h]

- MINIMIZAR AS DOSES RECEBIDAS (FATORES DE REDUÇÃO:

TEMPO e DISTANCIA);

- EVITAR A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE RADIAÇÃO (SINA

LIZAÇÂO E DEMARCAÇÃO DE AREAS).
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Monitor de Radiação composto de Unidade de Leitura e detector

Geiger-Müller (beta, gama e raios-X)

A-Cintilador ZnS (Ag) pa
ra monitoração alfa.

B-Cintilador Nal(Tl) pa
ra monitoração gama.

C-Detector GM para monito
ração alfa, beta, gama
e raios-X.

D-Detector GM para monito
ração beta, gama e raios
-X.

E-Alarme sonoro.

Acessórios de Unidade de Leitura do THYAC III

FIGURA 5-1 - Monitor e Detectores Geiger-Müller (GM) e Cintila

dores
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Monitoração beta gama e

raios-x

Monitoração alfa, beta, gama e

raios-x

Fig. 5.2 - Monitores Geiger-Müler (GM)

Fig. 5.3 - Monitor de nêutrons-Detector Proporcional (DP)
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Model Ml/A

número:

DLRL.PD-008/84
pftpint:

2G/?8

Koótl 36?; 3B?A

Canetas âosimétricas de leitura
direta e carregador

Caneta dosinêtrica de leitura indire
t a , lei tora è unidade de carga

iK^fâ^Xg

l-tinitor de Radiação (Cl) para Beta, Gama e Raios-X

FIGURA 5"4 - Câmaras de Ionizaçao (Cl)
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riç.c-j - TAXA ot CXPOSIÇÂO
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- NÍVEIS DE EXPOSTCfiO DE EMERGÊNCIA:

. Valores permitidos acima dos usualmente aceitáveis

por normas para trabalhadores;

. Níveis de referência de emergência por irradiações

externas;

- 30R — entrada em área acidentada para proteger

instalações, eliminar descarga adicional

de efluentes, ou combater incêndios;

- 60R — operação de salvamento (busca e remoção

de pessoas) ou evitar condições que poj»

sam causar lesões em grande número de

pessoas;
Obs.:
- escolher entre os voluntários mais idosos;

- o pessoal envolvido na operação deve portar do

símetros individuais e monitores portáteis pa

ra avaliação imediata da dose e controle radio

lógico.
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