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RESUMO 
 

Como consequência de um acidente radiológico ou nuclear, um estado de 

contínuo dano social, econômico, político e de saúde pública pode ocorrer, sendo 

conveniente não só a capacidade adequada de prontidão e resposta como 

também avaliação de riscos futuros. As primeiras equipes são enviadas ao local 

e então, novas informações são levantadas pelos profissionais de emergência a 

fim de coletar dados do cenário, como medir os níveis de radiação. Zonas de 

exclusão são definidas assim como os primeiros critérios de gerenciamento da 

crise. Neste trabalho, sugere-se uma abordagem utilizando a convergência de: 

plataforma aérea não tripulada para o monitoramento ambiental; modelo 

epidemiológico; aplicativo de cálculo e envio de medidas de risco em tempo real 

para que se possa informar os riscos associados aos efeitos estocásticos, que, 

para exemplo neste estudo, foi utilizada a leucemia. Esta metodologia propõe 

uma maneira efetiva de se modelar consequências sobre indivíduos 

potencialmente expostos ao ambiente contaminado, tendo como objetivo:  

delimitar uma área potencialmente afetada; estimar a população potencialmente 

exposta ao risco; discutir o efeito do tempo de resposta sobre o detrimento, e 

apoiar o processo decisório. 

 

 

Palavras-chave: Modelagem, Risco Radiológico, Monitoramento Aéreo Não 

Tripulado, Informação em Tempo Real. 
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ABSTRACT 
 

As a consequence of a radiological or nuclear accident, a state of 

continuous social, economic, political and public health harm may occur, where 

not only an adequate readiness and response capacity should be available, but 

also an appreciation of the future risks. The first teams are sent to local event and 

then new information is collected by emergency personnel to collect scenario 

data, such as measuring radiation levels. Exclusion zones are defined as are the 

first crisis management criteria. In this study, we suggest an approach using the 

convergence of: unmanned aerial platform for environmental monitoring; an 

epidemiological model; and a real-time mean to report the risks associated with 

stochastic effects. This methodology propose an effective way of modeling 

consequences on individuals potentially exposed to the contaminated 

environment, aiming at: delimiting a potentially affected area; estimate the 

population potentially exposed to risk; discussing the effect of response time on 

detriment; and supporting the decision-making process. 

 

 

Key words: Modeling, Radiological Risk, Unmanned Aerial Monitoring, Real-Time 

Information. 
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CAPÍTULO 1 
 

 
INTRODUÇÃO  

____________________________________________________________________ 

 
Ao apreciar a literatura moderna com respeito aos estudos envolvendo riscos 

de origem radiológica e nuclear, pode-se perceber que estimar resultados e 

modelar consequências configuram como atividades intelectuais que podem 

minimizar problemas decorrentes da aplicação de medidas de segurança em 

operações, sejam elas econômicas, financeiras, e mais recentemente 

tecnológicas. O Brasil é um país onde se tem grande variedade de aplicações 

nucleares indo, desde a indústria convencional até avançados procedimentos 

em medicina. Desta forma, acidentes podem ocorrer provocando liberações 

ambientais, cujas consequências podem ser devastadoras tanto do ponto de 

vista da saúde pública quanto da estabilidade social, econômica e política de 

uma região (MARTIN et al, 2005). 

Os potenciais impactos imediatos e consequências decorrentes destas 

liberações radioativas podem ser avaliados levando-se em consideração dados 

meteorológicos e características do cenário, incluindo a estimativa do tamanho 

da população potencialmente afetada, a ser determinada de forma quantitativa 

por meio da densidade demográfica local e de forma qualitativa utilizando-se a 

pirâmide etária e distribuição de gêneros (ROTHER et al, 2016). 

Quando se considera um dispositivo de disperção radiológica, RDD 

(Radioactive Dispersive Device), ou até mesmo em um acidente em uma 

instalação nuclear ou radioativa, leva-se em conta que o material possa ser 

disperso, podendo atingir grandes distâncias a partir do ponto de liberação. Esta 

capacidade de dispersão não depende somente da força de uma explosão, mas 

também das condições de estabilidade atmosférica e da forma físico-química 

com que se apresenta o material radioativo. Adicionalmente, a nuvem de 

contaminação pode atingir camadas mais elevadas na atmosfera, onde os 

ventos podem alterar suas condições e, dependendo da altura atingida na 

explosão, o material pode alcançar correntes de circulação local e até mesmo 

global, facilitando sua dispersão para locais bem distantes do sítio inicial do 

evento (YVES et al, 2012). Também, é possível verificar que este tipo de cenário 
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tem suas características alteradas como função do tempo e evolui de acordo 

com variáveis ambientais de difícil previsão como direção e intensidade do vento, 

alterações de temperatura, nebulosidade e chuva (IAEA, 1994). Estas limitações 

podem ter impacto aumentado para o processo decisório que se estabelece ao 

longo do período de gerenciamento da crise que se instala, inserindo fatores 

dinâmicos que podem alterar sensivelmente o quadro em análise, podendo 

alterar de forma importante o modo de dependência temporal com que se 

apresentam os riscos radiológicos característicos do cenário. 

Uma vez detectado um evento, são destinados esforços técnicos, políticos e 

logísticos para que os “primeiros respondedores” possam medir e registrar as 

taxas de dose e exposição com o objetivo de determinar localmente o perfil 

aproximado da área de contaminação, delimitando pontos comumente 

denominados como “quentes” e “frios”, ou seja, áreas de alta e baixa 

concentração do contaminante, ou fontes emissoras de radiação. Esta 

classificação básica de áreas será de fundamental ajuda ao controle e 

monitoração da exposição à qual os respondedores estarão sujeitos nas 

primeiras horas do evento. Esta é a informação mais crítica que um Centro de 

Operações precisa saber sobre o local para começar a avaliar a magnitude dos 

danos produzidos, o que permite modelar potenciais consequências 

(MUSOLINO & FREDERICK, 2006).  

No momento em que indivíduos se movimentam na área de precipitação, 

estes ficam sujeitos à dispersão de poeira radioativa, o que representa um risco 

potencial tanto de exposição externa quanto de inalação de particulados 

radioativos. Na literatura pode-se verificar dados que mostram que as taxas 

respiratórias apresentam média de 20.000 cm3/min. Desta forma, 0,5% de 

material ressuspenso pode ser inalado, depositando poeira radioativa no sistema 

respiratório, com consequências à saúde tanto para individuos quanto em saúde 

coletiva (TILL & MEYER, 1983). Este risco pode ser elevado para os primeiros 

respondedores, considerando que pouco ou nada se sabe sobre os níveis de 

radiação local durante as primeiras avaliações dosimétricas efetuadas in situ.  

Configura-se então a necessidade de se desenvolver competência de 

modo que se possa antecipar aos eventos de forma disciplinada, organizada e, 

sobretudo, com metodologia que permita agilidade, confiabilidade, segurança e 
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rapidez. Assim, avaliar a distribuição de uma potencial contaminação ambiental, 

seja qual for a forma que se expresse, estimar os impactos da contaminação no 

presente e no futuro para a saúde ambiental e humana, determinar os níveis 

residuais de contaminação e ainda, avaliar alternativas de remediação e custos 

associados é o objetivo do processo decisório, cuja efetividade está diretamente 

condicionada à qualidade e rapidez na obtenção dessas informações. Nesses 

casos, uma rápida e extensiva monitoração radiológica ambiental utilizando 

equipamentos móveis e com o mínimo de pessoal envolvido pode ser fator 

preponderante para se reduzir os níveis de contaminação e de risco. 

Adicionalmente, ações desta natureza podem ser decisivas para facilitar a 

implementação de contramedidas necessárias ao enfrentamento da crise que se 

instala (POLLANEN et al, 2009). 

Na ocorrência de um acidente radiológico ou nuclear, a população 

potencialmente afetada pode ser dividida em grupos de exposição que podem 

ter como limites de definição valores qualitativos recomendados pelos órgãos 

regulatórios. Esta divisão acarreta na formação de zonas de atendimento que, 

por suas características, ficam sujeitas à diferentes abordagens. Pode-se ter 

uma boa aproximação de uma zona quente como sendo aquela definida por um 

campo de exposição que apresenta doses acumuladas acima de 100 mSv, ou 

taxas de dose superiores a 25 µSv/h, valores considerados na literatura 

especializada e regulatória como níveis para definição de voluntariado 

ocupacional para exposição em situações de emergência. (CNEN 3.01, 2011). 

A população potencialmente afetada e que está fora desta zona quente pode 

ter prioridade reduzida dentro da emergência, em função das ações necessárias 

para atendimentos de maior urgência. Entretanto, poderá apresentar, no futuro, 

algum tipo de morbidade relacionada à exposição provocada pelo cenário, 

considerando que embora a dose D recebida esteja abaixo daquela considerada 

para classificação de emergência, é, todavia, maior do que a dose devido à 

radiação de fundo da região. Para efeito deste trabalho, a dose de BG se soma 

ao intervalo. Assim, o intervalo de doses de interesse para este trabalho será 1 

mSv < D < 100 mSv. 

As ações de intervenção são ações adotadas com objetivo de nortear a 

implementação de medidas de proteção necessárias para evitar ou reduzir a 
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exposição da população à radiação (IAEA, 1994). Estas ações devem ter 

referência a níveis de intervenção expressos em termos de dose que possa ser 

evitada num período de tempo ∆T, correspondente à duração de uma ação 

protetora específica associada à intervenção, ou seja, é a dose à qual os 

indivíduos estariam sujeitos na ausência da medida, integrada no período ∆T, 

menos a dose integrada à qual estariam sujeitos com a aplicação da medida de 

proteção (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Representação Gráfica do Conceito de Dose Evitável. Fonte adaptada: 
(IAEA, 1994).  

 

Desta forma, o fator tempo passa a ter relevância aumentada e garante  

maior efetividade nas ações de reconhecimento do cenário, provendo 

informações relevantes para o desenho da estratégia de abordagem. Pode ter 

impacto positivo na otimização do tempo de resposta que, como consequência, 

tem efeito decisivo na avaliação dos riscos sobre uma população e 

respondedores e suas relações com detrimentos futuros.(IAEA, 1994) 

Para uma gestão efetiva da crise, considerando as boas práticas 

modernas de abordagem e as condições locais do sítio, são essenciais as 

seguintes características (CONTI, 2002): 

a. Rica informação sobre os sítios e características químicas e físicas 

dos resíduos e contaminantes existentes; 

b. Utilização de técnicas estatísticas para orientar as amostragens e 

localização de medidas a serem efetuadas; 

c. Utilização de ferramentas de posicionamento geográfico e 

mapeamento de áreas. 



5 

 

 
A representação matemática da transferência de radionuclídeos e 

processos de exposição antes, durante e após a remediação, expressas em 

códigos computacionais, deve ser bem compreendida, e suas vantagens e 

limitações igualmente conhecidas. 

As ações protetoras da fase inicial de uma emergência radiológica com 

liberação de material radioativo para o meio ambiente externo normalmente 

levam em consideração as exposições de curto prazo devido a materiais 

depositados e a inalação de material radioativo (MARTIN et al, 2005). Nas 

avaliações no nível do solo, o operador do detector pode interceptar e atenuar 

até 30% dos raios gama incidentes que de outra forma seriam registrados pelo 

detector; um dado considerado significativo e que tem efeito sobre a contagem 

total do detector e, consequentemente, sobre a estimativa da dose (JOHNS & 

CUNNINGHAM,  1983). Por meio do uso de uma plataforma aérea, essa 

atenuação corporal pode ser eliminada. (MARTIN et al, 2005). 

O uso de veículos aéreos não tripulados (UAV – Unmanned Aerial 

Vehicle) pode oferecer uma potencial solução para medições em ambientes 

perigosos. Uma vez que o operador pode realizar operações de reconhecimento 

em áreas contaminadas assumindo o controle de forma remota, o que implica na 

redução e, por vezes, eliminação do risco de exposição às radiações ionizantes. 

Esta abordagem também pode significar que um UAV pode, dependendo das 

características de projeto, permanecer na área contaminada mais tempo que um 

veículo tripulado e, portanto, análises mais detalhadas da pluma radioativa 

podem ser realizadas (POLLANEN et al, 2009). 

 No início dos anos 2000 já existiam mais de 150 fabricantes de UAV no 

mercado mundial, oferecendo mais de 400 modelos diferentes 

(BUTTERWORTH-HAYES, 2003). Atualmente, na América Latina, o mercado 

abriga 44 fabricantes de UAVs, sendo que destes, 14 são brasileiros 

(www.exame.abril.com.br/tecnologia/fabrica-de-drones-made-in-brazil,2017).  

Do ponto de vista operacional, os levantamentos radiométricos têm sido 

relatados como utilizando detectores de maleta que são volumosos, pesados e 

transportados por helicóptero (SANADA, 2014a, SANADA et al, 2014b, 

OKUYAMA et al, 2008) ou aeronaves de asa fixa (KURVINEN et al, 2005; 

PLLNEN et al, 2009). Geralmente operam em altitudes até 4500 m, movendo-se 
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a uma velocidade mínima de 90 km/h. No entanto, a sensibilidade de um detector 

de tamanho fixo é rapidamente reduzida com o aumento da distância da fonte 

(MACFARLANE et al, 2014). Portanto, esse tipo de sistema mostra alguma 

limitação ao tentar produzir dados de alta resolução espacial principalmente 

devido às altitudes elevadas e velocidade em que devem operar, com resoluções 

espaciais médias de 300 m (SANDERSON et al, 1995). Assim, devido ao caráter 

espacial da distribuição da radiação, normalmente em distribuições 4𝜋, as 

características operacionais desses dispositivos são de relevância para análises 

radiométricas efetivas. A capacidade de localizar regiões pequenas no terreno 

(escala de medição) que apresentam alta atividade, é essencial para se 

implementar medidas de proteção contra a exposição à radiação, com efeitos 

que podem ser importantes sobre a definição da logística a ser implementada 

para atendimento tanto às necessidades dos respondedores quanto da 

população potencialmente afetada pelo campo de radiação ambiental. 

Desta forma, ao se coletar dados em baixa altitude, a sensibilidade das 

medidas de detecção de radiação pode ser significativamente aumentada por 

conta da aproximação fonte-detector. Uma plataforma aérea desejável para este 

fim é o modelo hover que apresenta suficiente estabilidade dinâmica e 

velocidades de ar controláveis para o mapeamento de uma região 

(MACFARLANE et al, 2014). Entretanto, este tipo de aeronave possui limitações 

importantes para operações cujo objetivo seja medir particulados, devido à 

turbulência provocada pelos rotores em operação acabam provocando 

espalhamento, podendo diminuir a incidência do material radioativo sobre a área 

sensível do detector, afentando assim na exatidão das informações. 

O conceito operacional proposto neste trabalho, discute a possibilidade 

de utilização de um UAV (dirigível) para apoio ao gerenciamento de crise por 

coleta de dados do cenário em tempo real. Este modelo de abordagem 

operacional, encontra amparo no fato de se poder operar remotamente um 

dirigível equipado com um detector cintilador de Iodeto de Sódio (NaTI) modelo 

Spir-ID, acoplado a receptor de sinal GPS e equipamentos de medida de 

velocidade do vento. Este equipamento poderia, no local da emergência 

radiológica, descrever círculos concêntricos em torno da fonte podendo também 

ser orientado em função das estruturas físicas ou geográficas de interesse no 
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sítio. Durante o voo é possível avaliar e projetar a dose, descrever os níveis de 

exposição e determinar curvas de isodoses fornecendo uma visão realista da 

situação e mantendo atualizado em tempo real um banco de dados radiológico. 

Este trabalho propõe uma metodologia de avaliação de risco utilizando 

um sistema de monitoramento radiológico em tempo real associado a modelos 

matemáticos de avaliação de risco sobre o desenvolvimento de câncer 

radioinduzido utilizando equações do BEIR VII (Biological Effects of Ionizing 

Radiation committee VII) (BEIR VII, 2006) para criar um protocolo que possa 

tanto prover uma avaliação imediata da situação de crise radiológica e/ou nuclear 

como disponibilizar dados para modelagem de consequências amparada em 

estudos de acompanhamento típicos da radioepidemiologia (TECDOC 870, 

1996) em tempo real. 

O protocolo aplicado em caso de acidente radiológico com dispersão de 

agentes radioativos em uma área ambiental externa define e delimita zonas de 

exclusão, apontando ainda, a parcela da população potencialmente exposta 

abaixo do nível definido como nível de emergência (100 mSv), mas acima do 

background, de forma a terem acompanhamento adequado e dentro das 

prioridades mais urgentes. Assim, sugere-se uma abordagem que possa 

também contribuir para melhoria dos protocolos de avaliação dos riscos 

associados aos efeitos estocásticos, que para efeito de exemplificação neste 

trabalho foi escolhida a leucemia radioinduzida.   

As ideias apresentadas neste estudo possuem ineditismo que pode ser 

caracterizado por: a) ausência de uma plataforma aérea nacional operada 

remotamente (UAV) com esta finalidade e b) ausência de uma metodologia que 

inclua transmissão de dados em tempo real para modelagem de consequências 

com base em equações radioepidemiológicas. 

As ideias tratadas neste trabalho são fruto de exaustivas discussões sobre 

o tema geral quando da participação de um estágio realizado no Reino Unido, 

ao longo de 6 meses no ano de 2016, na Academia de Defesa do Reino Unido 

e Universidade de Cranfield, sob supervisão do prof. Matthew J. F. Healy do 

Departamento de Ciências Forenses e Nucleares daquela Universidade. Período 

custeado com bolsa concedida pelo CNPq por meio do seu Programa Ciências 

Sem Fronteiras (PROCESSO NUMERO 2333308/2014-8). 
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A metodologia proposta sugere uma forma efetiva de se modelar 

consequências devido à presença de indivíduos no ambiente contaminado. Por 

conta da inovação do projeto e da falta de uma plataforma para uso imediato, foi 

utilizado como sistema de detecção uma aeronave tripulada, um helicóptero do 

Exército Brasileiro com o objetivo de simular a ação da aeronave não tripulada. 

O modelo encontra-se em desenvolvimento, sendo denominado ADB-2, 

fabricado pela Airship do Brasil Indústria Aeronáutica (http://www.adb.ind.br/), 

com sede operacional em São Paulo, que está apoiando o projeto de 

desenvolvimento da plataforma. Como o helicóptero pode sobrevoar uma área 

com velocidade nula com relação ao solo, os dados tomados como base para a 

transmissão, análises de risco e modelagem de consequências foram obtidos 

por este procedimento de sobrevoo estático, simulando um dirigível. 

Um aspecto de alta relevância para este trabalho foi a aproximação com 

a indústria nacional, mais especificamente a AirShip do Brasil que, por meio de 

seus representantes, vem apoiando o projeto com informações e acenando com 

a possibilidade de que as ideias aqui apresentadas possam ser implementadas. 

Estas podem ser oferecidas ao Ministério da Defesa como alternativa adicional 

para assuntos relacionados à necessidade de monitoramento ambiental com 

coleta de dados em tempo real, não se restringindo ao exemplo radiológico 

apresentado. 

Adicionalmente, é necessário o registro da participação da Universidade 

Estadual da Zona Oeste (UEZO) que, por meio do seu Programa de Pós-

Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais, tem aplicado esforços para 

que seja desenvolvida plenamente uma base computacional segura 

(criptografada) para a transferência de dados dos cenários atendidos, em tempo 

real. 
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1.1 Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo propor uma metodologia visando a 

modelagem de consequência sobre seres humanos  por convergência de dados 

provenientes de um monitoramento aéreo real, com as equações de análise de 

risco radiológico (BEIR VII), de forma integrada por uma rotina computacional. 

 

1.1.1 Objetivos Específicos 

 

a) Estudar o impacto de um evento radiológico de massa, tendo como 

parâmetro o desenvolvimento da leucemia em população estratificada 

em sexo e idade; 

b) Desenvolver sub-rotina computacional capaz de acoplar os dados das 

diferentes plataformas (Detector SPIR-ID e BEIR VII);  

c) Sensibilizar a indústria nacional para o desenvolvimento de uma nova 

plataforma de detecção que dará suporte ao processo decisório pelo 

uso de um UAV não tripulado de fabricação nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

_______________________________________________________________ 

 

2.1 Radiações Ionizantes 

 

A radiação eletromagnética pode ser explicada como uma perturbação 

onde campos elétricos e magnéticos estão conjugados e defasados no espaço. 

É uma vibração simultânea de campos magnético e elétrico, perpendiculares 

entre si, originados durante uma transição que pode ocorrer quando uma 

entidade quântica modifica seu estado de energia, podendo ser caracterizado 

pelo momento angular, spin e paridade. (TAUHATA et al, 2011). 

Mesmo no vácuo, a perturbação eletromagnética pode se propagar, por 

meio de auto geração recíproca dos campos acoplados. Dado seu caráter 

periódico, as ondas são caracterizadas por um “comprimento de onda”, ou seja, 

o espaço entre a repetição de dois máximos sucessivos. Como a velocidade da 

luz é constante (c ≈ 3,0x108 m/s no vácuo), o comprimento de onda e sua 

frequência de oscilação podem se relacionar de forma simples. Desta forma, 

quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência da onda 

eletromagnética associada. A Figura 2 mostra de forma simplificada a fração do 

espectro eletromagnético, relacionado com o tamanho dos objetos e entidades 

físicas, apresentando melhor noção de dimensionalidade (UNEP, 2016). 

 

Figura 2. Espectro eletromagnético. (UNEP, 2016). 
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Na interação da radiação eletromagnética com a matéria, a absorção e a 

emissão de energia só ocorre em quantidades discretas de energia 

denominadas quanta ou fótons (OKUNO, 2007). A energia E de um fóton é dada 

pela equação: 

fhE =      (1)  

 

Em que h é a constante de Planck cujo valor é  4,14x10-15 eV e f é a 

frequência da onda eletromagnética (KAPLAN, 1978). As radiações 

eletromagnéticas podem ser produzidas em processos de ajustes que ocorrem 

no nível nuclear ou das camadas eletrônicas, podendo, ainda, serem produzidas 

pela interação de outras radiações com o núcleo atômico, ou com o átomo como 

um todo (KNOLL, 2005). As radiações eletromagnéticas ionizantes X e gama (γ), 

e diferenciam-se entre si pela forma como são produzidas e por sua energia. 

A radiação gama é produzida quando um núcleon (partícula do núcleo 

atômico) está fora da configuração de equilíbrio, em estado excitado e, assim, 

para atingir o estado fundamental há emissão da energia excedente sob a forma 

de radiação eletromagnética, denominada radiação gama (TAUHATA et al, 

2011), conforme ilustrado na Figura 3. 

 

 

 

Figura 3. Representação da emissão da radiação gama pelo núcleo. (TAUHATA et al, 2011) 

 

 A energia da radiação gama é definida pela diferença entre as energias 

dos estados inicial e final, envolvidos na transição. A radiação gama pode 

também ser produzida por processos de aniquilação, que podem ocorrer quando 

um pósitron, após perda de energia cinética, interage com um elétron. A matéria 
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é então transformada em energia, sendo emitidos dois fótons com energia 

discreta de 0,511 MeV (TAUHATA et al, 2011). Apesar de não ser de origem 

nuclear, esta radiação também é chamada de radiação gama em função das 

energias envolvidas e por não representar reação de ajuste de decaimento 

orbital atômico, ou frenamento eletrônico. 

Quando a radiação possui energia suficiente para liberar um dos elétrons 

orbitais de átomos neutros, transformando-os em um par de íons, esta é 

denominada radiação ionizante. Conceitualmente, radiação ionizante é a 

radiação eletromagnética ou partícula de alta energia que, ao interagir com o 

meio absorvedor, tem a propriedade de transferir, integral ou parcialmente, 

energia para o meio, resultando no fenômeno da ionização (KAPLAN, 1978). 

Por apresentarem energia suficiente para ionizar átomos e moléculas, são 

capazes de alterar conformações eletroquímicas, resultando em elétrons livres 

de alta energia, íons positivos ou radicais livres, que são responsáveis por 

produzir quebras de ligações químicas das mais variadas. Por sua vez, esses 

elétrons, por meio de processos de dissipação de energia, transferem sua 

energia aos átomos e moléculas dispostos ao longo do caminho em seu 

percurso, provocando novas sequências de ionizações. Desta forma, os efeitos 

de maior ou menor importância biológica, conforme o tipo de organismo ou tecido 

irradiado, serão consequência das alterações físico-químicas no meio biológico 

exposto à ação da radiação.(ANDRADE & BAUERMANN, 2010) 

Radiações ionizantes são capazes de produzir íons, radicais e elétrons 

livres na matéria com que interagem. Pode-se ainda, definir radiação ionizante 

como aquela que apresenta comprimento de onda menor que 1000 ângstrons ( 

ou energia acima de 12,4 eV (KAPLAN, 1978). A partir de 12,4 eV, a maior parte 

dos átomos ou moléculas simples (compostos elementares de hidrogênio, 

carbono, nitrogênio e oxigênio, abundantes em meio biológico) podem ter seus 

elétrons mais exteriores ejetados (BIRAL, 2002). Esta é aproximadamente a 

energia de ionização da molécula de água, principal constituinte biológico em 

organismos de nível superior, como os humanos e mamíferos em geral 

(TAUHATA et al, 2011). 

No processo de transferência de energia da radiação incidente para a 

matéria, as radiações que manifestam carga, como elétrons, partículas α e 
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fragmentos de fissão, por exemplo, atuam principalmente por meio do seu campo 

elétrico e transferem sua energia para muitos átomos ao mesmo tempo, sendo 

denominadas radiações diretamente ionizantes, pois tem ação direta sobre os 

átomos (TAUHATA et al, 2011). 

Já as radiações eletromagnéticas, por não apresentarem carga elétrica 

líquida, não originam campo elétrico e, assim, interagem de maneira individual, 

transferindo sua energia a elétrons que por sua vez irão iniciar uma cascata de 

eventos, gerando novas ionizações como descrito anteriormente. A interação 

que ocorre desta maneira é denominada indiretamente ionizante (OKUNO, 

2007). Estas radiações interagem de modo indireto com as células, provocando 

a quebra de moléculas de água podendo levar a uma extensa contaminação do 

ambiente intra e extracelular devido à produção de metabólitos reativos capazes 

de causar dano biológico expressivo (TAUHATA et al, 2011). A Figura 4 mostra 

um esquema geral de classificação das radiações eletromagnéticas e 

particuladas (ANDRADE & BAUERMANN, 2010).  

No contexto das radiações indiretamente ionizantes, a palavra interação 

é aplicada aos processos nos quais a energia e/ou a direção da radiação é 

alterada. Tais processos, embora se possa prever de forma bastante confiável, 

são randômicos e, desta forma, só é possível calcular a probabilidade de 

ocorrência das interações (TAUHATA et al, 2011).  
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Figura 4. Esquema geral de classificação das radiações (ANDRADE & BAUERMANN, 2010). 

 

2.2 Atividade 

A taxa à qual uma substancia radioativa se desintegra é chamada de  

atividade (A) de determinado material radioativo. Esta grandeza é definida por 

A= dN dt⁄ , onde dN é o valor esperado do número de transições nucleares 

espontâneas daquele estado de energia no intervalo de tempo dt (CNEN 3.01, 

2011). A unidade no Sistema Internacional de Unidades (SI) é denominada 

becquerel (Bq) e representa uma desintegração por segundo (dps). 

Anteriormente, a unidade histórica estabelecida para a atividade de um 

radionuclídeo era o curie (Ci). Por definição, o curie representa 3,7 x 1010 

desintegrações por segundo em 1,0 g de Ra-226. Portanto, tem-se que: 1 Ci = 

3,7 x 1010 Bq (KAPLAN, 1978). 

A atividade de uma amostra é uma função exponencial decrescente do 

tempo (TAUHATA et al, 2011). Tal comportamento estatístico é apresentado na 

Figura 5.  

 



15 

 

 

Figura 5. Curva de decaimento radioativo. Fonte (TAUHATA et al, 2011). 

 

2.3 Meia-vida 

A meia vida de um determinado radionuclídeo é o tempo necessário para 

que a atividade de uma amostra decaia pela metade, podendo variar de frações 

mínimas de segundo a bilhões de anos. Esta constante pode ser descrita pela 

equação 2. Se a quantidade que decai possui um valor no início do processo, 

após uma meia-vida a quantidade terá metade deste valor (KAPLAN 1979). 

                                       𝑇1
2⁄ =

𝑙𝑛2

𝜆
=

0,693

𝜆
     (2) 

 

2.4 Dosimetria das Radiações Ionizantes 

Historicamente, as grandezas utilizadas para quantificar a radiação 

ionizante basearam-se no número total de eventos ionizantes ou, ainda, na 

quantidade total de energia depositada, geralmente em uma massa definida de 

material (IAEA, 1994). Essa abordagem não leva em conta a natureza 

descontínua do processo de ionização sendo, entretanto, justificada 

empiricamente pela observação de que essas grandezas podem ser 

correlacionadas de forma significativa com os efeitos biológicos resultantes. 
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O conceito de dose foi introduzido em proteção radiológica em analogia 

ao seu uso em farmacologia, uma vez que se deseja determinar o efeito causado 

por uma dose de radiação ionizante. O termo “dose” utilizado na farmacologia 

para humanos significa a quantidade de uma substância aplicada por unidade 

de massa corpórea do indivíduo para se obter um determinado efeito biológico 

(ICRU 29, 1979). 

 

2.4.1 Dose Absorvida 

 

 Como a exposição foi definida em termos de ionização no ar, não era 

adequada para medir a quantidade de radiação absorvida pelo corpo, assim, em 

1953 foi introduzida uma nova grandeza, a dose absorvida (ICRU 29, 1979). 

Dose absorvida de radiação, corresponde à energia que a radiação 

deposita por unidade de massa, medida em erg/g (no sistema CGS) ou joule/kg 

(no Sistema Internacional de Unidades). Seguindo o sistema CGS, a dose 

absorvida é medida em uma unidade chamada “rad” (radiation absorbed dose), 

1 rad = 100 erg/g, considerada a unidade padrão até 1975 (BIRAL, 2002). A partir 

de 1975 optou-se pela adoção da respectiva unidade no Sistema Internacional, 

denominada “gray”, equivalente, portanto a 1 joule/kg. Desse modo 1 gray = 100 

rad.(TAHUATA et al, 2011). 

Todos esses valores de dose absorvida são relativamente pequenos, 

especialmente quando a energia depositada é associada a um equivalente 

aumento da energia termodinâmica do sistema. Da definição de caloria, temos 

que 1 caloria “é a quantidade de energia necessária a promover o aumento de 

1°C em 1 grama de água” (EBBING, 1998). No Sistema Internacional, 1 caloria 

= 4,184 joules. Supondo o depósito de energia 4,2 Gy em um meio aquoso, tem-

se a relação 4,2 Gy = 4,2 joules/kg = 0,0042 joule/g = 0,001 cal/g. 

Portanto, com o depósito de 4,2 Gy, consegue-se um aumento de 

temperatura equivalente de apenas 0,001°C. No entanto, um depósito de uma 

dose de 4,5 Gy de corpo inteiro em um ser humano é considerado como o valor 

de dose letal para metade das pessoas irradiadas em um período de até 30 dias 

após a exposição, (DL50/30), óbito de 50% da amostra em 30 dias, ainda que 

esforços atuais em medicina sugerem a possibilidade de elevação deste patamar 
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de DL50/30 para valor próximo a 8 Gy. Assim, o dano causado pelas radiações 

ionizantes deve-se principalmente ao depósito de energia no meio biológico 

irradiado (TAUHATA et al, 2011). 

 

2.4.2 Dose Equivalente 

 

As grandezas previamente definidas levaram em conta a energia 

absorvida no ar e no tecido humano, porém, ainda não dão uma ideia mais 

concreta dos efeitos biológicos no homem. Para fins de radioproteção, o rad 

demonstrou ser uma unidade satisfatória para medir raiosX, raios gama e 

elétrons, porque o dano biológico causado por estes tipos de radiação é 

aproximadamente proporcional à energia depositada. No entanto, esta 

proporcionalidade não se mantém no caso de partículas mais fortemente 

ionizantes, como partículas alfa e prótons. Foi então definida a grandeza dose 

equivalente, cujo símbolo é (HT) e que considera o tipo de radiação, para avaliar 

os possíveis danos biológicos. (ICRP 26, 1977). 

A dose equivalente (HT) é numericamente igual ao produto  DTwR 

(Equação 3), sendo DT a dose absorvida média em determinado órgão ou tecido 

e wR o fator de ponderação da radiação. Este fator relaciona o efeito de 

diferentes tipos de radiação em termos de danos aos tecidos. O valor WR 

representa o poder de ionização dos diferentes tipos de radiação ionizante no 

meio (CNEN 3.01, 2011). 

 

HT = DTwR      (3) 

 

Devido à sua maior carga elétrica, maior inércia e velocidade mais baixa, 

partículas alfa apresentam um traço quase retilíneo de ionizações, e também 

apresentam um traço de ionizações muito mais denso do que um elétron de 

energia equivalente, por isso o fator de peso wR para a radiação α é igual a 20 

(CNEN 3.01, 2011), Tabela 1. 
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    Tabela 1. Fatores de peso da radiação 

Tipo e faixa de energia [a] Valores 
de wR 

[b] 

Fótons, todas as energias 1 

Elétrons e muons, todas as energias [c] 1 

Nêutrons [d], energia:    <  10 Kev 5 

10 keV a 100 keV 10 

> 100 keV a 2 MeV 20 

> 2 MeV a 20 MeV 10 

> 20 MeV 5 

Prótons, exceto de recuo, energia> 2 MeV 5 

Partículas α, fragmentos de fissão, núcleos pesados 20 

Fonte: CNEN: Posição Regulatória 3.01/002, 2011. 
 

[a] Valores para outras radiações podem ser obtidos pelo Anexo A da ICRP-60. 
[b] Todos os valores se relacionam à radiação incidente no corpo ou, para fontes 
internas. 
[c] Excluindo elétrons Auger, para os quais se aplicam considerações especiais 
de microdosimetria. 

 

A unidade antiga da dose equivalente é o rem (roentgen equivalent man). 

No sistema internacional, a unidade  de dose equivalente é o sievert (Sv) e 1 Sv 

equivale a 100 rem (KNOLL, 2005). A Tabela 2 mostra um resumo das unidades 

principais utilizadas em radioproteção e definições. 

      

Tabela. 2. Unidades de dose de radiação. 

 
Sistema 

Internacional 
Relações 

Dose Absorvida  gray (Gy) 1 Gy = 100 rad 

Dose Equivalente  sievert (Sv) 1 Sv = 100 rem 

 

2.5 Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes 

 

A utilização de radiações ionizantes para uma ampla gama de aplicações 

cresceu e continua em ascensão desde o holocausto nuclear que ocorreu no fim 

da 2ª Guerra Mundial, com o desenvolvimento técnicas e produtos voltados para 

a utilização de tecnologias nucleares e radiológicas aplicadas principalmente às 

areas de engenharias e ciências da saúd//e (BIRAL, 2002). 
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A ação da radiação ionizante no organismo humano pode gerar uma 

cadeia de eventos que se inicia nas modificações de seus átomos e moléculas. 

“O processo de ionização ao alterar os átomos, pode alterar a estrutura das 

moléculas que os contém. Se a energia de excitação ultrapassar a energia de 

ligação entre os átomos, podem ocorrer quebras de ligações químicas e 

consequentes mudanças moleculares (TAUHATA et al, 2011).  

Quando a radiação interage com as moléculas de água do organismo 

humano, estas moléculas se quebram formando uma série de subprodutos 

metabólicos danosos ao organismo, como os radicais livres e a água oxigenada. 

Esse processo é chamado de radiólise da água. A água é em grande parte 

convertida em radicais livres de hidrogênio (H) e hidroxila (OH). Estes podem 

ligar-se a outros radicais livres e formar peróxido de hidrogênio (OH + OH = 

H2O2) e hidroperoxila (H + O2 = HO2), os quais representam as principais 

substâncias tóxicas para a célula (UDENIGWE & RAMPRASATH, 2008). O 

peróxido de hidrogênio (H2O2) não é um radical livre. Entretanto, tem importância 

pela sua capacidade de atravessar membranas biológicas e dar origem a outras 

espécies reativas com potencial de lesão no sítio do DNA (potencial genotóxico) 

como, por exemplo, o radical hidroxila (•OH) (ANDRADE & BAUERMANN, 2010; 

SAPORA et al, 1991). 

O DNA, Ácido Desoximbonucleico (DeoxyriboNucleic Acid) é um longo 

polímero formado por duas cadeias de unidades repetidas chamadas 

nucleotídeos (BIRAL, 2002). Existem quatro subunidades de nucleotídeos, e as 

duas cadeias unem-se através de pontes de hidrogênio. O dano no DNA ocorre 

pelo depósito de energia pela radiação ionizante no sítio alvo, geralmente 

levando a quebras simples da dupla hélice (Single Strand-Breaks – SSB), 

quebras duplas da dupla hélice (Double Strand-Breaks – DSB), danos nas bases 

nitrogenadas, nas fitas entre outros (SAPORA et al, 1991). Quando ocorre uma 

alteração química do DNA devido a ionizações provocadas diretamente por 

fótons ou por partículas de alta energia, ocorre uma ação direta. No entanto boa 

parte dos danos causados a uma célula (cerca de 70% dos efeitos biológicos) 

ocorre pelo efeito da ação indireta, proporcionado pela ação de radicais livres 

produzidos em meio aquoso. A Figura 6 ilustra resumidamente estes 

mecanismos. 
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Figura 6. Dano radioinduzido ao DNA. Fonte: adaptado de www.springboard4health.com/ 
acessado em 01/02/2018. 

 

 

A partir de evidências epidemiológicas de exposição humana em 

situações de guerra, acidentes nucleares e radiológicos, exposição ocupacional 

ou terapêutica crônica e de estudos experimentais podem ser reconhecidos 

quatro estágios toxicológicos da exposição à radiação ionizante: a) ionização e 

excitação dos átomos; b) ruptura das ligações químicas de moléculas com 

produção de radicais livres; c) ligação dos radicais livres a macromoléculas, 

especialmente o DNA, proteínas e lipídios (estresse oxidativo); e d) 

aparecimento de outros efeitos bioquímicos, fisiológicos e morfológicos 

propriamente ditos (TAUHATA et al, 2011). 

Os efeitos das radiações ionizantes sobre os organismos vivos dependem 

não somente da dose por eles absorvida, mas também, da taxa de absorção 

(aguda ou crônica) e do tipo de tecido atingido (MÜLLER, 1927). 

No caso de exposição de seres humanos a altas doses de radiação, como 

em acidentes nucleares, uma grande parte das células do corpo é afetada, 

podendo impossibilitar a sustentação da vida. Por outro lado, há ainda, muita 

http://www.springboard4health.com/
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incerteza quanto aos efeitos da exposição de pessoas a baixas doses de 

radiação uma vez que, caso haja efeitos, estes são mascarados pela ocorrência 

natural de doenças que podem ou não ser provocadas pela exposição à 

radiação, como é o caso do câncer. Entretanto, existe grande dificuldade de se 

encontrar evidências de que uma da alteração orgânica é consequência 

exclusiva da exposição à radiação ionizante (BEIR VII, 2006). 

Os efeitos radioinduzidos podem receber denominações em função do 

valor da dose e forma de resposta, em função do tempo de manifestação e do 

nível orgânico atingido. Assim, em função da dose e forma de resposta, são 

classificados em estocásticos e determinísticos (TAHUATA et al, 2011). 

Efeitos Estocásticos: são aqueles cuja probabilidade de ocorrência é 

função da dose, não existindo limiar, como é o caso do câncer. Assim, para 

qualquer indivíduo irradiado há uma chance de que certos efeitos atribuíveis à 

radiação se manifestem, mas só depois de um período de tempo (alguns anos) 

a partir do momento que ocorreu o evento de irradiação (JOHNS & 

CUNNINGHAM, 1974). 

Efeitos determinísticos: São efeitos causados por irradiação total ou 

localizada de um tecido, causando um grau de morte celular não compensado 

pela reposição ou reparo, com prejuízos detectáveis no funcionamento do tecido 

ou órgão (TAUHATA et al, 2011; JOHNS & CUNNINGHAM, 1974). Os efeitos 

determinísticos são produzidos por doses elevadas, acima de um limiar, onde a 

severidade do dano aumenta com a dose aplicada.  

Impulsionado pela segunda guerra mundial, o crescente interesse por 

aplicações da energia nuclear acarretou, na década de 50, avanços importantes 

na área de proteção radiológica, tendo sido adotada uma atitude cautelosa 

segundo a qual toda radiação, por menor que seja a dose absorvida por um 

organismo vivo, pode causar danos à saúde (XAVIER et al, 2006). 

Não há valores seguros de dose para exposição à radiação ionizante. Isto 

significa que, muitas vezes, mesmo aquelas doses consideradas baixas podem 

acarretar efeitos tóxicos (BIRAL, 2002). Assim, a busca por estratégias que 

previnam ou atenuem tais efeitos é de grande relevância. Isto se aplica 

principalmente a grupos expostos e potencialmente expostos, como é o caso dos 

pacientes submetidos à radioterapia, trabalhadores da área nuclear, e militares. 
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2.6 Leucemia e Exposição à Radiação Ionizante 

 

Ao longo de décadas, um modelo conceitual de carcinogênese causado 

pela radiação foi construído a partir de numerosos estudos conduzidos nos níveis 

molecular, celular, tecido e organismo. Os primeiros indícios de que a exposição 

à radiação ionizante ocasionava o desenvolvimento de leucemia foram objetos 

de estudos realizados com sobreviventes dos bombardeios atômicos de 

Hiroshima e Nagasaki durante a 2ª guerra mundial. Também é notável maior 

incidência de leucemia em pacientes expostos à radioterapia, podendo ser 

considerada potencial efeito secundário ao tratamento (PRESTON & PIERCE, 

2004). Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Brasil, durante o ano 

de 2011, ocorreram 6.187 óbitos por leucemia, sendo 3.277 homens e 2.910 

mulheres. Para o ano de 2014, estimou-se 11.370 novos casos de leucemia, 

sendo 5540 em homens, e 4530 em mulheres, correspondendo a um risco 

estimado de 5,63 novos casos para cada 100 mil homens e de 4,38 novos casos 

para cada 100 mil mulheres (INCA, 2016). 

A leucemia foi o primeiro tipo de câncer a ser associado à exposição à 

radiação em sobreviventes da bomba atômica (FOLLEY et al, 1952) e tem o 

maior risco relativo entre todos os tipos de câncer. Preston e colaboradores 

(PRESTON & PIERCE, 2004) estimaram que 78 de 176 (44%) mortes por 

leucemia entre os sobreviventes com doses superiores a 0,005 Sv foram devidos 

a exposição à radiação. Os riscos de leucemia aumentaram com uma dose 

efetiva acima de 3 Sv, com evidência de curvatura ascendente (BEIR VII, 2006), 

a função linear-quadrática ajustou os dados significativamente melhor que a 

função linear. Com esta função linear-quadrática, o excesso de risco por unidade 

de dose efetiva para 1 Sv foi cerca de três vezes superior que para 0,1 Sv. 

Embora seja possível estabelecer uma análise e avaliação de risco para 

diversos tipos de cânceres, a leucemia foi selecionada como morbidade de 

interesse em função do baixo período de latência apresentado e por ser 

originada em células consideradas muito sensíveis à radiação ionizante (BEIR 

VII, 2006). 
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2.7 O Documento BEIR VII 

 

O relatório denominado Biological Effect of Ionizing Radiation VII (BEIR 

VII, 2006) é um modelo de estimativas de riscos para indução de cânceres em 

indivíduos expostos a radiações ionizantes, devido a baixas doses e baixa 

transferência linear de energia (low-LET) como os raios X e gama, e são as mais 

atualizadas e completas estimativas de riscos para câncer e outros efeitos na 

saúde disponíveis.  

Toma como princípio o Life Span Study (LSS), ou seja, a estatística obtida 

a partir de um grupo de sobreviventes da bomba atômica e os efeitos 

relacionados de maneira geral no conjunto em questão. Devido ao fato de tais 

funções levarem em consideração os sobreviventes da bomba atômica, as 

barras de erros e incertezas associadas tornam-se muito grande. Tal fato ocorre, 

pois não há como determinar fatores étnicos e biológicos de todos os 

sobreviventes, ou seja, não foi possível discriminar de onde eram os habitantes 

que lá se encontravam, qual seu tipo de alimentação, qual seu histórico familiar 

quanto a enfermidades, entre outros fatores. A importância de se destacar tais 

argumentos se dá por estes estarem ligados ao fato de uma pessoa ter ou não 

um câncer devido à radiação ionizante, segundo arquivos dos estudos 

desenvolvidos pelo BEIR VII (BEIR VII, 2006). 

O BEIR VII limita como baixas doses valores até 100 mSv (0,1 Sv) para 

radiações de baixo LET (BEIR VII, 2006). Além disso, dá suporte a um modelo 

de risco linear sem limiar (linear no-threshold - LNT), em que o risco de câncer 

se dá de maneira linear em doses baixas, sem limiar de dose, e doses menores 

têm potencial de causar um ligeiro aumento do risco de indução de câncer para 

os seres humanos (JOHNS & CUNNINGHAM, 1976). 

As funções apresentadas pelo BEIR VII tratam de estimativas 

probabilísticas com base na população estadunidense, segundo dados próprios, 

tendo para um cenário localizado no Brasil, maiores divergências nos resultados. 

Com a finalidade de se obter os riscos associados na medula óssea de acordo 

com o ambiente e variações escolhidas, a função atende ao objetivo necessário 

para fins motodologicos.  
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2.7.1 Cálculo do Excesso de Risco Relativo (ERR) para a Leucemia 

 

O processo de desenvolvimento do câncer (carcinogênese) envolve 

múltiplas mudanças nos genes envolvidos em sinalização celular e regulação do 

crescimento, apoptose, diferenciação, angiogênese e dano, resposta e raparo 

do DNA. As mudanças nesses genes podem envolver (1) mutações genéticas 

ou rearranjos de DNA, que resultam em ganho de função como no caso da 

conversão de proto-oncogenes para oncogenes; (2) mutações ou rearranjos no 

DNA, que resultam na perda de função genética como no caso de genes 

supressores de tumores (KINZLER & VOGELSTEIN, 1998). 

Alguns indivíduos expostos a agentes cancerígenos ambientais (por 

exemplo, radiação ionizante) desenvolvem câncer e outros não, o mesmo se 

aplica aos indivíduos não expostos. Assim, o câncer não é uma consequência 

necessária da exposição, e a exposição não é necessária para o 

desenvolvimento de câncer. No entanto, a maior taxa de incidência de câncer 

em indivíduos expostos à radiação indica que há uma relação causal. Riscos e 

taxas de incidência são as medidas básicas utilizadas para comparar a 

ocorrência de doenças em indivíduos expostos e não expostos. O risco é definido 

como a probabilidade de um indivíduo desenvolver uma doença específica 

durante um intervalo de tempo definido, dado que o indivíduo está vivo e livre de 

doenças no início do período de tempo (BEIR VII, 2006). 

Avaliação da associação entre exposição e ocorrência de doença é 

auxiliada pelo uso de modelos estatísticos. Estes são, por sua vez, geralmente 

expressos em termos de taxas de incidência da doença. 

No caso simples de duas categorias de exposição, exposto e não exposto, 

assume-se λE(t) e λN(t), indicam as taxas de incidência dos grupos expostos e 

não expostos, respectivamente. Se a ocorrência da doença não está relacionada 

com a exposição, espera-se que λE(t) = λN(t) enquanto que a falta de igualdade 

entre essas duas taxas de incidências indicam associação entre a ocorrência da 

doença e exposição (BEIR VII, 2006). 

Assim, se pode definir uma medida de discrepância chamada de Risco 

Relativo, onde:  

𝑅𝑅(𝑡) =  
𝜆𝐸 (𝑡)

𝜆𝑁(𝑡)
         (4) 
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Havendo um aumento na taxa de ocorrência da doença no grupo exposto, 

o RR(t) será > 1, havendo uma diminuição na taxa de ocorrência devida a 

exposição têm-se RR(t) <1, e se não apresenta nenhuma relação os valores 

serão iguais. Caso a situação apresente um aumento da taxa de ocorrência 

pode-se descrever o comportamento por meio do seu incremento. Definindo 

assim a grandeza Excesso de Risco Relativo (ERR), expresso pela equaçao 5. 

 

𝐸𝑅𝑅(𝑡) =  𝑅𝑅(𝑡) − 1                                            (5) 

 

Os modelos de comitê BEIR VII expressam ERR para leucemia como uma 

função linear-quadrática da dose com dependências de sexo, idade de 

exposição e tempo desde a exposição, conforme a Equação 6; 

 

𝐸𝑅𝑅 (𝐷,  𝑠,  𝑒,  𝑡) =  𝛽𝑆 𝐷(1 +  𝜃𝐷) 𝑒𝑥𝑝 [𝛾𝑒∗ +  𝛿 𝑙𝑜𝑔 (
𝑡

25
) + 𝜙 𝑒∗𝑙𝑜𝑔 (

𝑡

25
)]       (6) 

 

onde 𝛽𝑆 representa ERR/Sv, diferenciado em 𝛽𝑀e 𝛽𝐹, para homens e 

mulheres, respectivamente; D significa a dose equivalente, em Sv, para 

determinado órgão, onde no caso da leucemia é a medula vermelha. A constante 

𝛾 é expressa por aumento de década na idade de exposição sobre a faixa 0-30 

anos; 𝛿 indica uma dependência desde a exposição do indivíduo e 𝜙 indica um 

grau de curvatura, que não depende do gênero, idade em que sofreu a exposição 

(𝑒) e tempo após a exposição (𝑡). O valor de 𝑒∗ depende de 𝑒, e será mostrado 

na Tabela 3. Os valores de cada variável referente à equação 6 encontram-se 

na Tabela 3, demonstrada a seguir com dados do próprio BEIR VII, assim como 

os conceitos abordados no parágrafo anterior. 

 Considerando que se trata de um estudo matemático envolvendo 

conceitos básicos de epidemiologia, as funções matemáticas envolvidas 

possuem incertezas associadas elevadas. Isso ocorre porque há grande 

dificuldade para se determinar elementos fundamentais para um estudo 

epidemiológico como: a) aspectos étnicos e biológicos dos sobreviventes, b) tipo 

de alimentação que mantinham e c) históricos médicos e familiares, além da 

certeza da localização ou caminho percorrido dentro da região afetada. 
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Tabela 3. Parâmetros obtidos pelo BEIR VII para a avaliação de risco de 

indução de leucemia. Fonte (BEIR VII, 2006). 

Parâmetro ERR a, b, c 

𝛽 M
 1,1 por Sv 

𝛽 F
 1,2 por Sv 

𝛾 -0,40 por década 

𝛿  -0,48 

𝜙 0,42 

𝜃 0,87 por Sv 

e 

𝑒∗ 

Para 𝑒 < 30 → 𝑒∗ = (𝑒 − 30)/10 

r 𝑒 ≥ 30 → 𝑒∗ = 0 

[a] Valores baseados da análise da mortalidade do LSS (1950-2000), com 296 mortes por 
leucemia. 
[b] Os modelos são aplicados apenas para o período de cinco anos ou mais após a exposição. 
[c] Os intervalos de confiança estão relacionados com base no perfil da razão de 
verossimilhança. 

 

2.8 Linguagem computacional C 

 

O conceito de convergência de objetivos também pode ser aplicado em 

capacidades computacionais de softwares que operam de forma independente 

e que podem, por sua vez, ser alocados em um contexto mais complexo e com 

um objetivo maior comum. 

C é uma linguagem de programação de propósito geral que possui 

economia de expressão, fluxo de controle moderno e estruturas de dados, e um 

conjunto rico de operadores. Esta linguagem tem sido intimamente associado 

com o sistema UNIX onde foi desenvolvido, já que tanto o sistema quanto a 

maioria dos programas que operam são escritos em linguagem C, no entanto, 

não é vinculada a nenhum sistema operacional ou máquina; e, embora tenha 

sido chamado "linguagem de programação de sistema" porque é útil para 

escrever compiladores e sistemas operacionais, tem sido usado para escrever 

grandes programas em muitos domínios diferentes (KERNIGHAN et al, 1988). 

A linguagem C fornece as construções fundamentais de fluxo de controle 

necessárias para programas bem estruturados: agrupamento de declarações, 

tomada de decisão (If-else), selecionando um dos casos possíveis (switch), 
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looping com o teste de terminação no topo (while, for) ou na parte inferior (do) e 

saída inicial do loop (break) (KERNIGHAN et al, 1988. 

As estruturas de tomada de decisão exigem que o programador 

especifique uma ou mais condições a serem avaliadas ou testadas pelo 

programa, juntamente com uma declaração ou instruções a serem executadas 

se a condição for determinada como verdadeira e, opcionalmente, outras 

instruções a serem executadas se a condição for determinada a ser falsa. 

 

    Figura 7. Estrutura condicional para tomada de decisão em  C 

 

Os arquivos criados no editor de texto são chamados de arquivos de 

origem e contêm os códigos-fonte do programa. Os arquivos de origem para 

programas C geralmente são nomeados com a extensão ".c". 

 

2.9 Detectores de Radiação 

 

O princípio utilizado para detectar a radiação está baseado na sua 

interação com determinado meio material. Entre esses processos os mais 

utilizados são os que envolvem a geração de cargas elétricas, a geração de luz, 

a sensibilização de películas fotográficas, a criação de traços (buracos) no 

material, a geração de calor e alterações da dinâmica de certos processos 

químicos (TAUHATA et al, 2011). Complementam o detector aparelhos que 
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possam registrar os efeitos resultantes desta interação. Este sistema, na maioria 

das vezes eletrônico, é capaz de, por meio de pulsos de corrente, traduzir os 

efeitos produzidos que, por sua vez, são proporcionais à quantidade de radiação 

que interagiu com o detector. 

Os pré-requisitos de um detector relacionam-se com o que queremos 

saber: a) se há um campo de radiação presente; b) o número de partículas que 

atingem o detector a cada segundo; c) o tipo de partícula presente; d) a energia 

de cada partícula; e) o instante em que uma partícula chega ao detector. 

(KNOLL, 2005) 

As principais propriedades de um detector estão associadas a algumas 

características, tais como: repetitividade, reprodutibilidade, estabilidade, 

exatidão, precisão, sensibilidade e eficiência, sendo esta a capacidade de 

converter em sinais de medição os estímulos recebidos (TAUHATA et al, 2011). 

 

2.9.1 Detectores de Cintilação 

 

O nome deste detector vem do fato de que a interação de uma partícula 

com alguns materiais origina um lampejo. A eficiência de cintilação para um 

cintilador é definida como a fração da energia de todas as partículas incidentes 

que é transformada em luz visível (TAUHATA et al, 2011). A quantidade de luz 

liberada quando uma partícula atinge um fósforo é proporcional à energia 

depositada e, assim, torna-se especialmente útil para a determinação de energia 

das partículas (KNOLL, 2005).  

Em 1947, foi desenvolvida a válvula fotomultiplicadora que possibilitou a 

utilização do processo de cintilação na detecção de partículas. Essa válvula 

possui um fotocatodo sensível à luz, um anodo e uma série de placas 

intermediárias que recebem o nome de dinodos que são, por sua vez, revestidos 

por um material que tem a capacidade de emitir radiação secundária quando 

submetidos ao choque com elétrons (BITELLI, 2002). Quando um fóton atinge a 

superfície, um elétron é emitido por efeito fotoelétrico e acelerado à superfície 

seguinte, onde desaloja mais elétrons e assim por diante, obtendo-se uma 

multiplicação da corrente. Um amplificador então amplia o sinal elétrico a um 

nível conveniente para contagem ou registro. As fotomultiplicadoras, em geral, 
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com uma pequena cintilação inicial no catodo, originam no ânodo 106 elétrons, 

que irão produzir um pulso de corrente a ser registrado. 

A Figura 8 apresenta o esquema de uma fotomultiplicadora. Os dois 

elementos principais observados nessa figura são o fotocatodo e a estrutura de 

multiplicação de elétrons.  

 

 

Figura 8. Elementos de uma fotomultiplicadora. Fonte: (Tahuata et al 2014). 

 

No sentido de aumentar a probabilidade de emissão de fótons no espectro 

visível, durante o processo de desexcitação, pequenas quantidades de 

impurezas, conhecidas como ativadoras, são adicionadas ao cintilador 

inorgânico, sendo criados sítios especiais na rede cristalina e, portanto, 

modificando sua estrutura energética normal. Como resultado, são criados níveis 

energéticos intermediários, dentro da banda proibida, por meio dos quais os 

elétrons podem ser desexcitados para a banda de valência, com a emissão de 

fótons menos energéticos e no espectro visível, servindo de base para o 

processo de cintilação (XAVIER et al, 2006). 
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Dentre os diferentes materiais cintiladores destacam-se os que utilizam o 

iodeto de sódio ativado com tálio, NaI(Tl), que pelas suas características de 

resposta à radiação, pela facilidade de obtenção do cristal em peças grandes e 

de se obter o cristal dopado com tálio, é um dos materiais mais utilizados. Além 

de sua capacidade de produção de luz visível, o NaI(Tl) responde linearmente 

num grande intervalo de energia para elétrons e raios𝑋. O iodeto de sódio é um 

material altamente higroscópico, e para evitar sua deterioração pela umidade, é 

encapsulado, normalmente com alumínio. Com este encapsulamento o detector 

perde a capacidade de detectar elétrons, uma vez que estes não conseguem 

atravessá-lo (TAUHATA et al, 2011). A Figura 9 mostra o detector de cintilação 

NaI(Tl) SPIR-ID Mobile utilizado neste trabalho (BALASKA, 2016). 

 

 

Figura 9. Detector SPIR-ID Mobile. Fonte: (BALASKA, 2016) 

 

 

2.10 Técnicas de Monitoramento  

 

Para medir a distribuição de substâncias radioativas liberadas para o meio 

ambiente em uma região de interesse, diversas técnicas podem ser utilizadas 

dependendo da disponibilidade de equipamentos e pessoal, além de fatores 

relativos a cada cenário. Em se tratando de um acidente, os métodos planejados 

para uma monitoração continua podem ser comprometidos, como no caso do 

sistema estático de monitoração da usina nuclear de Fukushima, após o tsunami 
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que atingiu a região em março de 2011, em que 23 dos 24 pontos de monitoração 

ficaram comprometidos (OMOTO, 2013), resultando em um apagão de dados 

efetivos para monitorações radiológicas, nas horas e dias seguintes ao acidente. 

Informações precisas sobre os níveis de radiação em torno da instalação só 

foram obtidas 4 dias após o evento, revelando a extensão da contaminação 

radiológica da área. Estes dados foram produzidos utilizando uma frota de 15 

carros equipados com monitores Geiger-Muller (POVINEC et al, 2013). (Figura 

10). Mais tarde, medições utilizando helicópteros para identificar áreas altamente 

contaminadas foram realizadas (YOSHIDA & KANDA, 2012; LYONS et al, 2012). 

 

 

Figura 10. Monitoração radioativa utilizando carros, www.gis.yohman.com/page2, 

acessado em 01/02/2018 

 

A tecnologia de utilização de helicóptero é extremamente útil para 

monitorar radiação porque permite medições de radiação em áreas de difícil 

acesso, como florestas e encostas. O mapa construído a partir desses dados 

ajuda a visualizar a distribuição da taxa de dose do ambiente e da deposição de 

materiais radioativos no solo, cobrindo grandes áreas geográficas. 

Em muitos países, aeronaves de asa rotativa são mantidas equipadas 

com espectrômetros de raios gama e/ou coletores de amostragem, e preparadas 

para uma pronta resposta em caso de acidente. No entanto, a tripulação desta 

aeronave pode ficar exposta a uma quantidade substancial de radiação ionizante 

http://www.gis.yohman.com/page2
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durante o voo. Quando o mapeamento de pluma radioativa é realizado, isto é, a 

extensão da pluma em três dimensões é medida e os radionuclídeos em 

diferentes partes da pluma são identificados, a tripulação certamente estará 

exposta. Por esta razão, o tempo de voo na pluma geralmente é restrito à 

duração mais curta quanto possível. A medida é então tomada em apenas uma 

parte da pluma, a fim de minimizar a dose de radiação recebida pelos pilotos e 

tripulação. Esses voos usam equipamentos extremamente caros, transportando 

detectores de radiação pesados e de grande volume, operando em alta altitude 

(150 e 300 m) acima da superfície. Resultando em informações com uma baixa 

resolução espacial (POVINEC et al, 2013). 

Se um desastre como o de Fukushima ocorresse hoje, ainda não se teria 

as ferramentas necessárias para fornecer uma informação rápida e com alta 

resolução espacial da radiação liberada no meio ambiente (MACFARLANE et al, 

2014). Desta forma, o uso de veículos aéreos não tripulados pode apresentar 

uma interessante solução para esta problemática. 

 

 

2.11 Veículos Aéreos Não Tripulados 

 

 O uso de veículos aéreos não tripulados, também conhecidos pela sigla 

em inglês UAV (Unmanned Aerial Vehicle), para detecção e avaliação de taxas 

de dose em área contaminadas está sendo desenvolvido por muitos países, 

incluindo exemplos que exploram o uso de aeronaves de asa fixa (KURVINEN 

et al, 2005; PLLNEN et al, 2009), ou mesmo aeronaves muito grandes (BARNES 

& JUSTIN, 2009). Nesses sistemas, uma variedade de sensores foram testados, 

incluindo os de amostragem e coleta de ar para detecção de partículas de 

radiação no ar (PLLNEN et al, 2009) e detectores de cintilação (KURVINEN et 

al, 2005). Atualmente, existem mais de 150 fabricantes de UAV no mercado, 

oferecendo mais de 400 modelos diferentes de UAV (BUTTERWORTH-HAYES, 

2003). O alcance de modelos estende-se de micro aeronaves com envergadura 

de 15 cm e capacidade de carga útil de alguns gramas até veículos aéreos com 

envergadura de 35 m e carga útil de 2000 kg.  
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 Em relação ao método de voo, estas aeronaves podem ser divididas em 

duas categorias, veículos aéreos de asa fixa ou multirotor. Os modelos que 

utilizam a técnica da asa fixa, (KURVINEN et al, 2005; PLLNEN et al, 2009) como 

exemplificado na figura 11, tipicamente operam em altitude superior (até 4500 

m), e precisam se mover no mínimo a 90 km/h em relação ao solo.  

 

 

Figura 11. UAV de asa fixa para monitoração de radiação (KURVINEN et al, 2005). 

 

 

O modelo exemplificado na Figura 11 foi desenvolvido pelo Departamento 

de Defesa Finlandês especificamente para detecção de áreas contaminadas. 

Esta aeronave possui comprimento de 4,6 metros e 5,7 metros de envergadura 

podendo carregar uma carga útil de 45 kg e possui uma autonomia de voo de 6 

horas, além de velocidade mínima de 90 km/h. (KURVINEN et al, 2005). Este 

tipo de UAV apresenta diversos modelos, entretanto, todos necessitam de uma 

velocidade mínima para pode operar, o que acaba comprometendo a resolução 

espacial das informações. Para fazer uso de detectores mais sensíveis é 

necessário aumentar a carga paga do veículo, pois detectores mais sensíveis 

são normalmente mais pesados. Consequentemente, aumenta assim a 

velocidade mínima de operação, implicando no decréscimo da resolução ótima.   

Modelos menores como o desenvolvido por POLLANEN (2009), podem 

operar em velocidade (60 km/h) e altura (50 metros) menores, gerando melhor 
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resolução espacial, mas com diminuição da autonomia para 1 hora de voo e 

carga útil de apenas 0,5 kg, comprometendo o uso de instrumentos de medida 

mais precisos (MACFARLANE et al, 2014). 

A operação em baixa altitude fornece uma sensibilidade de mapeamento 

otimizada, pois a sensibilidade de um detector de tamanho fixo é rapidamente 

reduzida com o aumento da distância da fonte, uma vez que efetivamente 

intercepta uma proporção decrescente da radiação incidente no instrumento 

(MACFARLANE et al, 2014), conforme representado na Figura 12. A radiação 

interceptada pode ser modelada com a função (1/z2), onde z é altura e, portanto, 

qualquer mapeamento aéreo é dependente da altitude em que as medidas são 

tomadas. 

 

 

Figura 12. Esquema da função do decaimento em relação à distância. Fonte adaptada 

de (MacFarlane et al, 2014). 

 

Já o modelo multirotor, utiliza hélices rotativas como método de 

sustentação. Esta tecnologia apresenta maior resolução espacial (< 1 m), 

quando comparado às aeronaves de asa fixa, pois permitem sobrevoo com 

altitudes mais baixas, portanto mais próximo da fonte de dispersão. São 

operadas com velocidades mais baixas, provocando um incremento também na 

medida da taxa de exposição, uma vez que possuem maior estabilidade 

dinâmica, podendo ficar parado sobre a fonte ou região de interesse. O protótipo 
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desenvolvido pela universidade de Bristol, UK, Figura 13, exemplifica este 

método de abordagem. Consiste de uma plataforma leve com 6 rotores que 

permite voos em baixa altitude (1 m <100 m) e com  velocidade média de 25 m/s. 

Sendo alimentado por uma bateria de lithium de 7,4 V, apresenta um tempo de 

voo de 12 minutos (MACFARLANE et al, 2014). 

 

 

 

Figura 13. Protótipo Hexa XL, Mikrocopter, fonte (MacFarlane et al, 2014). 

 

Modelos mais robustos apresentam maior potencial de carga útil e pode 

realizar sobrevoos com maior autonomia, como o modelo desenvolvido pela 

empresa Aretas Aerial para este fim, Figura 14. Podendo carregar uma carga 

paga de 5 kg, esses modelos permitem o uso de detectores mais precisos, além 

de diferentes tipos de instrumentos de medida. O aumento da carga útil 

possibilita também o uso de baterias com maior durabilidade, aumentando assim 

a autonomia do voo.  
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Figura 14. Modelo octocopter V1000 da empresa Aretas Aerial, Fonte 

http://www.aretasaerial.com/products/uav-drone-radiation-monitoring, acessado em 

13/012/2017 

  

Em outubro de 2017, servidores da CNEN e especialistas do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD), realizaram coleta de amostras para análise 

da presença de material radioativo e também medições de radioatividade em 

vários pontos da região próxima ao instituto, utilizando esta abordagem. A 

tecnologia usada na operação com o drone foi transmitida ao IRD por meio de 

cooperação técnica que contou com apoio da Diretoria de Radioproteção e 

Segurança Nuclear (DRS) da CNEN e da Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA) em conjunto com o pesquisador Roger Luff, do instituto alemão 

Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) (CNEN/IRD, 2017). 

Entretanto, esta tecnologia apresenta uma desvantagem para medição de 

particulados, uma vez que a turbulência causada pelos rotores dificulta a 

incidência destes radionuclídeos na parte sensível do detector, como mostrado 

esquematicamente na figura 15. Nesta abordagem a ressuspensão causada 

pelos rotores pode mostrar-se significativa para medição de partículas 

radioativas, diminuindo a exatidão dos resultados. 

 

http://www.aretasaerial.com/products/uav-drone-radiation-monitoring
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Figura 15. Dispersão de particulados causada pela 

plataforma multirotor. 

 

Para reduzir esta inexatidão, propomos neste trabalho uma nova 

abordagem de veículo aéreo não tripulado com o objetivo de coletar informações 

radiológicas em áreas contaminadas, onde é possível ter uma carga útil 

relativamente grande para este tipo de concepção, < 20 kg, mantendo a 

resolução espacial dos modelos multirotores, mas com menor dispersão para 

avaliação de situações envolvendo partículas radioativas. Este protótipo está 

sendo desenvolvido pela empresa brasileira Airship do Brasil LTDA e recebe o 

nome de ADB-2. 

 

 

2.12 Dirigivel ADB-2 

 

 

O dirigível ADB-2 (Figura 16 e 17) é uma aeronave com 16 m de 

comprimento, que utiliza 150 m3 de gás hélio para flutuação e pode suportar 

carga útil máxima de 20 kg, permitindo o uso de um detector auxiliar, uma vez 

que um detector sensível e com boa resolução em energia, pode ficar saturado 

dentro de uma pluma ativa, por isto, o uso de outro detector diferente proporciona 

uma confiabilidade operacional adicional. 

O ADB-2 possui 4 motores de navegação que podem ser operados 

manualmente, usando controles de rádio ou de forma autônoma por meio de 

waypoints fornecidos por GPS programado. Como o ar disperso pelo multirotor 

é paralelo ao solo, a interferência na eficiência instrumental deve ser menor 

quando comparada às plataformas multirotor. Entretanto, com a mesma 
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proximidade do solo, apenas limitada por obstáculos físicos, reduzindo assim os 

efeitos de dispersão e aumentando a capacidade de detecção e resolução 

espacial, fornecendo uma avaliação precisa da distribuição da contaminação. 

 

 

Figura 16. UAV - Airship ADB-2. Fonte http://www.adb.ind.br acessado em 

02/11/2017. 

 

Esta aeronave pode operar em baixa velocidade ou ficar parada no ar, 

para aumentar a sensibilidade do instrumento, e possui velocidade máxima de 

40 km/h. Os dados são armazenados localmente no instrumento e 

simultaneamente transmitidos ao operador em tempo real, com atraso médio de 

1s, para uma estação de base remota, com informações sobre a identificação do 

radionuclídeo, a intensidade da fonte e localização por sinal GPS.  

 

 

Figura 17. UAV - Airship ADB-2. Fonte http://www.adb.ind.br acessado em 02/11/2017 

 

O sistema é composto por invólucro de detecção rígido e computador sem 

fio, sendo capaz de produzir identificação em tempo real - aquisição de espectros 

http://www.adb.ind.br/
http://www.adb.ind.br/
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elementares contínuos de 0,5 à 1 segundo de tempo morto de detecção. Realiza 

mapeamento de contaminação após eventos e possui uma Interface 

SpirMOBILE simplificada, com base no Google Earth ou em visualizações de 

mapas com referência geográfica, sendo possível exportar os dados para o 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) (BALASKA, 2016). 

 

 

2.13 Planejamento de Resposta Aérea 

 
Um sistema de operação por veículo aéreo não tripulado (UAV) é 

composto basicamente por três componentes principais: a) uma aeronave; b) 

uma estação de controle em terra; e c) um operador. 

As especificações e o limite máximo de carga útil é definido pelas 

necessidades da tarefa operacional, pela densidade da pluma radioativa, pelo 

tipo de radiação que se deseja medir, necessidade de coleta de material ou  

utilização de instrumentos complementares. Estes podem ser, câmera de vídeo 

para auxiliar na navegação remota, podendo ser acoplados ainda instrumentos 

com fins diversos como barômetros, anemômetros e outros instrumentos 

visando outros aspectos das atividade de Defesa Química Biológica Radiológica 

e Nuclear (DQBRN).  

Um dos aspectos críticos das plataformas UAV é seu tempo de voo 

limitado. Este parâmetro deve ser o primeiro levado em consideração no 

planejamento da operação, pois vai determinar sua duração máxima da 

operação em campo, podendo ser necessário o uso de múltiplas aeronaves para 

se obter a avaliação necessária (MARTIN et at, 2005). 

O planejamento de uma missão pode ser definido como um processo de 

definições e avaliações. Podendo ser resumido da seguinte forma: 

Etapa 1 - Estabelecimento de objetivos principais e definição da área geográfica  

de atuação; 

Etapa 2 – Definção de locais adequados de decolagem e pouso (áreas terminais) 

dentro do alcance da área de operação, e fora de áreas críticas; 

Etapa 3 - Definição do percurso do voo, visando aumento dos níveis de radiação, 

ou delimitado por zonas de interesse; 
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Etapa 4 – Definição dos locais de contingência: emergência, aterrissagens e 

locais de espera; 

Etapa 5 - Definição e avaliação das transições de fase de voo; 

Etapa 6 – Simulação da missão de voo; replanejamento caso os objetivos da 

missão não possam ser atendidos adequação com recursos disponíveis; 

Etapa 7 - Realização da missão; 

Etapa 8 - Com as informações disponíveis, repetir o processo. 

Portanto, a metodologia de inspeção na área do acidente, denominada 

pesquisa lógica (Lógica de Redução a Crise - LRC), baseada no conceito de 

convergência de abordagem bayseana conhecida como Search Logic, 

(TUCKWELL et al, 2013), será elaborada utilizando uma lógica orientada pela 

informação. Esta é implementada de forma metodológica por meio de passos 

definidos e discretos, funcionando como uma estrutura de tomada de decisão, 

comunicação, elaboração de relatórios e procedimentos necessários para o 

trabalho da equipe de campo. 

A aplicação da metodologia de convergência Lógica de Redução de Crise 

(LRC) atua sobre as rotinas de monitoração ambiental, simulação numérica e 

modelagem de consequências para apoio ao processo decisório. Pode ainda ser 

utilizada como estrutura de tomada de decisão, comunicação, elaboração de 

relatórios e procedimentos necessários para o trabalho da equipe de campo 

possibilitando, com isso, otimização da eficiência e da segurança na resposta 

aos eventos radiológicos. 
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CAPÍTULO 3  
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
_______________________________________________________________ 

 

Para se testar de forma efetiva a metodologia proposta, foi realizado um 

sobrevoo na cidade do Rio de Janeiro com um helicóptero Pantera HM-1 do 

Batalhão de Aviação do Exército Brasileiro (BAvEx), como pode ser visto na 

figura 18. Esta aeronave é impulsionada por dois motores Arriel de 653 hp, 

transporta nove indivíduos, além de sua tripulação. Pode conduzir até 1600 kg 

de carga externa e, em circunstâncias ideais, atingir a velocidade de 324 km/h. 

Para esta monitoração a aeronave foi equipada com o sistema de detecção de 

radiação SPIR-ID, capaz de realizar a detecção e identificação de fontes 

radioativas emissoras gama. O SPIR-ID utiliza o detecção por cintilação de 

iodeto de sódio dopado com tálio NaI(Tl), de 2 litros de volume sensível à 

radiação, medindo 5x10x40 cm por detector, com sensibilidade de 23 cps por 

nSv/h para uma fonte de Cs-137 e peso aproximado de 18 Kg. Adicionalmente, 

o sistema apresenta a vantagem de ser estável e não necessita refrigeração, 

podendo operar por longos períodos à temperatura ambiente nas condições 

climáticas do Brasil. 

 

 
Figura 18. Aeronave AS 365 K - Pantera (HM-1) e equipe. 

Para o desenvolvimento desta metodologia, levou-se em conta a 

ocorrência de um evento radiológico informado a um centro de emergência 
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radiológica ou nuclear que, para verificar as informações recebidas, solicita apoio 

aéreo e técnico. 

As informações foram então analisadas e avaliadas utilizando a 

metodologia denominada Lógica de Redução de Crise (LRC), sendo 

implementada de forma contínua por meio de passos definidos, racionalizados e 

discretos, funcionado como uma estrutura de tomada de decisão, comunicação, 

elaboração de relatórios e procedimentos necessários para o trabalho da equipe 

de campo. 

Com as primeiras informações disponíveis do evento, questões foram 

então elaboradas como, por exemplo: a) Qual é a área de abrangência do 

evento? b) Quais são os níveis de dose na região afetada? c) Qual é o melhor 

local para montar uma base de operações? d) Qual é a estimativa de pessoas 

expostas?  As etapas (passos) do LRC para este trabalho foram (ver 

representação na Figura 19): 

Passo 1: Missões de monitoração e avaliação são planejadas por uma 

equipe multidisciplinar de profissionais composta por especialistas de diferentes 

areas, como físicos, geólogos, químicos, tripulação e operadores de UAVs, e 

tem o objetivo de desenvolver missões que possam responder aos 

questionamentos realizados anteriormente; 

Passo 2: As missões de busca são priorizadas conforme os interesses 

técnicos, sócio-economicos e politicos que a situação exigir. 

Passo 3: Conforme as missões levantadas no primeiro passo são 

confirmadas dentro dos respectivos graus de prioridade, determina-se quais 

poderão ser executadas com os recursos disponíveis pelo gerenciamento da 

crise. Devem ser procuradas oportunidades para combinar missões que possam 

compartilhar recursos e/ou minimizar riscos para que os recursos alocados 

sejam usados da maneira mais eficiente  

Passo 4: Executa-se a missão e os resultados são analisados; 

Passo 5: Com informações mais confiáveis o processo reinicia, 

diminuindo a área de ação até que se tenha a situação real do dano provocado.  

 

Os dados coletados são então enviados para um computador central e 

alimentam o software de análise de risco, gerando gráficos de excesso de risco 
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relativo. Numa segunda etapa são calculadas as probabilidades de 

desenvolvimento da neoplasia para 5, 10 e 20 anos após a exposição da 

população afetada, estratificada em termos de gênero e faixa etária. As 

informações processadas são repassadas ao tomador de decisão. 

Em um eventual cenário radiológico/nuclear, um novo sobrevoo mapeia e 

compara graficamente as projeções de risco atuais com a linha de base de 

incidência de câncer já registrada, facilitando o processo de determinação de 

áreas de interesse. Estas áreas são definidas em função do desenho da pluma 

e têm impacto sobre a determinação quantitativa e qualitativa da população 

potencialmente afetada. 

 

 
Figura 19. Metodologia de avaliação e apoio ao processo decisório 

 

. 

Identificando uma situação de risco com o sobrevoo do helicóptero, caso 

de uma contaminação relevante na coordenada (x,y), um segundo sobrevoo 

deve ser acionado, desta vez com o protótipo ADB-2, diminuindo o polígono de 

interesse, possibilitando maior resolução espacial em função da necessidade do 
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desenho da pluma radioativa, determinando quantitativa e qualitativamente o 

risco potencial para a população afetada e, por fim, definindo uma zona de 

exclusão como mostrado na Figura 20. Esta zona de exclusão pode ser 

multiplicada pela densidade média local para se obter o número esperado de 

indivíduos que tem prioridade diferenciada para atenção imediata.  

 

 

Figura 20. Acionamento de monitoração com dirigível, com redução de àrea. 

 

Desta forma, este trabalho estima os efeitos estocásticos da radiação 

ionizante, por meio da análise dos resultados aplicados às equações do BEIR 

VII e propõe uma metodologia de modelagem de risco sobre a população 

potencialmente afetada, numa perspectiva de futuro. Os com objetivos incluem, 

além do acompanhamento sobre o desenvolvimento de morbidades 

relacionáveis ao cenário, à projeção realista de impactos econômicos futuros 

para o Estado ou o responsável pelo sinistro. 

Com isso é possível definir as probabilidades de que no futuro as pessoas 

expostas desenvolvam algum tipo de neoplasia; neste trabalho avalia-se o 

desdobramento visando o desenvolvimento da leucemia. Uma abordagem 

utilizando este tipo de morbidade se justifica pela rapidez com que essa doença 

pode se desenvolver, cerca de 2 a 2,5 anos de latência (PRESTON & PIERCE, 
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1994), sendo de interesse para discussão sobre impactos econômicos e sociais 

decorrentes do evento. 

Neste estudo, dividiu-se os indivíduos potencialmente afetados em três 

classes, conforme a idade no momento do evento, considerando-se as faixas 

etárias para: Crianças, Jovens e Adultos, sendo: (a) Crianças (0 a 10 anos); 

(b) Jovens (11 a 29 anos) e (c) Adultos (maiores de 30 anos).  

Entretanto, para este trabalho e para efeitos de simplificação de cálculos 

e representação gráfica, foram escolhidas, dentro das faixas que definem as 

classes, idades específicas para exemplificar os efeitos da metodologia (10, 20 

e 30 anos), ainda que de forma pontual, sobre uma população potencialmente 

afetada. Levando-se em consideração as diferenças biológicas de resposta 

dependentes do gênero, as faixas etárias podem ser divididas em função do 

sexo, Masculino e Feminino. Estas diferentes classes foram avaliadas em 3 

janelas de tempo após a exposição, 5, 10 e 20 anos após o evento radiológico. 

Desta forma é possível avaliar as implicações a longo prazo na população 

potencialmente exposta e as possíveis implicações do gerenciamento da crise 

para os órgãos responsáveis pela resposta e autoridades competentes.  

As tabelas 4, 5 e 6 demonstram as funções específicas para cada grupo 

de análise, onde os parâmetros de cada caso são substituídos pelas constantes 

indicadas pelo documento BEIR VII (BEIR VII, 2006) na equação (6) de 

estimativa de excesso de risco relativo (ERR) para leucemia. Onde D significa a 

dose absorvida, em Sv. (s) o sexo do indivíduo, (e) a idade em que o indivíduo 

sofreu a exposição e (t) o tempo após a exposição (𝑡). Deixando a função 

dependente apenas da variável dose absorvida.  

A partir destas equações é possível calcular o ERR em função da dose 

absorvida. Os valores de taxa de dose avaliados na monitoração aérea foram 

integrados em função do tempo, de uma à 5 horas, e aplicados em cada grupo 

de equações. 
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Tabela 4. Funções específicas para o cálculo de ERR para leucemia 5 anos 
após a exposição. 

Gênero Masculino   

ERR(D,s,e,t) = 6,149(D+0,870𝐷2) para criança 
            

(6A) 

ERR(D,s,e,t) = 4,587(D+0,870D2)  para   jovem        (6B) 
   

ERR(D,s,e,t) = 1,540(D+0,870𝐷2) para adulto        (6C) 

Gênero Feminino   
ERR(D,s,e,t) = 6,708(D+0,870𝐷2)  para criança      (6D) 

ERR(D,s,e,t) = 5,004(D+0,870𝐷2)  para  jovem        (6E) 
 

ERR(D,s,e,t) = 1,680(D+0,870𝐷2) para adulto        (6F) 

 

 

Tabela 5. Funções específicas para o cálculo de ERR para leucemia 10 anos 
após a exposição. 

Gênero Masculino   

ERR(D,s,e,t) = 4,142(D+0,870𝐷2) para criança (6G) 

ERR(D,s,e,t) = 3,496(D+0,870𝐷2)  para   jovem (6H) 
 

ERR(D,s,e,t) = 1,328(D+0,870𝐷2) para adulto        (6I) 

Gênero Feminino   

ERR(D,s,e,t) = 4,518(D+0,870𝐷2)  para criança        (6J) 

ERR(D,s,e,t) = 3,820(D+0,870𝐷2)  para  jovem (6L) 
 

ERR(D,s,e,t) = 1,451(D+0,870𝐷2) para adulto (6M) 

 

Tabela 6. Funções específicas para o cálculo de ERR para leucemia 20 anos 
após a exposição. 

Gênero Masculino   

ERR(D,s,e,t) = 2,777(D+0,870𝐷2) para criança (6N) 

ERR(D,s,e,t) = 2,673(D+0,870𝐷2)  para   jovem (6O) 

ERR(D,s,e,t) = 1,146(D+0,870𝐷2) para adulto (6P) 

Gênero Feminino   

ERR(D,s,e,t) = 3,031(D+0,870𝐷2)  para criança (6Q) 

ERR(D,s,e,t) = 2,908(D+0,870𝐷2)  para  jovem (6R) 

ERR(D,s,e,t) = 1,264(D+0,870𝐷2) para adulto (6S) 
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

_______________________________________________________________ 

Antes de firmar uma parceria com o Centro Tecnológico do Exército, foi 

efetuado uma análise de risco de um evento simulado e as implicações dos 

efeitos de um dispositivo de dispersão radiológica (RDD) no desenvolvimento de 

leucemia na população possivelmente afetada. O RDD é uma arma simples 

capaz de causar danos humanos, contaminação ambiental, destruição, negação 

de área e custo econômico. Pode afetar áreas pequenas, grandes ou longas 

dependendo da estabilidade atmosférica. O estudo destacou como as condições 

atmosféricas mais estáveis e turbulentas produzem as maiores áreas de 

contaminação de baixo nível relevantes para a saúde pública em longo prazo. 

As áreas contaminadas que requerem medidas de abrigagem e de evacuação 

são razoavelmente constantes para condições atmosféricas instáveis, mas 

aumentam significativamente entre condições neutras e estáveis. No entanto, a 

condução de medidas oportunas para plumas finas e longas pode ser ainda mais 

difícil do que para as localizadas, por uma razão adicional de que qualquer 

incerteza na direção média do vento pode mudar toda a área sobre a qual as 

medidas são necessárias. 

Este trabalho foi publicado na revista Risk Analysis 

(DOI:10.111/risa.12557) sob o título Radiological Risk Assessment by 

Convergence Methodology Model in RDD Scenarios. Este artigo encontra-se 

anexado no final desta tese (APÊNDICE 1). 

Devido a parceria desenvolvida com o Centro Tecnológico do Exército 

(CTEx) foi possível efetuar um sobrevoo com um helicóptero equipado com 

detector de radiação e, assim, utilizar dados reais aplicando a metodologia 

proposta para o restante do desenvolvimento desta pesquisa. 

Em 2016, antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, foi realizado um 

monitoramento aéreo com asa rotativa sobre áreas de interesse. Deste 

monitoramento foi gerado um conjunto de dados que é apresentado de forma 

resumida como exemplo, em função do grande número de dados gerados, na 

Tabela 7 e um mapa de dose, Figura 21.  
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Tabela 7. Dados do monitoramento aéreo com asa rotativa. 

 

Os valores da monitoração aérea realizada apresentaram, como 

esperado, apenas valores de radiação de fundo, com taxas de dose média 

inferiores a 0,04 µSv/h na maior parte do trajeto avaliado, e pontos máximos na 

ordem de 0,09 µSv/h, conforme apresentado na Figura 21. 
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Figura 21 – Sobrevoo com levantamento radiométrico.  

 

Os dados do levantamento foram então transferidos do detector para o 

Software de Análise de Risco (SAR) desenvolvido para este trabalho, executável 

e linhas de programação encontram-se anexadas ao final desta tese, contendo 

as equações para ERR considerando leucemia. Este procedimento calcula as 

projeções de risco de desenvolvimento da morbidade em função do tempo após 

a exposição, considerando estratificação por gênero e idade do indivíduo 

exposto. O valor de ERR indica o valor acima da linha de base, para a população 

potencialmente exposta à radiação. Como os valores avaliados são de nível de 

radiação de fundo, a projeção de desenvolvimento de leucemia devido à 

radiação permaneceu dentro do esperado para ocorrência natural da morbidade 

na população potencialmente afetada.  

Para se avaliar o incremento do risco em função do tempo de resposta, 

foram integradas as taxas de dose em períodos de 1 hora até um total de 5 horas, 

simulando o tempo da operação de resiliência, tempo estimado para obtenção 

das informações de campo, para os indivíduos potencialmente expostos. Pode-

se, então, estimar o impacto do tempo de resposta sobre o risco.  

Estes valores de doses integrados em cada classe de tempo foram 

utilizados como dados de entrada da variável D da equação 6. Os demais 
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parâmetros foram substituídos pelas constantes indicadas pelo BEIR VII para 

cada grupo considerado, neste trabalho foi estratificado em 3 grupos. 

O monitoramento realizado em 2016 englobou 4507 pontos de avaliação 

de taxa de dose, sendo integrado para cinco diferentes tempos de observação 

do evento, gerando 22.535 pontos de entrada para cada equação estratificada, 

totalizando desta forma, 405.630 pontos de avaliação, o que inviabiliza a 

disponibilização dos resultados de cada ponto nesta publicação. 

Porém, os resultados consolidados são apresentados nas figuras 22 a 31. 

Nelas, são apresentados tanto os dados gerados pelos cálculos a posteriori com 

software gráfico comercial, utilizando-se as equações epidemiológicas para risco 

de leucemia, quanto a partir de um código (software) de Analíse de Risco para 

leucemia, escrito exclusivamente para este trabalho,anexado em midia digital 

ao final desta tese, o qual tem a função de receber os dados do sistema de 

monitoração e apresentar em tempo real os dados de avaliação de risco. Nas 

figuras, pode-se verificar que  as telas de resposta do código são apresentadas 

à direita, enquanto que os gráficos referentes aos cálculos a posteriori são 

apresentados à esquerda. 

A título de comparação gráfica os pontos foram também plotados no 

software comercial GraphPad Prisma®, utilizando os mesmos dados de entrada 

para os valores médios e máximos de taxa de dose. Figura 22 mostra os gráficos 

estratificados de excesso de risco relativo médio para o tempo de 1 hora de 

evento, seguido dos gráficos do excesso de risco relativo máximo para o mesmo 

período na Figura 23. Continuando desta forma, para 2 horas de evento nas 

Figuras 24 e 25, 3 horas de evento nas Figuras 26 e 27, 4 horas nas Figuras 28 

e 29 e concluindo com o comportamento apresentado no gráfico para 5 horas de 

evento radiológico apresentado nas Figuras 30 e 31.  
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Figura 22. Relação entre o ERR médio e o gênero do indivíduo exposto para 1 hora de 

exposição. 
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Figura 23. Relação entre o ERR máximo e o gênero do indivíduo exposto para 1 hora de 

exposição. 

 

Caso o tempo de resposta seja próximo a uma hora verifica-se que o 

incremento no excesso de risco relativo médio é superior, pouco mais que 0,2 

por Sv, nos primeiros 5 anos após a exposição, especialmente em mulheres 

jovens, na faixa dos 10 anos de idade, com pequena queda para o grupo na faixa 

dos 20 anos, mas ainda mantendo maior probabilidade no grupo feminino e, por 
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fim, diminuindo acentuadamente a probabilidade nos indivíduos com idades 

superiores a 30 anos, para ambos os sexos. Valores máximos de 0,64 por Sv 

para o grupo de mulheres jovens nos primeiros 5 anos após exposição foram 

observados. 

 

 

 

Figura 24. Relação entre o ERR médio e o gênero do indivíduo exposto para 2 horas de 

exposição. 
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Figura 25. Relação entre o ERR máximo e o gênero do indivíduo exposto para 2 horas de 

exposição. 

 

Para 2 horas de duração do evento radiológico, é possível verificar um 

aumento na probabilidade de desenvolvimento de leucemia no grupo exposto. 

Como no grupo anterior, o maior incremento, pouco mais que 0,5 por Sv, se dá 

nos primeiros 5 anos após a exposição, especialmente em mulheres jovens na 

faixa dos 10 anos de idade, com pequena queda para o grupo na faixa dos 20 
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anos, mas ainda mantendo maior probabilidade no grupo feminino e, por fim, 

diminuindo acentuadamente a probabilidade para indivíduos com idades 

superiores a 30 anos, para ambos os gêneros. Com valor máximo de 1,37/Sv no 

grupo Feminino-Criança-5 Anos após exposição.  

 

 

 

Figura 26. Relação entre o ERR médio e o gênero do indivíduo exposto para 3 horas de 

exposição.  
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Figura 27. Relação entre o ERR máximo e o gênero do indivíduo exposto para 3 horas de 

exposição. 

 

É possível observar que quanto maior o tempo de resposta, maior é a 

probabilidade de um indivíduo do grupo exposto desenvolver leucemia, para 3 

horas de duração do evento radiológico, o comportamento dos gráficos segue o 

mesmo padrão dos grupos anteriores, onde verifica-se que o grupo mais afetado 
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são os jovens, principalmente mulheres, e o tempo de latência crítico se dá para 

cinco anos após a exposição. Verifica-se um ponto máximo de 2,19 por Sv no 

grupo feminino jovem, com 5 anos após a exposição. 

 

 

 

Figura 28. Relação entre o ERR médio e o gênero do indivíduo exposto para 4 horas de 

exposição. 
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Figura 29. Relação entre o ERR máximo e o gênero do indivíduo exposto para 4 horas de 

exposição. 

 

Quatro horas após o evento, os valores de excesso de risco relativo para 

o grupo crítico, jovens mulheres, apresenta valores próximos a 1, quase 5 vezes 

superior à média para uma hora de evento. Este incremento é também 

observado proporcionalmente para os demais grupos. Novamente o ponto de 
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máximo está no grupo feminino jovem até 5 anos após a exposição, com valor 

limite máximo de 3,10/Sv. 

 

 

 

 

Figura 30. Relação entre o ERR médio e o gênero do indivíduo exposto para 5 horas de 

exposição. 
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Figura 31. Relação entre o ERR máximo e o gênero do indivíduo exposto para 5 horas de 

exposição. 

 

Cinco horas após o início do evento radiológico verifica-se que o 

incremento no excesso de risco relativo é aproximadamente 1,5 por Sv, nos 

primeiros 5 anos após a exposição em mulheres jovens, na faixa dos 10 anos de 

idade sendo esse o principal grupo afetado, e aproximadamente 0,25 por Sv no 
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grupo menos afetado, indivíduos com idades superiores a 30 anos com 20 anos 

após a exposição.  

O tempo de resposta é resultado de preparo a uma situação de resposta 

a uma emergência nuclear ou radiológica e tem impacto direto na avaliação de 

risco aplicada ao cenário. Neste cômputo está inserido o tempo de acionamento 

de resposta a emergência por parte dos órgãos responsáveis, o tempo de 

planejamento da missão de levantamento radiométrico, tempo operacional, 

tempo para que a informação chegue ao escalão de decisão e, ainda, o tempo 

de resposta efetiva em relação aos indivíduos expostos. Dentro do fator de 

tempo operacional é possível citar o tempo de preparo da aeronave, tripulação 

e equipamentos (no caso de um monitoramento como discutido neste trabalho), 

o tempo da operação de sobrevoo, da coleta dos dados, do recebimento dos 

dados pela central de comando, o tempo de análise e depuração dos dados para 

que sejam efetivamente repassados aos tomadores de decisão. Portanto, 

diversos são os fatores que influenciam no tempo de resposta efetiva. Dessa 

forma, estudos e metodologias que otimizem o tempo total de resposta, podem 

contribuir para a diminuição do desenvolvimento de doenças radioinduzidas e 

diminuir os custos relativos a esta problemática. Entretanto, com o software de 

análise de risco para leucemia desenvolvido neste trabalho, a coleta de dados, 

geração de gráficos e envio para os tomadores de decisão se dá de forma 

imediata e em tempo real, diminuindo assim o tempo de resposta, impactando 

no potencial de desenvolvimento deste câncer no grupo exposto. 

Desenvolvido para o cálculo de leucemia, este software pode ser 

adaptado para diferentes equações, possibilitando a análise de probabilidades 

para diferentes tipos de neoplasias ou outras doenças que possam ser 

relacionadas com as doses. Esta ferramenta possibilita uma avaliação visual 

rápida, visando avaliar efeitos possíveis para médio e longo prazo para a 

população exposta, contribuindo desta forma na qualidade das informações 

repassadas ao escalão de decisão e, assim, diminuindo o tempo de resposta ao 

evento radiológico. 

A estratificação de idades e generos, embora permitam conhecer a 

população e inferir com maior grau de confiabilidade sobre detrimentos futuros, 

introduz limitações inerentes ao campo da bioética, que apesar de não ser o 
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escopo do trabalho, não podem ser desconsideradas. Assim, o problema da 

separação entre indivíduos de uma mesma famíli, pode se caracterizar um 

problema de proporções tais que impeçam a aplicação das decisões sobre a 

proteção da população afetada. 

O software de análise de risco pode ser usado principalmente na 

população que foi exposta a baixas doses de radiação (D < 100 mSv) e que não 

se encontra na prioridade das equipes de resposta à emergência. Este fato 

contribui para possíveis dificuldades na condução de estudos sobre associações 

entre o possível desenvolvimento de morbidades e a exposição ao cenário 

contaminado por indivíduos do público em regiões onde a dose absorvida efetiva, 

embora esteja abaixo de 100 mSv, permanece acima do nível de radiação de 

fundo considerado natural no local (1 a 2 mSv).  

Os custos com os potenciais danos provocados por uma dispersão 

radiológica envolvem desde o início da dispersão até recuperação da área 

contaminada. Todavia, é necessária também especial atenção aos custos 

futuros que poderão advir de indenizações relacionadas a indivíduos expostos e 

que não receberam acompanhamento, ou seja, que medidas devem ser tomadas 

para proteger e assistir a população impactada. Com o uso do dirigível é possível 

delimitar uma área de exclusão e diminuir a zona de ação e, consequentemente, 

o número de pessoas que necessitariam de apoio dos órgãos governamentais. 

A metodologia aqui adotada diminuiria custos indenizatórios, custos de estudos 

de acompanhamento populacional (follow-up, coorte, etc), custos relativos ao 

tratamento médico das pessoas afetadas, tanto da população potencialmente 

atingida quanto dos profissionais que trabalham para coletar informações sobre 

os níveis de radiação da região, além de custos de abrigagem / evacuação, 

dentre outros.  

O sobrevoo com o dirigível também pode ser utilizado de forma contínua 

em regiões com potencial de ocorrência radiológica, como indústrias com 

material nuclear e/ou radioativo, áreas de exploração de urânio, usinas 

nucleares, depósitos de rejeitos etc. Associado à análise de risco pode-se obter 

um valor de risco basal, isto é, um registro do histórico de dose de determinada 

região e, em caso de ocorrência radiológica, uma comparação dos riscos atuais 

e históricos poderia facilitar o processo de gerenciamento e resiliência da 
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situação e servir como base para análises de interesse da população e dos 

órgãos governamentais. Esta estimativa poderá servir de referência como 

registro básico da região avaliada. Desta forma a parcela da população exposta, 

abaixo do nível de emergência, mas acima da radiação de fundo, também será 

atendida e acompanhada. A previsão dos riscos relacionados aos efeitos 

estocásticos, como neoplasias, deve ser uma preocupação fundamental, devido 

ao seu impacto social, político e econômico.  
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSÃO 

_______________________________________________________________ 

 

As principais conclusões deste trabalho são: 

 

(a)  Como esperado, verificou-se que o tempo de resposta para início das 

ações de resiliência é fator preponderante sobre o risco de 

desenvolvimento de leucemia radioinduzida; 

(b) O tempo de evacuação é determinante para a diminuição do ERR, ou 

seja, quanto maior o tempo de exposição, maior é o risco futuro, sendo, 

embora, mais relevante este dado para crianças do sexo feminino. 

(c) O software desenvolvido neste trabalho contribui efetivamente para 

diminuir o tempo de resposta a eventos radiológicos, considerando que 

os gráficos de suporte para avaliação de risco são processados em tempo 

real, produzindo impactos positivos no gerenciamento da crise por parte 

dos tomadores de decisão. 

(d) A monitoração aérea sem tripulação em situações de normalidade é 

recomendada para objetivos estratégicos em regiões de interesse ou 

associadas a potenciais de risco (locais de grande concentração, usinas 

nucleares, parques olímpicos etc). Desta forma, seria possível manter um 

histórico dos dados de levantamento radiométrico associados às 

projeções de risco, ficando registrados em uma base de dados de 

normalidade para suporte em caso de um cenário de emergência. 

(e) O uso de um dirigível, simulado neste trabalho por sobrevoo com 

helicóptero, é uma plataforma adequada para a monitoração de áreas de 

risco radiológico com estas características, possibilitando avaliação de 

risco com uma alta resolução espacial e sem comprometer tripulações ou 

profissionais da área no levantamento radiológico in situ.  
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Desta forma, considera-se que este trabalho, contribui de forma positiva 

para o desenvolvimento de metodologias e tecnologias mais abrangentes e 

complexas, integrando outras análises matemáticas (risco para diferentes 

neoplasias por exemplo) e de diferentes áreas de abordagem de forma a dar 

um panorama mais completo e realista em caso de um evento real, 

contribuindo assim, para a melhoria nos processos de decisão nesta 

aplicação específica. O trabalho contribui também na avaliação do uso de 

plataformas aéreas não tripuladas para a monitoração contínua ou 

emergencial em áreas contaminadas ou com potencial de contaminação, 

trazendo uma possível solução para as ações de levantamento radiométrico. 

Diminuindo os riscos para os profissionais responsáveis por esta atividade, e 

otimizando a velocidade de resposta para as populações envolvidas em um 

acidente desta natureza, impactando assim, na saúde das pessoas a médio 

e longo prazo, bem como nos custos de remediação para os órgãos 

governamentais e para o país. 

 

 

5.1 Perspectivas Futuras 

 
Como perspectivas futuras sugere-se verificar se os critérios de 

separação para as classes de indivíduos do público são adequados para todas 

as situações que podem ser previstas nos BEIR V e VII, considerando dados 

socioambientais da região de interesse. 

O custo efetivo do detrimento dos indivíduos expostos pode ser levantado 

por meio de pesquisa considerando dois cenários principais:(a) evacuação e 

acompanhamento dos indivíduos expostos (follow-up), e (b) a não evacuação, 

mas com acompanhamento dos indivíduos expostos. 

A aplicação do software de avaliação de risco desenvolvido para este 

trabalho pode ser adequada para outras doenças e enfermidades relacionáveis 

à dose absorvida. Esta metodologia também pode ser aplicada, reservadas as 

necessárias modificações e adaptações, aos outros cenários dentro do espectro 

DQBRN. 
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