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RESUMO 

 

Os atentados terroristas com uso de bombas e explosivos são manchetes constantes dos 

noticiários nos dias atuais. A grande preocupação com a proteção das populações urbanas, 

contra-ataques envolvendo um Dispositivo de Dispersão Radiológica (RDD) ou bomba 

suja, tem atraído a atenção dos governantes, das autoridades de segurança e da população 

mundial. Na maioria dos países, os procedimentos e normas locais, não contemplam ações 

de resposta para explosão de RDD. Segundo a AIEA, para o atendimento à uma 

emergência nuclear e/ou radiológica devido à explosão de um RDD, recomenda-se que a 

primeira equipe de resposta aplique todas as medidas possíveis de modo a proteger o 

público, os membros das equipes irão trabalhar e o meio ambiente. Esta recomendação 

define novas demandas de apoio e ferramentas de tomada de decisão, mediante a 

informação básica obtida com antecedência, sobre como a equipe de resposta à emergência 

nuclear e radiológica da autoridade regulatória deve se aproximar do local e realizar as 

primeiras ações. Porém, não existem publicações, com ações diretas e eficazes, que tenham 

feito simulações exaustivas das possibilidades deste ato terrorista a fim de orientar 

especificamente as equipes para a primeira resposta a explosão de RDD em grandes 

eventos. Este trabalho apresenta uma metodologia de cálculo de doses e deposição no solo, 

que combina vários cenários realísticos potenciais com aplicação criteriosa de um código 

de simulação e parâmetros como localização da explosão, radionuclídeo selecionado, 

termo fonte, quantidade de explosivo e condições atmosféricas. O trabalho avalia as 

consequências radiológicas de uma explosão de RDD, feitas pela primeira vez para 

grandes eventos, através de 253 simulações de possíveis cenários em termos de Dose 

Equivalente Efetiva Total (TEDE) e Deposição no Solo na direção predominante do vento, 

considerando a dispersão atmosférica de radionuclídeos, tais como: 
241

Am,
 137

Cs,
 60

Co, 

90
Sr, 

226
Ra,

 192
Ir, 

 238
Pu, 

210
Po e 

252
Cf. O resultado dos cálculos, por exemplo, com o uso do 

código US NARAC HotSpot [1], simulado para nove radionuclídeos, apresenta uma TEDE 

máxima, na distância de 10 metros a partir do ponto da explosão, de 12 Sv para o 
241

Am, 

tendo como cenário o Réveillon na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, que reúne um 

público de cerca de 2 milhões de pessoas. Este trabalho permite realizar uma avaliação 

radiológica de um acidente hipotético tendo em conta as informações críticas disponíveis 

em qualquer tempo para aperfeiçoar as ações dos primeiros respondedores municiados de 

ferramentas para simulações, guias e dados necessários ao atendimento de um acidente 
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com a explosão de um RDD em um grande evento público. Por ser de uso imediato, esta 

metodologia mostra-se satisfatória e inovadora para os cenários escolhidos e para futuros 

trabalhos de pesquisa. 

 

Palavras-chave: 1.US NARAC HotSpot. 2.Modelo de Pluma Gaussiana. 3. Emergência 

Nuclear/Radiológica. 4.PRD. 5.Bomba Suja. 
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ABSTRACT 

 

Terrorist attacks with bombs and explosives are headlines on the news today. The great 

concern with the protection of urban populations, counter-attacks involving a device of 

radiological dispersion (RDD) or dirty bomb, has attracted the attention of the rulers, the 

security authorities and the world population. In most countries, local procedures and 

norms do not contemplate response actions for RDD explosion. According to the IAEA, 

for the assistance of a nuclear and/or radiological emergency due to the explosion of a 

RDD, it is recommended that the first Response team apply all possible measures to 

protect the public, members of the teams will work and the environment. This 

recommendation defines new support demands and decision-making tools through basic 

information obtained in advance on how the regulatory authority's nuclear and radiological 

response team must approach the site and perform the first Actions. However, there are no 

publications, with direct and effective actions, that have made exhaustive simulations of 

the possibilities of this terrorist act in order to specifically guide the teams to the first 

response to the explosion of RDD in major events. This work presents a methodology for 

calculating doses and soil deposition, combining several potential realistic scenarios with 

judicious application of a simulation code and parameters such as location of the 

explosion, selected radionuclide, term source, quantity of explosive and atmospheric 

conditions. The work assesses the radiological consequences of a RDD explosion, made 

for the first time for major events, through 253 simulations of possible scenarios in terms 

of Total effective Dose Equivalent (TEDE) and ground deposition in the prevailing wind 

direction, Considering the atmospheric dispersion of radionuclides, such as: 
241

Am, 
137

Cs, 

60
Co, 

90
Sr, 

226
Ra, 

192
Ir, 

238
Pu, 

210
Po and 

252
Cf. The result of the calculations, for example, 

with the use of the code US NARAC HotSpot [1], simulated for nine radionuclides, 

presents a maximum, in the distance from 10 meters from the point of the explosion, from 

12 Sv to the 
241

Am, having as scenery the new year on the beach of Copacabana, Rio de 

Janeiro, which brings together an audience of about 2 million of people. This work allows 

to perform a radiological assessment of a hypothetical accident taking into account the 

critical information available at any time to improve the actions of the first armed 

responders for simulations, guides and data necessary to Attendance of an accident with 

the explosion of a RDD in a large public event. Being of immediate use, this methodology 
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is shown to be satisfactory and innovative for the chosen scenarios and for future research 

work. 

 

Key words: 1.US NARAC HotSpot. 2. Gaussian Plume Model. 3. Nuclear/Radiological 

Emergency. 4. PRD. 5. Dirty bomb. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 – O estado da arte – revisão bibliográfica 

 Com o objetivo de mapear, documentar e discutir a produção acadêmica e o que 

está sendo feito atualmente neste campo de estudo sobre a possibilidade de explosão de 

RDD em grandes eventos, e a consequente resposta a esta emergência radiológica e 

nuclear, este sub-capítulo destina-se a expor o que foi produzido cientificamente na 

literatura especializada até os dias de hoje. 

Após os eventos dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 às Torres 

Gêmeas, nos EUA, aumentaram as preocupações em relação ao uso de materiais 

radioativos para um ato malévolo.  Em junho de 2002, o Secretário de Energia e o 

Presidente da Comissão Reguladora Nuclear (NRC) se reuniram para abordar essas 

preocupações e discutir a capacidade da nação de proteger adequadamente os inventários 

de materiais nucleares que poderiam ser usados em um dispositivo de dispersão radiológica 

(RDD) e iniciaram um estudo para identificar e mapear dentro do possível, os materiais 

radioativos de maior preocupação nos EUA e no exterior por indústrias, hospitais e 

instituições acadêmicas e outros usos [2]. Então, em 2006, com o objetivo de criar planos 

para lidar com a possibilidade de incidentes radiológicos a nível estadual e local, as 

autoridades americanas elaboraram um Manual para responder a um dispositivo de 

dispersão radiológica nas primeiras 12 horas [3]. Convocaram os representantes de 

jurisdições que ainda não participaram de exercícios nacionais ou de exercícios em usina 

nuclear para o desenvolvimento de um plano, como um fluxograma básico de ações e uma 

lista de telefones de contato que estão em várias fases de desenvolvimento. Este manual é 

uma ferramenta de treinamento e referência a ser usado por funcionários estaduais e locais 

de resposta em caso de um incidente radiológico.    
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Em 2008, um grupo de professores dinamarqueses [4] estudou a estimativa de 

riscos para a saúde resultante de um ataque terrorista radiológico em uma cidade. Segundo 

K.G. Andersson, um dos professores, diz que é importante notar que a distribuição da dose 

após um ataque "bomba suja" dependeria de fatores tais como formas físico-químicas dos 

materiais radioativos dispersos, havendo a necessidade de proteção aos moradores das 

residências. Um ano após surge na Espanha, em Valência, um trabalho sobre a defesa civil 

contra incidentes nucleares biológicos (N.B.Q) [5], aplicação a um ataque com uma 

"bomba suja" com o objetivo de reunir em um único documento as informações básicas 

sobre a possível utilização, consequências e forma de agir para a defesa civil na cidade em 

caso de uso de armas da NBQ de qualquer origem. Seria o caso de colocar em prática um 

instrumento analítico capaz de prever e estimar as consequências do uso de uma dessas 

armas na população civil, especificamente, seria a utilização por um grupo terrorista de 

uma "bomba suja" composta de explosivo de 
60

Co com uma fonte utilizada em teleterapia. 

 Ainda em 2009, Hyeongki Shina apresenta um trabalho de simulação dos efeitos 

radiológicos causados por uma bomba suja [6] com radionuclídeos de 
137

Cs e 
241

Am, 

concluindo que o 
137

Cs é altamente disperso no ar e pode causar exposição externa e o 

241
Am, contaminação interna. Em 2012, Tragan Knight, um autor jovem da Universidade 

do Texas, usou o código US NARAC HotSpot para modelagem de dispersão de ar como 

um auxílio essencial no planejamento para o caso de uso de dispositivos de dispersão 

radiológica por terroristas [7]. Esta modelagem teórica previa as concentrações de material 

radioativo na direção do vento para cenários com a detonação RDD, contendo 
241

Am, 

137
Cs, e 

60
Co. Em sequência, no mesmo ano, segundo a pesquisadora Tiffany LeBlanc, em 

suas simulações de modelagem de dispersão de ar, em trabalho sobre Planejamento para 

Liberação de Terrorismo no Ar, ela concluiu que a variável que causaria a maior destruição 

era a velocidade do vento de 2 m/s assumida nos cálculos [8]. Fechando o ano de 2012, o 

autor Pete Fussey, sociólogo do Departmento de Sociologia da University de Essex, 

publica um trabalho com o nome de Balanço da segurança local e global: O contra-

terrorismo e os espetáculos esportivos de mega-eventos [9]. Este autor acredita que é 

possível identificar uma série de processos complexos que sustentam e moldam esta 

dinâmica de contra-terrorismo em mega-eventos. 

No ano de 2013 é publicado um trabalho desafiador de Stephen V. Musolino [10] 

que trata de táticas de resposta para os primeiros 100 minutos após a detonação ao ar livre 
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de um dispositivo explosivo de dispersão radiológica. Para Musolino, o esforço para esta 

resposta tática, envolveria uma parceria com quatro cidades para pilotar e melhorar a 

preparação das equipes. O objetivo principal deste projeto é alavancar a orientação 

científica para aumentar a capacidade das agências locais para responder a um complexo 

evento radiológico e garantir uma resposta eficaz e coordenada nos primeiros 100 minutos 

após o incidente. Em 2014, D. Di Giovanni faz uma simulação com o código US NARAC 

HotSpot com os radionuclídeos 
137

Cs e 
90

Sr em uma fábrica de cimento [11]. Os resultados 

indicam uma quantidade relativamente pequena de 
137

Cs tem o potencial para contaminar 

uma área relativamente grande e a extensão da contaminação depende do tamanho da 

partícula de 
137

Cs, da altura da liberação e das condições meteorológicas locais. O autor 

avalia que o código HotSpot é uma ferramenta útil para dar uma resposta rápida sobre a 

contaminação radiológica na "zona quente" e é muito importante otimizar as operações dos 

primeiros respondedores e permitir rotas seguras de fuga para a população.  

Em 2016, o engenheiro chinês Bo Cao, fez uso do US NARAC HotSpot para a 

modelagem da dispersão atmosférica e os cálculos de dose de radiação para um acidente no 

reator nuclear de Xianning, para um acidente hipotético, calculando a TEDE e a deposição 

no solo para  várias classes de estabilidade atmosférica de Pasquill [12]. Neste mesmo ano 

a AIEA publicou um guia de sistemas de segurança nuclear e medidas para grandes 

eventos públicos [13], informando que o terrorismo continua a ser uma ameaça à 

estabilidade e à segurança internacional. O referido documento conclui que os principais 

eventos públicos internacionais e nacionais de alto nível ocorrem regularmente, captando 

grande interesse público e recebendo intensa cobertura da mídia, e que o uso de explosivos 

em combinação com material radioativo ou nuclear pode compor uma bomba suja e o 

resultado da explosão, poderia causar pânico em massa, contaminação radioativa 

generalizada e grande prejuízo social, ambiental e econômico. 

Como visto acima, a contextualização do estado-da-arte mostra a necessidade de 

uma abordagem com mais procedimentos práticos, para subsidiar e orientar os primeiros 

respondedores para que possam iniciar a resposta com o menor dano possível.  
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1.2 – Considerações iniciais 

 

Ao fim da guerra fria, as relações estratégicas e políticas que mantiveram o 

equilíbrio global do poder no mundo foram modificadas. Como resultado, a antiga URSS 

se dividiu em pelo menos treze novos países, principalmente ao longo de linhas étnicas 

históricas, a Checoslováquia em dois, a Iugoslávia, violentamente, em cinco ao longo de 

ambos os aspectos religiosos e étnicos, e estas identidades emergiram fortemente. A 

história desta época mostra que os dois blocos hegemônicos concentraram um arsenal 

nuclear suficiente para destruir o Planeta simplesmente ao aperto de um botão. Logo após 

o colapso do bloco soviético, grande parte do material bélico existente nos países que 

constituíram o Pacto de Varsóvia durante esta época foi comercializado, roubado, 

abandonado ou traficado, incluindo materiais radioativos e nucleares, mais 

significativamente na antiga URSS [14, 15 ,16]. São conhecidos pela AIEA mais de 500 

casos de tráfico ilícito de materiais nucleares e radioativos pelo mundo [17]. 

Com estes materiais e seu potencial para a aplicação na área militar, combinados 

com a ameaça terrorista em expansão, foi criada uma nova preocupação de segurança de 

grande importância em todo o mundo. Assim, em muitos países o terrorismo e o 

contraterrorismo tornaram-se questões políticas relevantes nos nossos dias atuais.  

Entre as características mais notórias do terrorismo internacional, está a diversidade 

de grupos, a origem e a localização física de seus redutos, Os efeitos de suas ações são 

generalizados e difíceis de prever no tempo, exercendo um grande poder psicológico 

contra a população mundial [18].   

1.3 – Os atentados terroristas no mundo 

O noticiário internacional tem mostrado que o número de atentados terroristas no 

mundo aumentou muito nos últimos anos. Os antigos exemplos, como os atentados em 

Bali (2002, 2005), Istambul (2003), Madrid (2004), Egito (2005), Londres (2005, 2006), 

Mumbai (2006, 2009), Boston (2013), Mali e Paris (2015) e Bélgica 2016 demonstram a 

necessidade de uma resposta rápida e eficaz para minimizar as consequências destes 

eventos sobre a população e o meio ambiente. Somente entre dezembro de 2015 e abril de 

2016, aconteceram 30 atentados terroristas pelo mundo. Este quadro gera grandes desafios 
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para as organizações que têm a responsabilidade de dar segurança à população em relação 

a eventos públicos de grande porte. Uma consideração e atenção importante diz respeito a 

questões de 'quando' e 'onde' os ataques irão ocorrer e o grau ao qual estes podem estar 

diretamente relacionados à realização de um evento público de grande porte, pois isto tem 

implicações consideráveis em sua forma, magnitude e extensão. Na figura 1.1, podemos 

observar a evolução dos incidentes terroristas no mundo até os dias de hoje [17]. 

 

Figura 1.1 – Número de incidentes terroristas no mundo (17). 

O antigo governo iraquiano testou uma bomba radiológica de uma tonelada de 

pólvora em 1987. Observou-se então que uma bomba suja com material radioativo não é 

eficaz como arma de destruição em massa e que seu valor principal funciona mais como 

um terrorismo psicológico. Os rebeldes separatistas chechenos enterraram uma bomba suja 

num parque em Moscou em 1995, ameaçando detoná-la se as suas exigências não fossem 

aceitas. 

No ano de 1995, os rebeldes chechenos lutando pela liberdade nacional da Rússia 

usaram RDD, dispositivo de dispersão radiológica e "colocaram em um recipiente uma 

grande quantidade de 
137

Cs em outro parque de Moscou" [19]. Em 1998, eles também 

colocaram um RDD perto de uma ferrovia em Argun-Chechênia, e das ameaças, nenhum 

incidente causou a detonação real [15]. 
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Nos Estados Unidos da América, após o ataque terrorista às torres gêmeas com o 

bombardeio no dia 11 de setembro de 2001, as autoridades de segurança de diferentes 

países e organizações internacionais de resposta a emergências radiológicas ficaram 

preocupadas com a explosão de um dispositivo de dispersão radiológica RDD [20]. A 

dispersão de material radioativo no meio ambiente pode ser usada por uma pessoa ou 

grupo para causar mortes, danos à saúde (psicológicos ou ferimentos), prejuízos 

socioeconômicos à população e ao meio ambiente, sobretudo devido à presença e explosão 

de material radioativo nas principais metrópoles.  

Como consequência destas ações, os países, independentemente da posição 

geopolítica, podem sofrer grandes perdas econômicas com os trabalhos de socorro às 

vítimas, varredura, triagem de pessoas e áreas, transferência de radioacidentados, 

isolamento de áreas afetadas, descontaminação de pessoas e de áreas, além de 

reassentamento da população, tudo isto trazendo custos enormes para as ações de resposta 

a emergências radiológicas devido à explosão.  

Nos dias de hoje, o tráfico internacional de armas pode tornar possível a chegada de 

material nuclear ou radiológico nas mãos do terrorismo sem fronteiras, para a confecção de 

um dispositivo RDD que pode ser usado contra as pessoas e instalações em grandes 

eventos. Em geral, os exemplos das ações terroristas ilustram a conexão simbólica entre os 

grandes eventos e o medo da violência terrorista com o emprego de um RDD. Este é o tipo 

mais fácil de dispositivo para a dispersão de material radioativo ou nuclear que grupos 

terroristas podem montar [21]. 

Por causa destes recentes eventos terroristas, a população tem expressado 

preocupação sobre a possibilidade de um ataque envolvendo material radioativo, 

possivelmente através do uso de um RDD e os efeitos nocivos da radiação que poderá 

expor a população após uma explosão com esse tipo de bomba [22], podendo causar 

impactos secundários sobre, por exemplo, reservatórios de abastecimento de água ou 

mesmo instalações civis em geral. Além disso, essas grandes preocupações podem, em 

longo prazo, afetar a saúde humana e ocasionar impactos econômicos, bem como grandes 

perdas financeiras para proteger vidas humanas e propriedades [23]. 
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A partir da possibilidade do emprego de um RDD, um número de importantes 

questões entra em jogo quando da realização de grandes eventos em todo o mundo [24, 

25]. 

 

1.4 - Os cálculos com ferramentas para simulação de cenários 

A comunidade científica internacional, junto com organismos de segurança, 

preocupados com este quadro de terror, vêm desenvolvendo modelos, ferramentas 

tecnológicas e formas de atuação para responder a emergências visando proteger à 

população e o meio ambiente com ações que reduzam a zero ou minimizem riscos e danos.  

Ao longo dos últimos anos, foram desenvolvidas ferramentas tecnológicas para o 

cálculo da dispersão atmosférica de instalações nucleares e radiativas em geral que 

trouxeram subsídios importantes para a realização específica da análise de segurança 

destas instalações. Dentre eles, destaca-se AIREM e outros codigos [26, 27, 28]. 

Com relação a cálculos para explosão de RDD, o Centro de Pesquisa para 

Dispersão Atmosférica dos Estados Unidos (USNARAC), pertencente ao Laurence 

Livermore National Laboratory, dispõe do código IXP [29] e mais recentemente, do 

código HotSpot, desenvolvido por HOMANN [1].  

O IXP utiliza dados diretamente obtidos de satélites norte-americanos em órbita, 

enquanto que o HotSpot utiliza dados específicos, locais, para estas simulações e cálculos.  

Em relação à entrada de dados para efetuar as simulações e cálculos a priori para 

ambos os códigos, requerem incialmente a definição do local da explosão, modelo de 

cálculo do HotSpot (explosão de bomba suja), determinação dos termos fontes ou mistura 

de radionuclídeos selecionados, a quantidade de explosivo, a indicação para a velocidade e 

direção do vento, seleção da classe de estabilidade local.  

  



8 
 

1.5 - Os grandes eventos públicos 

O termo evento provém do latim eventus e pode tratar-se de um acontecimento de 

importância. Esse acontecimento pode ser social, artístico ou desportivo. 

Como Roche [25] argumenta, grandes eventos são episódios que se caracterizam 

por concentrar multidões em espaços pré-definidos e que mediante a explosão de um RDD, 

esta pode trazer graves consequências, inclusive em longo prazo, para as metrópoles que os 

hospedam.  

 

1.6 – A resposta a um ato terrorista em um grande evento público 

Além dos cálculos e simulações feitos pelos modelos de explosão de RDD 

conhecidos, uma parte essencial da resposta encontra-se na elaboração prévia de um 

esquema ou organograma geral, baseado em cenários realísticos, que estabeleça o passo a 

passo para a orientação e atuação das equipes multidisciplinares de emergência radiológica 

e nuclear.  

Segundo Sohier e colaboradores [30], torna-se essencial a formação, composição e 

o treinamento destas equipes de pronta resposta e de intervenção com diferentes 

profissionais dotados de conhecimento e experiência em emergência nuclear ou 

radiológica. De acordo com o entendimento de Sohier [30], este conjunto de pronta-

resposta para a orientação inicial das equipes seria composto por um protocolo e uma lista 

de prioridades de ações adaptadas às circunstâncias, pois a dimensão psicossocial da crise 

poderia ser pior do que a puramente radiológica.  

Entretanto, sabe-se que simulações de cenários com explosão de bomba suja foram 

feitas por alguns países, porém não foram publicadas na literatura devido às restrições de 

confidencialidade e classificação.  
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1.7 - Motivação 

À vista dos argumentos elucidados nos parágrafos anteriores, e considerando que os 

ataques terroristas atuais estão cada vez mais sofisticados, com emprego de artefatos 

explosivos, e que o uso de um RDD como bomba suja não pode mais ser negligenciado 

nos dias de hoje, pois:  

 pode ocorrer em qualquer lugar e a qualquer momento em um grande 

evento, chocando pessoas, famílias, a sociedade em geral, trazendo grandes 

preocupações, sobretudo, aos membros das equipes de resposta; 

 as primeiras ações de um grupo de emergência são ainda baseadas em 

procedimentos gerais de resposta que, por sua vez, são apoiados em 

informações obtidas em guias e manuais adaptados de experiências 

adquiridas em acidentes em instalações nucleares e radiativas como 

exemplos Chernobyl e Goiânia. Em Goiânia foram monitoradas mais de 

100.000 pessoas; 

 pela falta de um pré-conhecimento mínimo acerca de explosão de RDD em 

grandes eventos públicos, as primeiras ações relacionadas a um ataque 

podem ser  conduzidas de forma improvisadas, baseando-se apenas em 

dados empíricos e na experiência pessoal de cada um dos membros da 

equipe de resposta. 

Há uma necessidade de se dispor de uma metodologia aplicada a explosão de RDD 

em cenários onde se realizem grandes eventos, que seria ao mesmo tempo rápido e eficaz 

no sentido de reduzir o risco de exposição à população, aos trabalhadores de emergência e 

ao meio ambiente. Para tal será necessário ampliar os passos e etapas das simulações dos 

cenários concebidos. 

1.8 – Objetivo 

Este trabalho visa estabelecer uma metodologia baseada em definições de cenários 

realísticos de modo que, com base científica, possa orientar a gestão das ações dos 

primeiros respondedores, membros da equipe de emergência nuclear ou radiológica, 

devido a um ataque terrorista com explosão de um RDD em grande evento, de modo que 



10 
 

haja a menor probabilidade de risco radiológico para a população, para os próprios 

integrantes da equipe de resposta e para o meio ambiente. 

1.9 – Relevância 

A importância do presente trabalho é desenvolver uma metodologia, ou seja, um 

protocolo de avaliação radiológica para explosão de RDD rápida e eficaz, fundamentado 

em conteúdo científico, que irá impactar nos futuros atendimentos e nas primeiras ações de 

resposta para cenários desta natureza em grandes eventos.   
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS: O DISPOSITIVO DE 

DISPERSÃO RADIOLÓGICA (RDD) E O MODELO 

GAUSSIANO DE DISPERSÃO DE MATERIAL 

RADIOATIVO 

 

2.1 - Conceituação 

 

Segundo a NCRP, [31], o dispositivo de dispersão radiológica (RDD) ou bomba 

suja é um artefato que combina explosivo convencional com material radioativo na forma 

de pó, fragmentos ou pedaços e que após sua explosão, dissemina material pulverizado na 

atmosfera, provocando efeitos danosos à população devido à radiação.  

A explosão expõe pessoas, prédios e o meio ambiente ao material radioativo 

dispersado. Na figura 2.1 pode-se observar, via simulação, o efeito da pluma provocado 

por uma explosão em uma área urbana, a qual poderá assustar as pessoas, causar medo e 

pânico, produzir danos físicos, queimaduras e tornar os prédios e instalações inutilizáveis 

por um longo período de tempo [32]. Os especialistas concordam que, de um lado, uma 

bomba suja possui pouca probabilidade de matar muitas pessoas de uma perspectiva de 

saúde pública, por outro lado possui alta chance de causar medo e pânico na população em 

geral e é susceptível de superlotar e causar grandes transtornos nos hospitais locais [33, 

22]. 

Em suma, o pânico potencial decorrente de um ataque terrorista pode sobrecarregar 

unidades de saúde locais com pessoas experimentando traumas psicológicos ao invés de 

efeitos físicos de risco propriamente dito. O Centro de Controle de Doenças e Prevenção 

dos Estados Unidos da América (CDC) estima que de 50 a 80% das vítimas de um evento 

explosivo baseado em RDD, chegam às instalações médicas dentro dos primeiros 90 

minutos [33]. Isto ilustra a importância das Equipes de Resposta dos hospitais e de seus 

próprios funcionários para uma resposta rápida inicial a um evento deste tipo [34, 35]. 
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Figura 2.1 – Simulação da dispersão de uma pluma radioativa após a explosão de um 

RDD ou bomba suja, em um centro urbano [32]. 

 

 É atribuição dos tomadores de decisão e primeiros respondedores proteger o 

público e os membros da Equipe de Resposta à Emergência Nuclear e Radiológica onde 

quer que aconteça a explosão [36]. Caso ocorra em território brasileiro [37], o art. 22, 

inciso XXII da Constituição Federal de 1988 [38] determina que a atividade nuclear no 

Brasil está submetida ao controle do Estado e compete privativamente à União legislar 

sobre atividades nucleares de qualquer natureza através da CNEN. Como, a explosão de 

um RDD é assunto de segurança nacional, em qualquer país, o controle das ações deve ser 

da autoridade de segurança nuclear local, porém com a supervisão da AIEA via as 

autoridades regulatórias. O cenário da explosão de um RDD está na pauta de planejamento 

de emergência dos governos dos diferentes países e estes precisam estar atentos para 

responder a um evento deste tipo. 
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2.2 - Saúde das vítimas e trabalhadores após uma explosão de RDD 

 

Caso se tenha acesso ao material radioativo, esta arma, relativamente simples de se 

fabricar e de possível uso por grupos terroristas e, em eventos de grande porte, seu 

emprego pode ser disseminado no mundo inteiro. Além do trauma psicológico às 

populações afetadas, a explosão de um RDD pode resultar em lesões físicas e vários níveis 

de contaminação por radiação. A gravidade das lesões físicas depende da natureza do 

explosivo usado e extensão da contaminação e baseia-se no grau de dispersão do material 

radioativo da bomba, além disso, os locais de abastecimento de água e grandes vias de 

acesso às cidades poderiam ser focos destes atos malévolos causando sérios danos à vida 

das suas populações.  

O que mais contribui para a lesão e mortalidade das pessoas é a explosão do RDD 

em vez da exposição à radiação [39]. Segundo o Conselho Nacional de Radioproteção e 

Medições, qualquer vítima perto do local poderia receber uma dose de radiação letal 

aguda, apesar de não se descartar a possibilidade morte pela própria explosão [31]. 

E isto exigiria que os profissionais de saúde estivessem preparados para avaliar 

tecnicamente as pessoas que se encontrem perto do ponto de liberação para verificar a 

necessidade de intervenção médica [40]. 

As consequências ambientais e à saúde após a explosão de um RDD dependerão do 

projeto de construção do explosivo, da quantidade de material radioativo, da forma de 

dispersão após à liberação e da pronta atuação dos primeiros respondedores. 

Entretanto as preocupações de segurança pessoal podem desempenhar um papel 

ainda maior para a saúde dos trabalhadores de emergência nuclear ou radiológica, no 

cenário da bomba suja do que muitos outros tipos de cenários de desastres. De acordo com 

Veenema e Becker, em casos assim deve ser levado em conta fatores como o risco de 

exposição ao contaminante, potencial falta de equipamentos de proteção adequados e a 

natureza diferenciada deste tipo de ataque [41, 42]. 

 

2.3 – Incidentes confirmados e atividades criminais não autorizadas 

envolvendo material nuclear e fontes radioativas 
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De acordo com divulgação da AIEA, na base de dados sobre tráfico ilícito [17], de 

1993 até 2014 aconteceram os fatos resumidos e agrupados na figura 2.2, indicando uma 

preocupação de segurança nuclear contínua. Os incidentes incluídos neste grupo de 

informações envolvem a posse ilegal e a movimentação de materiais nucleares ou de fontes 

radioativas e tentativas de venda, compra ou, de outra maneira, uso de tal material para 

finalidades ilegais de diferentes categorias [43].  

Cabe destacar que o número de incidentes registrados na base de dados, atingiu um 

pico no início dos anos 1990. No entanto, o número de incidentes reportados com material 

fora de controle regulamentar continuou a ser relativamente constante. Observa-se que, 

devido a uma defasagem de tempo de relatório de 2-3 anos, o número total de incidentes 

registrados a partir de 2012-2014 é susceptível de aumentar, em proporção ao que ocorreu 

com os anos anteriores. 

No período de 1993-2014, os incidentes confirmados incluem urânio altamente 

enriquecido (13 casos), plutônio (3) e fontes de nêutrons de plutônio berílio (5). Alguns 

dos incidentes envolvem tentativas de vender ou traficar esses materiais em regiões de 

fronteiras internacionais. Um pequeno número destes incidentes envolveu apreensões de 

quilogramas de materiais nucleares potencialmente utilizáveis em armas, mas a maioria 

envolvia pequenas quantidades. Em alguns desses casos havia indícios de que o material 

apreendido poderia ser apenas uma amostra de um estoque maior armazenada sem 

cuidados mínimos de segurança. 

A constatação dos incidentes envolvendo tentativas de venda de materiais nucleares 

ou outros materiais radioativos indica que há uma demanda clara, apesar de clandestina, 

por esse material (figura 2.3). Evidentemente, o número de transações bem-sucedidas não é 

conhecido, sendo, portanto difícil caracterizar com precisão um "mercado nuclear ilícito". 

Em arquivos onde as informações colhidas encontram-se disponíveis, há uma 

indicação explícita de ganhos financeiros como o principal incentivo por trás da maioria 

dos atos ilícitos. Muitos incidentes de tráfico poderiam ser caracterizados, pela sua 

natureza, como "amadores". No entanto, existem alguns casos significativos que parecem 

mais organizados, que envolveram autores com um histórico de tráfico de material 

nuclear/radioativo. 
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Figura 2.2 – Número de incidentes confirmados e atividades criminais com fontes 

e material nuclear, 1993 -2014 [17]. 

 

 

Figura 2.3 - Material nuclear e fontes radioativas apreendidas envolvendo 

atividades criminosas confirmados no mundo [17]. 

 

2.4 – Incidentes confirmados de perda e roubo envolvendo material 

nuclear e fontes radioativas 

 

Os incidentes incluídos neste grupo envolvem o roubo, a perda de materiais 

nucleares ou fontes radioativas a partir de instalações ou durante transporte. O roubo pode 

significar o início de um incidente caracterizado como tráfico ilícito. Estes roubos ou 

perdas são também indicadores de vulnerabilidades na segurança e nos sistemas de 

controle nas instalações que as utilizam. Portanto, estes relatos de incidentes indicam a 

necessidade de constante preocupação com a segurança nuclear.  
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Como visto na figura 2.4, o número de incidentes comunicados ao ITDB envolve a 

perda e o roubo de material que tem permanentemente aumentado a partir de 1993. A 

maior parte de perdas e roubos relatados ao ITDB envolve fontes radioativas que são 

usadas nas áreas industriais e médicas. Equipamentos contendo fontes radioativas podem 

ser um atrativo em potencial, candidatas a roubo, quer seja par revenda ou na forma de 

sucata, figura 2.5, como exemplo do acidente radiológico de Goiânia [37].  

A maioria das fontes industriais que são relatadas como roubo ou perda são aquelas 

usadas em ensaios não destrutivos ou para aplicações na construção civil ou mineração.  

Em geral, estes equipamentos possuem radioisótopos de meia-vida relativamente 

longa, tais como 
192

Ir, 
137

Cs e 
241

Am. Os incidentes relatados ao ITDB em 2013 variam de 

Categoria 1 (fonte potencialmente letal) a Categoria 5 (fonte de menor risco). O mesmo 

ITDB classifica fontes radioativas seladas de acordo com a publicação IAEA RS-G-1.9, de 

1 a 5 [43]. 

É importante enfatizar que a exposição por apenas alguns minutos a uma fonte de 

Categoria 1 pode ser fatal. De outro modo, as fontes de Categoria 5 podem causar doses 

significativas, se não forem controladas de forma correta. De acordo com a figura 2.4, as 

informações recebidas apontam para a necessidade da melhoria nas medidas de segurança 

para tais fontes bem como realçar os controles regulatórios governamentais para uso em 

suas práticas, armazenagem, transporte e disposição final no repositório. As instalações 

médicas também usam uma variedade de fontes radioativas. Existe uma quantidade 

significativa de incidentes relatados ao ITDB com perdas de fontes usadas em aplicações 

em radiodiagnóstico e radioterapia.  

Estas perdas geralmente são de fontes incluídas na Categoria 5, que, quando 

encapsuladas, possuem um risco relativamente baixo à saúde humana. Muitos hospitais 

usam fontes de Categoria 1 de alta atividade, tais como as usadas em radioterapia. 

Entretanto, é raro o registro de relato sobre acidente envolvendo uma fonte que foi usada 

nestas aplicações. Embora a taxa de recuperação de fontes radioativas de Categorias 1 – 3 

seja alta, devido aos esforços feitos pelas autoridades para recuperá-las, a maioria dos 

incidentes envolvendo fontes radioativas nas Categorias 4 e 5 não têm um relatório de 

acompanhamento que confirme a sua recuperação, de acordo com o IAEA-ITDB [17]. 
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Figura 2.4 – Incidentes confirmados em casos de atividades não autorizadas envolvendo 

material nuclear e fontes radioativas - 1993 – 2014 [37]. 

 

 

Figura 2.5 - Material nuclear e fontes radioativas apreendidas em atividades ilícitas de 

roubo confirmado [37]. 

 

2.5 Incidentes envolvendo atividades não autorizadas 

 

Os incidentes incluídos neste grupo envolvem vários tipos de material recuperado, 

tais como fontes fora de controle, detecção de materiais estocados em locais não 

autorizados, detecção de posse não autorizada ou transporte de material nuclear ou 

radioativo. Novamente, estes incidentes indicam a necessidade de manter uma preocupação 

permanente com a segurança nuclear. 
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 A maioria dos incidentes envolvendo atividades ou eventos não autorizados 

pertencem a uma das 3 Categorias:  

a) estocagem não autorizada (fontes radioativas vendidas como material de sucata 

industrial);  

b) transporte não autorizado (sucatas contaminadas com material radioativo, cruzando 

fronteiras internacionais); 

c) detecção de material radioativo (fontes radioativas não controladas).  

A ocorrência de tais incidentes indicam falhas nos sistemas de controle, segurança e 

de estocagem apropriada do material radioativo. O relato destes incidentes, especialmente, 

“estocagem não autorizada” e “transporte não autorizado” têm aumentado 

substancialmente desde 2003. Há evidências que este crescimento está relacionado com o 

aumento do número de sistemas de portais de detecção da radiação e que têm sido 

empregados nas fronteiras nacionais e nas instalações de sucatas. 

Desde 2009, o ITDB recebe relatórios com a presença de urânio enriquecido, 

associado com sucata, recebido por proprietários de ferro-velho, os quais continuaram em 

2014. O que preocupa é o aparecimento de urânio altamente enriquecido em lâminas de 

metal reciclado e fora de controle regulatório. No período entre 1993 e 2014, os incidentes 

confirmados incluíram urânio altamente enriquecidos (13 casos), plutônio (1 caso) e fonte 

de nêutron – plutônio (8 casos).  

Nos últimos anos, um número crescente de incidentes envolveu a detecção de 

produtos manufaturados contaminados com material radioativo. A fonte mais comum de 

tais contaminações é o material (em muitos casos, na forma metálica) a partir do qual o 

produto tinha sido fabricado. Este material pode ter sido originado na indústria de metal 

reciclado e, no processo de seu derretimento, tornou-se contaminado com material da fonte 

radioativa tal como 
60

Co, por exemplo. Não custa observar que tal metal contaminado, se 

usado como produto doméstico, representa um problema potencial à saúde dos 

consumidores desinformados. A figura 2.6 ilustra todo este quadro relatado pelo ITDB. 

Isto indica a ocorrência de um problema persistente em alguns países na segurança e 

detecção de depósitos de fontes radioativas não autorizadas. 
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Figura 2.6 – Incidentes envolvendo fontes não autorizadas a partir de 1993 a 2014. 

 

2.6 - O estado da arte do uso e emprego do dispositivo de dispersão 

radiológica (RDD) 

 

O emprego de um explosivo normal seria simplesmente para dispersar o material 

radioativo acoplado à bomba. Ainda sob o impacto das explosões das torres gêmeas, o 

Washington Post relatou, em março de 2002, que a visão do governo do presidente Bush 

era de que a rede terrorista Al Qaeda provavelmente possuía algum tipo de RDD, muitas 

vezes construídos com materiais radioativos roubados, tais como 
90

Sr e 
137

Cs, que 

poderiam ser usados para fazer uma bomba suja [44]. 

Em janeiro de 2003, os funcionários britânicos descobriram documentos na cidade 

afegã de Herat que os levaram a concluir que a Al Qaeda tinha montado com sucesso uma 

pequena bomba suja. No final de dezembro de 2003, o jornal The Washington Post 

publicou que funcionários da segurança nacional estavam preocupados com o fato de que a 

Al Qaeda poderia detonar uma bomba suja durante as comemorações do Réveillon ou em 

jogos de futebol nos Estados Unidos da América [44]. Assim pela primeira vez foi 

levantada a hipótese pelos órgãos de segurança sobre o uso de um RDD em um grande 

evento. 
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O Departamento de Energia dos EUA enviou em sigilo dezenas de cientistas 

nucleares com equipamento de detecção de radiação a cinco grandes cidades dos EUA, 

segundo o referido Jornal na mesma edição. Estes especialistas afirmaram que existe uma 

relativa facilidade de construir tais armas, as quais se tornam uma ameaça particularmente 

preocupante, por ter a capacidade de causar terror e de infligir pesadas baixas, dependendo 

da sofisticação da bomba, das condições de direção e velocidade do vento na área do 

ataque. O número de mortes e lesões devido à explosão da bomba suja pode ser 

substancialmente maior do que a mesma explosão sem o material radioativo [45]. 

 

2.7 – Principais componentes de um RDD 

Um RDD é constituído basicamente por material radioativo, explosivo, fragmentos 

metálicos, um sistema simples de detonação e um recipiente de volume suficiente para 

conter todos estes componentes.  

 

2.7.1 - Tipos de Explosivos que podem compor um RDD 

O RDD, mesmo com poucos quilos de material radioativo, quando dispersados 

diretamente na atmosfera devido a explosão, pode ocasionar uma nuvem e provocar a 

contaminação radioativa de uma grande quantidade de pessoas em uma grande área 

densamente povoada, podendo necessitar de procedimentos de descontaminação por uma 

equipe de especialistas.  

A figura 2.7 apresenta os diferentes tipos de materiais que podem ser usados como 

explosivos. 
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Figura 2.7 - Tipos de explosivos para possível uso em um RDD. 

 

Diferentes tipos de explosivos podem ser acoplados a um RDD sendo todos de fácil 

obtenção os quais produzirão diferentes efeitos na dispersão da pluma. 
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O padrão de dispersão após a explosão pode afetar pequenas áreas localizadas, por 

exemplo, em uma rua, em um edifício, em um quarteirão da cidade ou num local de 

realização de um grande evento. Pode também atingir grandes áreas, abrangendo até vários 

quilômetros quadrados, dependendo da natureza da dispersão e do tipo e quantidade de 

material radioativo da bomba. Existem outros riscos tais como fogo, fumaça, fogo e 

estilhaços advindos da explosão [46]. 

 

A tabela 2.1 apresenta as propriedades radiológicas dos 9 radionuclídeos com 

potencial de uso em um RDD [23, 43], segundo a Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA). A Comissão Regulatória Nuclear (NRC) dos EUA e outros órgãos 

internacionais concordam em que os radioisótopos com mais possibilidades de serem 

usados na fabricação de uma bomba suja são estes listados.  

Com alta intensidade, três dos nove radionuclídeos considerados para uso em um 

RDD são emissores de raios gama: 
137

Cs, 
60

Co e 
192

Ir. Estes três poderiam representar um 

perigo externo para os potenciais terroristas se sua blindagem protetora for removida. Na 

verdade, é precisamente sua radiação gama que tornam estes três isótopos valiosos para 

aplicações comerciais e médicas.  

Os emissores gama são usados para esterilizar alimentos e equipamentos, para 

avaliar a integridade de soldas (radiografia industrial). Estes são usados também para 

irradiar tumores sem danificar as células benignas. O quarto, o 
90

Sr, emite partículas beta e 

tem limitado mas notável uso comercial. Tal como os emissores alfa, os emissores beta 

representam um perigo para a saúde humana, atingindo órgãos internos se ingeridos ou 

inalados. A grande utilização de 
90

Sr é no RTG e muitos destes foram produzidos pela 

antiga União Soviética para gerar eletricidade em locais remotos fornecendo energia para 

faróis, antenas e outras aplicações. Muitos, ainda hoje, estão em lugares incertos e, 

possivelmente, são uma considerável ameaça, pois estes podem conter uma atividade da 

ordem de dezenas de TBq de 
90

Sr, por exemplo. No caso do 
241

Am, a disponibilidade de se 

obtê-lo em para-raios desativados é muito grande.  
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Tabela 2.1 - Propriedades radiológicas básicas dos 9 radionuclídeos para RDD. 

Propriedades radiológicas básicas dos nove radionuclídeos para RDDs 

Isótopo Meia vida 

(a) 

Atividade 

específica 

(Ci/g) 

Forma de 

decaimento 

Energia da radiação (MeV) 

Alfa 

(α) 

Beta 

(β) 

Gama 

(γ) 

241
Am 432,6 3,5 α, γ 5,486 0,0597 0,059 

137
Cs 30,17 88 β, transição 

isomérica, γ 

- 0,188 

0,065 

0,662 

60
Co 5,3 1.100 β, γ - 0,097 2,5 

90
Sr 29 140 β, γ - 0,20 

0,94 

- 

226
Ra 1.622 1,0 α, γ 4,870 0,0036 0,0067 

92
Ir 0,2 (74 dias) 9.200 β, captura 

eletrônica, γ 

- 0,22 0,82 

238
Pu 88 17 α 5,5 0,011 0,0018 

210
Po  0,4 (140 

dias) 

4.500 α, γ 5,3 - - 

252
Cf 2,6 540 α(fissão 

espontânea, 

captura 

eletrônica), γ 

5,9 0,0056 0,0012 

 

 

2.8 - Dispositivos improvisados para possível explosão de um RDD 

 

O RDD pode ser colocado em diferentes lugares e meios de transporte, como por 

exemplo, em caminhão, em peruas tipo van, colete suicida, em mochila abandonada 

acoplados a dispositivos por comando, drone, etc, como vistos na figura 2.8. 
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Figura 2.8 - Dispositivos improvisados para possível explosão de um RDD. 

 

2.9 - Obtenção e construção de um possível RDD com uso de material 

nuclear ou radioativo  

 

Para que uma organização ou grupo terrorista possa construir e detonar uma bomba 

suja, eles devem obter o material radioativo através dos canais legais ou ilegais. O material 

para um RDD poderia vir de milhões de fontes radioativas utilizadas em todo o mundo, 

para fins médicos, aplicações acadêmicas, pesquisa, militares, industriais, etc [47]. É 

imprescindível o controle destas fontes, e no mundo inteiro as autoridades regulatórias são 

responsáveis por esta tarefa. Por exemplo, no Brasil a CNEN, por meio de sua Diretoria de 
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Radioproteção e Segurança Nuclear, é o órgão responsável por este controle por atribuição 

estatutária, conforme Normas da CNEN [48, 49].  

 

Destas fontes, apenas nove isótopos produzidos em um reator se destacam como 

sendo adequados para emprego em um RDD. A Comissão Reguladora Nuclear dos Estados 

Unidos (NRC) estimou que dentro do território dos EUA, em média uma fonte é perdida, 

abandonada ou roubada por dia [50]. Existem milhares de tais fontes "órfãs" espalhadas 

por todo o mundo, mas daquelas declaradas perdidas, não mais do que cerca de 20 por 

cento podem ser classificadas como uma preocupação de alta segurança se usadas em um 

RDD. Conforme citado na Introdução, especialmente na Rússia onde se acredita que 

existem milhares de fontes órfãs perdidas após o colapso da antiga União Soviética, um 

número ainda desconhecido destas fontes provavelmente pertence à categoria de alto risco 

de segurança. Destacam-se as milhares de fontes de 
90

Sr utilizadas nos geradores 

termoelétricos de radioisótopos para fornecimento de energia em áreas remotas do país, 

como pode ser visto na parte inferior da figura 2.12 [51].  

Além das dificuldades de obtenção de material radioativo utilizável, existem vários 

requisitos conflitantes que os terroristas precisam ter em consideração:  

a) em primeiro lugar, a fonte deve ter alta atividade e ser suficiente para causar danos 

radiológicos diretos na explosão ou, pelo menos, para executar danos sociais e 

psicológicos; 

b)  em seguida, a fonte deverá ser transportável com blindagem suficiente para 

proteger o veículo e o transportador, mas que não seja tão pesada que não possa ser 

manobrada; e 

c)  a fonte deve ser suficientemente dispersiva para contaminar a área em torno da 

explosão. 

 

No que concerne a sua construção, a forma de um RDD é bastante simples, 

uma vez que não necessita de utilizar grandes arranjos técnicos e projetos de 

engenharia. Na figura 2.9, pode-se ver alguns tipos destes artefatos, confeccionados 

com material de fácil aquisição no mercado e de manuseio sem necessidade de 

grande conhecimento técnico. 
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Figura 2.9 – Construção possível de um RDD. 

 

2.10 - Origens do material radioativo – fontes para possível uso em um 

RDD 

 

Os radionuclídeos de uso comum, tabela 2.2 a seguir, que poderiam ser usados em 

um RDD [50] são os utilizados amplamente na indústria, na medicina e nas aplicações da 

pesquisa científica.  Muitos destas podem ser encontradas em: 

a) fontes seladas;  

b) fontes usadas em engenharia civil (em medidores de fluxo e medidores para 

testar a umidade do solo e espessura/integridade de material para a construção); 
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c) fontes usadas em engenharia de petróleo; 

d) na indústria aérea (em medidores de combustível e verificação de soldas e 

integridade estrutural); 

e) na medicina (tratamento de câncer, marca-passos e radiodiagnósticos); 

f) em residências (detectores de fumaça); e  

g) para produzir eletricidade em geradores radiotérmicos que fornecem energia em 

áreas remotas; e 

h) até aplicações no espaço sideral [52].  

 

 

Tabela 2.2 - Fontes radiotivas que podem ser utilizadas em RDD. 

Exemplos  de radionuclídeos de uso comum 

Medicina Indústria e comércio Ciência 

Diagnóstico Tratamento Energia e 

defesa 

Testes e  

produção 

Alimentos e 

agricultura 

Residência Pesquisa 

Traçador, 

fluxo 

(99mTc, 

131I) 

Lâmina gama, 

esterilização 

de 

sangue/tecido 

(137Cs, 

60Co) 

Eletricidade 

comercial (U, 

Pu) 

Testes não 

destrutivos 

de 

integridade 

estruturais, 

imagem 

radiográfica 

(60Co,192Ir) 

Esterilização 

de produtos 

alimentícios 

(60Co) 

Detector de 

fumaça 

(241Am) 

Física de alta 

energia (252Cf, 

235U) 

Scan de 

tecido para 

coágulo, 

massa 

(67Ga) 

Implantes de 

agulhas, 

sementes 

(137Cs, 192Ir, 

226Ra) 

Energia 

remota (90Sr) 

Medidores 

de 

densidade 

(241Am, 

137Cs) 

Peste 

esterilização 

(mosca da 

fruta)  

Iluminação de 

mostradores 

de relógios 

(3H) 

Biocinética (Pu, 

Sr-90  e outros 

Raios-X 

(137Cs,  

60Co) 

Marca passo 

(238Pu) 

Armas/Defesa 

(Pu, 3H, U e U 

exaurido) 

Espessura 

de material, 

fluxo 

(241Am), 

137Cs, 60Co, 

85Kr) 

Esterilização 

de sementes 

e especiarias 

(137Cs, 60Co) 

Lampião a gás 

de 

acampamento 

(232Th) 

Traçador 

biológico, 

síntese/proteína 

(14C, 3H, 15N, 

32P, 35S) 

 

 

As fontes radioativas podem ser portáteis ou fixas e a maioria é de pequena 

dimensão, variando de agulhas para braquiterapia ou sementes implantadas para tratamento 
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de câncer localizado, até plugues selados do tamanho de um dedal dentro de cápsulas para 

manômetros industriais. A maioria das fontes é encapsulada ou selada em caixas de aço 

inoxidável, titânio, platina ou outro metálico e os emissores gama são colocados em 

blindagem densa (como o chumbo) para atenuar a irradiação externa gama. 

Somente alguns dos materiais acima identificados são considerados prováveis 

candidatos para um RDD, com base na portabilidade juntamente com níveis relativamente 

elevados de radioatividade. Os que preocupam menos são aqueles com quantidades 

mínimas de radioatividade, por exemplo, detectores de fumaça, lanternas de acampamento 

ou agulhas de braquiterapia. Estas fontes de radiação não constituem um problema de 

exposição ou dispersão, mesmo se milhares delas sejam coletadas para separar seu material 

radioativo. 

O rejeito radioativo de instalações da indústria de armas ou da energia nuclear 

também é considerado uma fonte potencial, dependendo dos radionuclídeos específicos 

contidos nos rejeitos, suas formas físicas e químicas e do nível de radioatividade.  

 

2.11 – Materiais radioativos disponíveis em equipamentos de uso 

potencial em um RDD 

 Os materiais disponíveis, como vistos na figura 2.10, são considerados prováveis 

candidatos para um RDD por possuírem níveis relativamente elevados de radioatividade.  

Porém, o uso civil de fontes radioativas nas aplicações médicas, industriais, 

acadêmicas, ou como fontes de calibração, inclusive em plantas militares de fabricação de 

armamento nuclear e, sobretudo, com a quantidade de fontes órfãs que começaram a 

aparecer no mercado paralelo/clandestino, tudo isto torna factível hoje em dia um grupo 

terrorista obter material para fazer uma bomba suja. Todos os governos estão aumentando 

o controle sobre as fontes conhecidas e tratando de encontrar pistas de outras sobre as 

quais se desconheça sua localização, as chamadas fontes órfãs.  
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Figura 2.10 - Material Radioativo disponível para possível uso em um RDD. 

 

Outra possibilidade é uma ação terrorista utilizar uma fonte do isótopo 
137

Cs, 

geralmente fontes mais antigas, fora de uso e de menor atividade. O 
137

Cs é um isótopo 

radioativo que se forma por fissão nuclear. Tem uma meia-vida de 30,23 anos e decai por 
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emissão beta puro a um isómero nuclear metaestável do 
137m

Ba que tem uma meia-vida de 

2,55 minutos e é responsável por toda a sua emissão gama.   

 O 
137

Cs é solúvel em água e sumamente tóxico em quantidades muito pequenas. 

Uma vez liberado no meio ambiente, sua meia-vida assegura a presença a exposição à 

radiação durante muito tempo.  

Uma vez depositado sobre o solo, o 
137

Cs tem a capacidade de migração e maior 

parte do inventário ficará retido nos primeiros 20 cm de profundidade no solo, sendo que 

sua distribuição máxima se localiza nos primeiros 10 centímetros [37]. 

A fonte de 
60

Co usada em teleterapia é de cerca de 18,5x10
12

 TBq de atividade (500 

Ci), encapsulada em uma pastilha soldada eletricamente, revestida de aço inoxidável de 

forma discoidal, com espessura de 0,3 mm feita de pó de 
60

Co com dimensões de 5 cm de 

raio e altura de 1,5 cm.  Também é usada como traçador em reações químicas, em 

esterilização de materiais e equipamentos cirúrgicos, ou como fonte de radiação para 

radiografía industrial, fonte de radiação para verificação de espessuras e níveis, fonte para 

irradiação de alimentos, fontes de calibração de detectores de radiação ou instrumentos de 

medição, fontes de laboratório, etc. [47]. 

O 
60

Co é um isótopo radioativo com uma meia-vida de 5,27 anos. O 
60

Co decai por 

"desintegração beta" para o isótopo estável 
60

Ní. No processo de desintegração, o 
60

Co 

emite um elétron com uma energia de 315 keV e logo dois fótons gama com energias de 

1,17 e 1,33 MeV, respectivamente.  

Com um grama de 
60

Co contendo aproximadamente 1,85 TBq de radioatividade, 

esta atividade poderia irradiar uma pessoa com aproximadamente 0,5 Gy/min, 

correspondente a uma dose de corpo inteiro de aproximadamente 3 a 4 Gy, potencialmente 

letal para 50 % de uma população exposta por 30 dias.  

 Algumas fontes radioativas de uso humano presentes nos equipamentos, tais como 

60
Co, 

241
Am e 

137
Cs com respectivos termos fontes, podem ser vistas na figura 2.11 

enquanto, que na figura 2.12 pode-se ver os principais equipamentos em uso comercial.  
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Figura 2.11 – Gráfico com algumas fontes radioativas, e respectivas atividades, aplicadas 

em várias formas de consumo. 
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Fonte para Máquina de  

Teleterapia 

(1-polegada de diâmetro, dentro 

de uma caixa de aço inoxidável) 

(
137

Cs, 
60

Co). 

 

Máquina de Teleterapia. 

 

Fonte para equipamento de 

radiografia industrial (
60

Co, 
192

Ir). 

 

Equipamento para radiografia 

industrial. 
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Fonte dentro da cápsula na 

extremidade do cabo flexível 

(
60

Co, 
192

Ir). 

Para perfilagem de petróleo 

também usa-se o 
241

Am e o
137

Cs. 

 

Equipamento para perfilagem de 

poço de petróleo com fonte na 

extremidade. 

 

Fontes radioativas para uso 

industrial, são encapsuladas em 

material austenítico, de maneira 

tal que não há dispersão ou fuga 

do material radioativo para o 

exterior 

(
192

Ir). 

 

Gerador termoelétrico de  

radioisótopo (RTG) de 

procedência russa  (
90

Sr). 

 

 

Gerador termoelétrico de  
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radioisótopo (RTG) de 

procedência russa (
90

Sr). 

 

Figura 2.12 – Equipamentos comerciais usados na área nuclear e radiológica.  

 

A teleterapia com 
60

Co é uma técnica que nos países desenvolvidos está sendo 

substituída por aceleradores lineares, porém permanecem em uso em países cujos recursos 

tecnológicos dificultam a manutenção de equipamentos de alta tecnologia. Nestes países, o 

controle administrativo e de segurança sobre este tipo de material é pouco eficiente e, 

portanto, o acesso aos mesmos por parte de grupos organizados é bastante facilitado [33].  

A atividade deste tipo de fonte quando em uso pode oscilar entre 111 a 555 TBq e 

pode ser escolhida para uso em RDD porque os terroristas podem obter uma fonte 

abandonada em alguma instalação médica conforme os casos de Goiânia e Afeganistão.  

 

2.12 – Projetores de fontes usados em radiografia industrial para possível 

uso em um RDD 

 

Os projetores para gamagrafia usando 
60

Co com atividade máxima de 1,11 TBq, 

pesando 122 kg. Com o uso de 
192

Ir a atividade máxima é de 4,81 TBq com peso de 30 kg, 

conforme exemplos vistos na figura 2.13 [53]. 
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. 

 

Figura 2.13 - Exemplos  de projetores de fontes usados em radiografia industrial para 

possível uso em um RDD [53]. 

 

Como a atividade específica de um radionuclídeo é inversamente proporcional à 

sua meia-vida e é exclusiva para cada isótopo, isto fornece uma indicação da probabilidade 

de desintegração da taxa na qual um dado radionuclídeo decai. Por exemplo, se o 
192

Ir for 

disperso por um RDD, provavelmente permaneceria no meio ambiente por 2 anos, 

enquanto os níveis de 
60

Co decairiam para um patamar próximo a 1%, no prazo de 40 anos, 

mas levaria mais de 200 anos para que o decaimento do 
137

Cs seja reduzido ao mesmo 

nível [43].  
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2.13 - A Dispersão do material radioativo de um RDD em um grande 

evento 

 

A dispersão dependerá das propriedades físico-químicas do material radioativo 

utilizado no RDD, conforme a figura 2.14. Formas metálicas seriam difíceis de dispersar 

enquanto na forma de pó se dispersa facilmente. As formas comuns de radionuclídeos em 

fontes seladas são mostradas na tabela 2.3, tais como 
60

Co,
192

Ir e 
210

Po. Estes geralmente 

aparecem como metais sólidos e não seriam facilmente dispersíveis a não ser que fossem 

moídos antes. Vários outros, incluindo o 
241

Am, 
252

Cf e 
238

Pu são normalmente óxidos que 

podem existir na forma de pó. O Césio encontra-se normalmente como cloreto de césio, 

que é também um pó bastante solúvel em água. A pluma com material radioativo pode ser 

lavada pela chuva, é o processo de “washout” contaminando o solo.  

Em se tratando de um grande evento, a dispersão após a explosão de um RDD pode 

tornar-se uma catástrofe de acordo com o termo fonte, o tipo de material radioativo  

empregado, a quantidade de explosivo, a velocidade do vento, a topografia do local e o 

número de pessoas envolvidas no evento. 
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Figura 2.14 - Modelo básico de dispersão da pluma após a explosão de RDD. 

 

Conforme observou Musolino [54], em trabalho recentemente publicado, mesmo 

considerando as formas das fontes atuais, as características físico-químicas dos materiais 

radioativos que poderiam estar em um RDD são incertas, isto se deve ao fato de que o 

material original pode ser quimicamente ou fisicamente alterado (concentrado) para 
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melhorar a dispersão após a explosão, pois, sem esta alteração os materiais produziriam  

uma mistura que poderia incluir óxidos, bem como nitratos (de explosivos) e com uma 

granulometria de diferentes tamanhos de partículas. 

 

Tabela 2.3 - Formas químicas dos materiais radioativos encontrados em fontes seladas 

para possível uso em um RDD. 

Radionuclídeo Forma química 

241
Am Óxido de amerício; fontes de nêutrons de amerício-berílio  

(AmBe) são tipicamente na forma de pó comprimido 

137
Cs Cloreto de césio 

60
Co Cobalto metálico ou liga de níquel-cobalto 

90
Sr Estrôncio metálico, cloreto de estrôncio, fluoreto de estrôncio e 

titanato de estrôncio 

226
Ra Brometo de rádio ou cloreto de rádio 

192
Ir Íridio metálico 

238
Pu Dióxido de plutônio, geralmente comprimido dentro de material 

de cerâmica 

210
Po Folha metálica 

252
Cf Óxido de califórnio 

 

O comportamento de uma bomba suja é complexo, podendo afetar uma ampla zona, 

se o material radioativo se converter em pó suficientemente fino em forma de aerossol e 

ser transportado pelo vento ou afetar uma pequena zona, se o pó não for suficientemente 

fino ou as condições atmosféricas forem desfavoráveis em que a pluma radioativa pode 

inclusive ser lavada pela chuva.  

Dependendo da quantidade de explosivo, da quantidade de material radioativo, da 

forma física e química do mesmo e das condições meteorológicas e topográficas urbanas, a 

dispersão do material radioativo pode variar de maneira muito importante e os efeitos das 

radiações sobre as pessoas podem ser muito diferentes. Alta concentração de material 

radioativo faz com que o perigo seja proporcionalmente maior. Porém, uma concentração 

baixa poderia dar como resultado um número maior de pessoas afetadas, mas com um risco 

menor já que haveria uma maior área de dispersão.  
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Portanto, quanto mais conhecimento houver sobre as características do RDD, como 

forma físico-química, termo fonte, etc, e sobre as condições atmosféricas locais e a 

natureza do evento, as equipes de resposta a atendimento as vítimas após à explosão 

estarão melhor capacitadas no sentido de poder reduzir as exposições do público às 

radiações daí advindas, de acordo com as concentrações de material radioativo no ar. 

Este conhecimento pode ser produzido a partir de estudos realizados em condições 

específicas a partir de modelos de simulação da dispersão atmosférica, aplicados à situação 

de emergência radiológica com explosão de RDD. 

2.14 – Conceituação do modelo de pluma de dispersão gaussiana 

 

O modelo de pluma gaussiana utilizado nos códigos que determinam a 

concentração de material radioativo integrada no ar no tempo em qualquer ponto do espaço 

na direção predominante do vento tem sido amplamente utilizado e validado na 

comunidade científica devido à sua ampla aplicação para cálculos de dispersão atmosférica 

produzindo resultados que concordam bem com dados experimentais. Nesta condição o 

modelo consta da maioria dos guias governamentais e também é adotado por diferentes 

organismos de controle e proteção [55].  

A origem do modelo gaussiana é encontrada no trabalho de Sutton, Pasquill e 

Gifford [56, 57, 58, 59]. Outras contribuições adicionais e informações suplementares 

sobre o modelo gaussiano podem ser encontradas para resposta à emergência radiológica 

[60, 61]. 

 Geralmente, nos códigos desenvolvidos para as simulações, a origem das 

coordenadas está localizada no nível do solo, no ponto da explosão da bomba suja (x = 0, y 

= 0, z = 0). O eixo x é referenciado como o eixo da direção predominante do vento, 

estendendo-se horizontalmente junto ao solo. O eixo y é perpendicular ao eixo do vento, 

também estendendo horizontalmente. O eixo z estende-se verticalmente do solo no ponto 

da explosão. O modelo considera a pluma se deslocando paralela ao eixo da direção 

predominante do vento, refletindo na superfície do solo, gerada durante a explosão, quando 

a pluma toca a superfície do solo. A Figura 2.15 mostra o diagrama simplificado do 

modelo de pluma gaussiana utilizado para determinar a concentração de material 

radioativo no ar. 
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2.15 - O Modelo da distribuição da dispersão 

 

 O modelo gaussiano é talvez o mais antigo [62] utilizado. Assume-se no modelo 

que a dispersão do material no ar possui uma distribuição gaussiana. Isto significa que a 

distribuição dos poluentes possui uma distribuição de probabilidade normal. Os modelos 

gaussianos são os mais frequentemente utilizados para prever a dispersão contínua e não 

contínua que são chamadas modelos de puff de fontes no solo ou elevadas. O algoritmo 

primário usado na modelagem gaussiana é a Equação do modelo da pluma de distribuição 

gaussiana, como pode ser visto nas figuras 2.15 e 2.16. 

 

 

Figura 2.15 - O diagrama do modelo da pluma de distribuição gaussiana. 
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Figura 2.16 – Gráfico das distribuições lateral, vertical e no sentido de deslocamento da 

pluma. 

 

2.16 - A equação gaussiana de dispersão: modelo físico-matemático 

 

O modelo físico-matemático da equação gaussiana de dispersão, estima a curto 

prazo a dispersão atmosférica que usa o estado estacionário para emissão contínua de 

fontes radioativas. 

Com este modelo é calculada a concentração atmosférica integrada no tempo em 

qualquer ponto no espaço de um gás ou aerossol em função do tempo nos três eixos 

cartesianos. A equação 1 é dada pela seguinte expressão: 

 

 

𝐶 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝐻) =  
𝑄

2𝜋 𝜎𝑦 𝜎𝑧 𝑢
 exp [−

1

2
(

y

σy
)

2

] {exp [−
1 

2
(

𝑧−𝐻

𝜎𝑧
)

2

] + exp [− 
1

2
{

z+H

σz
}

2

]} exp 

[− 
x

u
] DF(x)  (1) 

 

Em que: 

C = Concentração atmosférica integrada no tempo (Bq.s
-1

 / m
3 

).  

x = Distância medida no eixo horizontal do deslocamento da pluma (m).   

y = Distância lateral (m).   

z = Altura medida no eixo vertical (m).   



42 
 

He = Altura efetiva (m).    

Q = Termo fonte do material radioativo do RDD (Bq).  

σy = Desvio padrão da distribuição da concentração no ar integrada na direção lateral y 

(m).   

σz = Desvio padrão da distribuição da concentração no ar integrada na direção do eixo z 

vertical (m).   

u = Velocidade média do vento na altura efetiva (H) da explosão, em m/s. 

λ = Constante de decaimento do radionuclídeo considerado (s
–1

).   

DF(x) = Fator de esgotamento da pluma. 

 

 

Se a opção camada de inversão estiver ativada e σz exceder a altura (L) da camada, 

usa-se a seguinte equação 2, simplificada: 

 

  𝐶 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝐻) =  
𝑄

√2π  𝜎𝑦 𝐿 𝑢
 exp [−

1

2
(

𝑦

𝜎𝑦
)

2

] exp [− 
 x

u
] DF (x) (2) 

 

Em que: 

L = Altura da camada de inversão (m).  

 

Na prática e para evitar a transição brusca entre as equações 1 e 2, a transição de 1 

para 2 (camada de inversão) começa quando σz se torna igual a 70% de L e é completada 

quando σz atinge o valor de L. Entre estes dois valores, o algorítmo interpola as duas 

equações. 

 

2.17 – As condições para a determinação das classes de estabilidade 

Atmosférica de Pasquill  

A classe de estabilidade, importante parâmetro de entrada, pode ser definida, por 

exemplo, pela variação da velocidade e da direção dos ventos tomadas entre dois níveis de 

alturas de medição com intervalos de, pelos menos, 50 metros num tempo estabelecido.  
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A tabela 2.4 fornece as condições meteorológicas determinantes que definem cada 

classe de estabilidade mediante certas condições atmosféricas no momento da explosão do 

RDD.  

Tabela 2.4 – Condições meteorológicas locais que definem as classes de estabilidade de 

Pasquill. 

 

Velocidade 

do vento 

no solo 

(m/s) 

 

Radiação solar durante as horas do 

dia 

 

 

Cobertura noturna de 

nuvens 

Forte Moderado Suave >  50% < 50% 

 

< 2 

 

 

A 

 

A - B 

 

B 

 

E 

 

F 

 

2-3 

 

 

A - B 

 

B 

 

C 

 

E 

 

F 

 

3-5 

 

 

B 

 

B - C 

 

C 

 

D 

 

E 

 

5-6 

 

 

C 

 

C - D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

>  6 

 

 

C 

 

D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

A radiação solar aumenta a instabilidade atmosférica através do aquecimento da 

superfície da Terra, de modo que o ar mais frio permanece em baixo (e consequentemente 

mais denso), promovendo com isto uma mistura vertical como, por exemplo, durante as 

noites claras o solo esfria mais rápido, a atmosfera fica susceptível a condições mais 

estáveis e sujeita a inversões térmicas. O vento aumenta a mistura vertical, quebrando 

qualquer tipo de estratificação e empurrando a classe de estabilidade para neutra (D). 

  Com estas considerações, a tabela 2.5, apresenta as classes de estabilidades 

atmosféricas de Pasquill [57]. 
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Tabela 2.5 - Classes de estabilidades atmosféricas de Pasquill. 

 

Classe de 

Estabilidade 

 

 

Definição 

 

Classe de 

Estabilidade 

 

Definição 

 

A 

 

condições 

extremamente instáveis 

 

 

D 

 

condições neutras 

 

B 

 

condições 

moderadamente 

instáveis 

 

 

E 

 

condições 

ligeiramente 

estáveis 

 

C 

 

condições ligeiramente 

instáveis 

 

F 

 

condições 

moderadamente 

estáveis 

 

- 

 

- 

 

G 

 

extremamente 

estável 

 

 

 

A tabela 2.6 apresenta a forma empírica da determinação de σy e σz para as 

diferentes classes de estabilidade em função da distância x do ponto da explosão do RDD 

[57]. 
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Tabela 2.6 – Determinação empírica dos σy e σz . 

 

Tipos de Classes de 

Pasquill 

 

 

σy (m) 

 

σz (m) 

 

 

A-B 

 
0,32𝑥

√1 + 0,0004𝑥
 

 

 

0,24x √1 + 0,001𝑥 

 

 

 

C 

 

 

 
0,22𝑥

√1 + 0,0004𝑥
 

 

0,20x 

 

 

D 

 
0,16𝑥

√1 + 0,0004𝑥
 

 
0,14𝑥

√1 + 0,0003𝑥
 

 

 

 

E-F 

 
0,11𝑥

√1 + 0,0004𝑥
 

 

 

 
0,008𝑥

√1 + 0,0015𝑥
 

 

 

2.18 - Fator de esgotamento da pluma DF(x) 

 

Pequenas partículas, na forma de gases ou vapores de material radioativo, são 

depositadas sobre as superfícies como consequência da difusão turbulenta e do movimento 

browniano. Reações químicas, impactação e outros processos biológicos, químicos e 

físicos combinam para impelir a substância liberada até o solo. Como este material é 

depositado sobre o solo, a pluma se esgota e desvanece. Os códigos usam um algoritmo de 

depleção da fonte, equação 3, para ajustar a concentração da pluma no ar e para representar 

esta diminuição de material, o DF(x). 
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Em que v é a velocidade da deposição (cm/s).  

Devido a explosão do RDD, a diminuição do termo fonte com a distância na 

direção de deslocamento da pluma radioativa é calculada multiplicando-se o valor do 

termo fonte pelo fator de esgotamento da fonte [DF(x)]. A avaliação deste fator de 

esgotamento foi descrito por Van der Hoven [63].  

 

 

2.19 – Dados meteorológicos e populacionais 

Os dados de densidades populacionais e urbanísticos das diferentes regiões são 

também parâmetros de entrada importantes e podem ser extraídos de fontes oficiais, tais 

como, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), governos dos estados e das 

prefeituras das capitais, no caso do Brasil.  

Com relação a dados meteorológicos, algumas universidades possuem 

departamentos próprios de meteorologia, climatologia e agrometeorologia com estações 

locais, podendo fornecer de forma imediata, dados de direção e velocidade do vento. 

Os dados meteorológicos com suas observações normais anuais advindas das 

estações meteorológicas locais podem ser obtidos no Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no Sistema de Proteção ao Voo do 

Comando da Aeronáutica (SPV) e da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha de 

Guerra do Brasil (DHN). 

 

2.20 – Meteorologia e rosa dos ventos 

 

Os parâmetros meteorológicos necessários aos cálculos, são muito importantes para 

compor os cenários simulados. Resumem-se em: a velocidade do vento, a direção do vento 

e a classe de estabilidade. 

 

Para cada região ou cidade deve ser elaborada a distribuição da direção e 

velocidade do vento, separados em setores que compõem uma rosa dos ventos. Os valores 
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predominantes da direção e velocidade serão usados como dado de entrada nas simulações 

dos cenários. A figura 2.17 apresenta um exemplo de rosa dos ventos. 
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Figura 3.3 – Exemplo de rosa dos ventos. 

 

 

2.21 – A elaboração dos cenários simulados 

  

Nada do descrito antes, funcionaria a contento se não houvesse a elaboração de 

cenários minuciosamente simulados. 

Um conjunto de cenários realísticos irá fornecer as ferramentas, os procedimentos 

genéricos e os dados de entrada necessários para as ações de resposta inicial a um acidente 

com a explosão de um RDD. Porém, apesar de surgir nos dias de hoje com alta 

probabilidade de ocorrência, a montagem de um cenário de ataque terrorista com o 

emprego de uma bomba suja destinada a eventos (o termo evento provém do latim eventus 
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e pode tratar-se de um acontecimento de importância. Esse acontecimento pode ser social, 

artístico ou desportivo) desta magnitude não foi considerado atualmente na literatura, quer 

seja oficial ou científica. Num estudo de cenários potenciais realistas, deve-se considerar 

de início o uso de diferentes tipos de radionuclídeos. De acordo com as organizações 

internacionais, em geral, existem nove radioisótopos de possível uso em uma bomba suja 

que são: 
238

Pu, 
210

Po, 
241

Am, 
90

Sr, 
137

Cs, 
252

Cf, 
60

Co, 
226

Ra e 
192

Ir.  

 

As características principais e dados de decaimentos dos radionuclídeos foram 

mostrados na tabela 2.1, enquanto que a tabela 2.3 mostra as forças potenciais dos 

radionuclídeos devido as suas formas químicas para contaminar uma área após a explosão 

[64]. 
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Três dos nove radionuclídeos considerados candidatos para um RDD são fortes 

emissores gama: 
137

Cs, 
60

C e 
192

Ir. Estes três poderiam representar um perigo externo para 

os indivíduos que lidam com estes, se a blindagem protetora for removida ou não utilizada. 

Na verdade, é precisamente sua radiação gama que tornam esses três isótopos valiosos para 

aplicações comerciais e médicas. 

Os emissores gama são usados para esterilizar alimentos e equipamentos, irradiar 

tumores, avaliar soldas de alta integridade e fundições (radiografia industrial) e em 

medidores industriais. 

 

2.22 - Obtenção potencial de material radioativo para um RDD 

 As fontes radioativas mais prováveis usadas por terroristas são aquelas que podem 

ser roubadas facilmente, tais como: material radioativo armazenado em centros médicos 

que são usados para diagnosticar e tratar doenças, medidores da densidade, fontes para 

radiografia industrial, fontes de gamagrafia e outras fontes. Há uma quantidade 

significativa em laboratórios de pesquisa. Existe no Brasil, 300 equipamentos de 

gamagrafia industrial [53]. Estes equipamentos, também estão presentes em instalações de 

processamento de alimentos para eliminar fungos, bactérias e micróbios, em geradores 

termonucleares e na instrumentação nuclear utilizada para prospecção em poços de 

petróleo. 

 Nas rotinas de trabalho do dia a dia estes radionuclídeos têm níveis relativamente 

baixos de segurança física e patrimonial, que facilitam para que um grupo terrorista 

adquira material radioativo por roubo ou no mercado ilegal. As fontes a serem usadas para 

uma bomba suja devem ter alta atividade e uma meia-vida longa de modo que possam 

maximizar as consequências para a população e para o meio ambiente. O terror radiológico 

visa provocar uma contaminação generalizada, que precisa de trabalhos de 

descontaminação a médio e longo prazo.  

Dentre as fontes mais prováveis de uso em RDD, citam-se como exemplo os 

radionuclídeos 
137

Cs e 
241

Am, os quais podem ser selecionados pelas seguintes razões: 

137
Cs é altamente dispersivo no ar com exposição β e , enquanto 

241
Am causa a exposição 

α e . Com este material, é possível montar uma bomba suja com explosivo plástico 

facilmente disponível e com dispositivo de acionamento remoto.  
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2.23 – O explosivo potencial para um RDD 

A carga de explosivo para os cálculos deve ser relacionada com o equivalente de 

trinitrotolueno (TNT). Os explosivos prováveis são trinitrotolueno (TNT), nitrato de 

amônio/óleo combustível (ANFO) e explosivos plásticos, tais como Semtex, C-3, C-4, etc.  

2.24 – Avaliação radiológica 

 A elaboração dos cenários que informam as equipes de resposta a emergências 

nuclear e radiológica e auxiliam a gestão de uma pronta resposta, deve ter como foco que 

uma explosão com bomba que utilize os principais radionuclídeos acima listados, para 

obter como resultado a dose equivalente efetiva total (TEDE) [65, 66], que inclui as 

contribuições interna e externa da dose total absorvida, como também a deposição de 

material radioativo no solo, em função da distância no eixo de deslocamento da pluma em 

metros do ponto da explosão. Em relação à TEDE, calculada pela passagem da pluma, o 

código de dispersão de material radioativo devido à explosão de um RDD deve, em geral, 

considerar que o indivíduo alvo permaneça na localização (x, y, z). 

Um dos aspectos mais importantes da gestão e gerenciamento de uma emergência 

radiológica é a capacidade de, prontamente e de forma adequada, determinar e tomar ações 

rápidas para proteger o público e os trabalhadores das equipes de resposta a emergência 

radiológica / nuclear [67].  

Logo, a avaliação radiológica de um acidente deve ter em conta todas as 

informações críticas de ordem radiológica, nuclear e ambiental, disponíveis em qualquer 

tempo, e deve ser um processo interativo e dinâmico, visando melhorar a resposta com 

informações mais detalhadas e completas possíveis. Isto só é possível de ser realizado com 

o emprego de um código de computador que possa fazer simulações de cenários realísticos 

com objetivo de subsidiar as equipes de pronta resposta e autoridades de segurança. A 

equipe de avaliação radiológica (EAR) tem um papel importante no organograma da 

resposta e atua de forma consultiva conforme mostrado suas atividades no Capitulo 5 desta 

Tese.  
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA, CÁLCULOS E RESULTADOS  

 

3.1 – Introdução 

 

A avaliação radiológica de um acidente deve ter em conta todas as informações 

críticas disponíveis em qualquer tempo e deve ser um processo iterativo e dinâmico, 

visando melhorar a resposta com informações mais detalhadas e completas possíveis para 

ser usada como ferramenta de trabalho para as equipes de resposta radiológica / nuclear.  

O USNARAC HotSpot tem um conjunto de telas de entrada e saída que estão 

descritas no Anexo A, com sua forma de utilização prática e simples, que servem de 

orientação na utilização do código e na inserção dos dados de entrada do Cenário 1. 

 

3.2 - A simulação e cálculos do Cenário 1  

 

O Cenário 1 foi concebido para simular uma explosão de bomba suja com emprego 

de 
241

Am, informado pelo plantonista de emergência, na Praia de Copacabana durante a 

passagem de ano quando cerca de dois milhões de pessoas se dirigem à orla marítima para 

os festejos que são de natureza religiosa, cultural e turística. A simulação começa com as 

tabelas 3.1com o conjunto geral de dados. 
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Tabela 3.1 - Conjunto geral dos dados de entrada da simulação do Cenário 1. 

Cenário 1 

Local Réveillon Copacabana 

Coordenadas locais 22.97452S 

43.18678W 

Radionuclídeo 
241

Am 

Termo fonte 0,74 TBq 

Estabilidades atmosféricas  D 

Velocidade do vento 6 m/s 

Direção do vento 225
0
 SW 

Quilogramas de TNT 4,52 kg 

 

 

3.3 – Apresentação da sequência de Telas do HotSpot para o Cenário 1 

 

A simulação do Cenário 1, começa na primeira parte deste capítulo. A figura 3.1 é a 

tela inicial. A figura 3.2 é importante por definir os dados do termo fonte. A figura 3.3 é 

um esquema da TEDE. A continuação está nas figuras de 3.4 até 3.9 onde são apresentadas 

a descrição das telas e janelas e o modo de preenchimento geral com os dados de entrada.  

A figura 3.10 apresenta a tela e janelas da forma como se deseja as saídas gráficas e 

também no Google Earth, e em forma de Word, com suas possibilidades de tipos e formas 

de saídas. 

Na segunda parte deste capítulo, dando continuidade aos cálculos para o Cenário 1, 

são apresentadas as tabelas 3.2 e 3.3 que são as listagens gerais dos resultados em forma de 

Word. A tabela 3.3 é importante, pois lista os resultados dos cálculos até a distância de 80 

quilômetros para TEDE, concentração no ar, deposição no solo e taxa de dose. 

A tabela 3.4 lista os fatores de conversão de doses calculados, para 23 órgãos 

devido à explosão do RDD com 
241

Am para diferentes distâncias. 

 

  



54 
 

 

Figura 3.1 - Tela inicial de entrada para escolha do tipo de explosão. 
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Figura 3.2 - Dados do termo fonte. 

 

Uma vez selecionado o radionuclídeo, o programa apresenta na próxima figura 3.4, 

em unidades clássicas e também no S.I., a opção para entrar com os valores dos fatores de 

conversão para dose por inalação, submersão e solo contaminado, figura 3.4 até 3.6, 

extraídos do guia FGR 11/12 da ICRP60, para os diferentes órgãos-alvo, assumindo um 

diâmetro aerodinâmico médio em atividade, (AMAD) das partículas radioativas em 

suspensão de 1 μm [66 e 68]. 
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Figura 3.3 – Contribuição para a determinação da TEDE. 

 

Os cálculos mostram a dose equivalente efetiva (EDE) em (Sv.m
-3

)/(Bq.s
-1

), para o 

corpo inteiro, que é a soma ponderada das doses equivalentes efetivas por órgão (CEDE – 

Committed Effective Dose Equivalent), conforme figura 3.3.  

As figuras 3.4 até 3.6 apresentam os valores dos fatores de conversão de dose por 

inalação, submersão e por exposição ao solo contaminado, e foram extraídas do guia FGR 

11/12 ICRP60 e Norma CNEN NN 3.01para diversos órgãos-alvo [70, 48].  
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Figura 3.4 - Valores dos fatores de conversão para dose por inalação para o 
241

Am. 
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Figura 3.5 - Valores dos fatores de conversão de dose por submersão para o 
241

Am. 
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Figura 3.6 - Valores dos fatores de conversão para dose devido ao solo contaminado para 

o 
241

Am.  
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Figura 3.7 - Dados meteorológicos obtidos. 
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Figura 3.8 - Dados de posicionamento dos receptores. 
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Figura 3.9 - Dados de setup. 

 

Os seguintes dados fixam os parâmetros de cálculo relativos ao tipo de terreno 

sobre o qual a simulação é feita.  

São dadas duas opções de terreno: urbano e standard. Na seleção de terreno “city”,  

as especificidades dos materiais de construção urbana e as geometrias das edificações são 

levadas em conta. A opção chamada "standard" é a opção conservadora (superestimativa).  

São selecionadas as unidades radiológicas e a distância em unidades S.I., a altura na 

qual a velocidade do vento foi medida, o tempo de amostragem para explosões que é 

fixado em 10 min, embora possa variar.  

A geometria da emissão permite escolher entre uma geometria simples (emissão 

pontual) ou geometria complexa.  

Selecionam-se as eficácias biológicas relativas (RBE) das radiações de alta 

transferência linear de energia (LET) de 10 para pulmões e 2 para a medula óssea (dados 

do FGR11) [66]. Quando necessário, pode-se usar os dados para RBE e LET definidos na 

ICRP60. Dessa forma, os dados de entrada da figura 3.9 são como a seguir: 
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a) tempo de retardo da emissão (holdup time) que por padrão é 0 (emissão imediata);  

b)   a taxa de respiração do homem segundo o modelo da ICRP30 [68];  

c)   a velocidade de deposição das partículas respiráveis;  

d)   os valores das curvas de isoexposição (TEDE) e de isocontaminação (deposição);  

e)   o sistema cartográfico de coordenadas usado; e 

f)    a posição da emissão, localizada mediante o uso do Google Earth. 

 

 

 Figura 3.10 - Dados para as possibilidades de saída dos resultados. 

 

A saída dos resultados nos dá a possibilidade de visualizar, na forma de gráficos ou 

tabelas numéricas e também saídas gráficas, da dispersão da pluma radioativa tanto para 

exposição como para deposição no solo (contaminação). 

 Os arquivos e gráficos oferecem a possibilidade de exportação, registro, permite a  

sobreposição de mapas cartográficos com o uso do Google Earth. 

As saídas iniciais dos cálculos podem ser vistas nas tabelas 3.2 e 3.3, como 

exemplo para o Cenário 1, contendo as informações abaixo: 
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1. os dados de entrada;  

2. os dados da explosão; 

3. resultados dos cálculos tais como: TEDE, concentração no ar, deposição 

no solo e taxa de dose por distâncias em quilômetros a partir do ponto da 

explosão do RDD na direção predominante do vento. 

4.      gráficos da TEDE, em Sv, na linha central da pluma em função da 

distância, a partir do ponto da explosão na direção predominante do vento. 

5.       gráficos da deposição no solo, em kBq/m
2
, na linha central da pluma  em 

função da distância a partir do ponto da explosão na direção predominante 

do vento. 

6.       linhas de contorno da TEDE, em Sv, na linha central da pluma em função 

da distância a partir do ponto da explosão na direção predominante do 

vento. 

7.        linhas de contorno da deposição no solo, em kBq/m
2
, na linha central da 

pluma em função da distância a partir do ponto da explosão na direção 

predominante do vento. 

 

 

3.4 - As saídas dos cálculos para o Cenário 1  

 

 O HotSpot apresenta a tabela 3.2, muito importante em termos científicos, como 

resumo dos dados fornecidos ao sistema e apresenta os cálculos mais significativos feitos, 

por exemplo, a altura máxima que a pluma radioativa atingirá em metros. Também fornece 

os danos físicos sofridos pelos órgãos específicos e para o corpo inteiro da pessoa afetada 

pela explosão, além dos valores máximos de exposição para os diferentes órgãos. 
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Tabela 3.2 – Listagem de saída geral dos dados com os cálculos realizados para o 

Cenário 1 

HotSpot  Version 3.0.3 General Explosion dez 16, 2017 08:34 

Source Material            : Am-241  W   432.2y 

Material-at-Risk   (MAR)    : 0.74 TBq 

Damage Ratio        (DR)    : 1.00 

Airborne Fraction  (ARF)    : 1.000 

Respirable Fraction (RF)    : 1.000 

Leakpath Factor    (LPF)    : 1.000 

Respirable Source Term      : 0.74 TBq 

Non-respirable Source Term  : 0.0 Bq 

Wind Speed (h=10 m)         : 6.00 m/s 

Wind Direction              : 225.0 degrees  Wind from the SW 

High Explosive              : 10.00 Pounds of TNT 

Debris Cloud Top            : 66 m 

Debris Cloud Top calculated using modified cloud height methodology 

 

UNMITIGATED BLAST DAMAGE 

IABTI safe distance                                : 274 m (900 ft) 

Onset of shattered glass due to blast   (0.5 psi) : 47 m - 60 m  (156 ft - 198 ft) 

Eardrum ruptures and incapacitation     ( 5 psi)  :  9.4 m - 15 m  (31 ft - 49 ft) 

Lung damage and complete incapacitation (10 psi)  :  6.5 m - 9.9 m  (21 ft - 32 ft) 

Onset of lethality                      (25 psi)   :  4.2 m - 6.5 m  (14 ft - 21 ft) 

Fatalities in over 99% of population   (100 psi)  :  2.3 m - 3.9 m  (7.4 ft - 13 ft) 

Note: minimum range corresponds to side-on pressure and maximum range corresponds 

to reflected overpressure generated using Sandia National Laboratories BLAST model. 

Stability Class (City)      : D 

Respirable Dep. Vel.        : 0.30 cm/s 

Non-respirable Dep. Vel.    : 40.00 cm/s 

Receptor Height             : 1.5 m 

Inversion Layer Height      : None 

Sample Time                 : 10.000 min 

Breathing Rate              : 3.33E-04 m3/sec 

Distance Coordinates        : All distances are on the Plume Centerline 

Maximum Dose Distance      : 0.010 km    

Maximum TEDE                : 12 Sv 

Inner  Contour Dose         : 1.00E-04 Sv 

Middle Contour Dose         : 8.00E-05 Sv 

Outer  Contour Dose         : 5.00E-05 Sv 

Exceeds Inner  Dose Out To  : 184 km    

Exceeds Middle Dose Out To : > 200  km    

Exceeds Outer  Dose Out To : > 200  km    

 

                 Na tabela 3.3, estão as saídas dos cálculos para TEDE, concentração no ar, 

deposição no solo e taxa de dose para o Cenário 1 para distâncias de 30 metros até 80 
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quilômetros. Na tabela 3.4, são detalhadas as saídas dos cálculos integrados no tempo com 

resultados para os 23 órgãos-alvo, como exemplo do Cenário 1, para a distância a partir de 

30 metros do ponto da explosão, com os respectivos fatores de conversão de dose. 

 

Tabela 3.3 – Valores de saída obtidos para concentração no ar e deposição no solo, para 

Cenário 1. 

Distância 

km   

T E D E 

(Sv)      

Concentração 

no ar       

(Bq.sec)/m
3
     

Deposição na 

superfície 

(kBq/m
2
)        

Taxa de 

dose (Sv/h)          

Chegada  

no solo   

(hora:min) 

         

   0 ,030         5 ,8E+00          1 ,4E+08           4 ,3E+02           4 ,3E-08        <00:01 

   0 ,100         1 ,5E+00          3 ,8E+07           1 ,1E+02           1 ,1E-08        <00:01 

   0 ,200         6 ,0E-01          1 ,5E+07           4 ,5E+01           4 ,5E-09        <00:01 

   0 ,300         3 ,7E-01          9 ,3E+06           2 ,8E+01           2 ,8E-09        <00:01 

   0 ,400         2 ,5E-01          6 ,4E+06           1 ,9E+01           1 ,9E-09        <00:01 

   0 ,500         1 ,8E-01          4 ,6E+06           1 ,4E+01           1 ,4E-09        <00:01 

   0 ,600         1 ,4E-01          3 ,5E+06           1 ,1E+01           1 ,0E-09         00:01 

   0 ,700         1 ,1E-01          2 ,8E+06           8 ,3E+00           8 ,2E-10         00:01 

   0 ,800         9 ,0E-02          2 ,3E+06           6 ,8E+00           6 ,7E-10         00:01 

   0 ,900         7 ,5E-02          1 ,9E+06           5 ,6E+00           5 ,6E-10         00:01 

   1 ,000         6 ,4E-02          1 ,6E+06           4 ,8E+00           4 ,7E-10         00:01 

   2 ,000         2 ,2E-02          5 ,4E+05           1 ,6E+00           1 ,6E-10         00:03 

   4 ,000         7 ,9E-03          2 ,0E+05           5 ,9E-01           5 ,9E-11         00:07 

   6 ,000         4 ,6E-03          1 ,1E+05           3 ,4E-01           3 ,4E-11         00:10 

   8 ,000         3 ,2E-03          7 ,9E+04           2 ,4E-01           2 ,4E-11         00:14 

  10 ,000         2 ,4E-03          6 ,0E+04           1 ,8E-01           1 ,8E-11         00:18 

  20 ,000         1 ,1E-03          2 ,7E+04           8 ,0E-02           7 ,9E-12         00:36 

  40 ,000         5 ,0E-04          1 ,2E+04           3 ,7E-02           3 ,7E-12         01:13 

  60 ,000         3 ,2E-04          8 ,1E+03           2 ,4E-02           2 ,4E-12         01:49 

  80 ,000         2 ,4E-04          6 ,0E+03           1 ,8E-02           1 ,8E-12         02:26 
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Tabela 3.4 – Fatores de conversão de doses nos órgãos-alvo. 

Target Organ Committed Dose Equivalent (Sv), at Location    0.030       km 

  Skin              8.8E-05 Lung              8.8E-01   Thyroid         7.7E-05 

  Surface Bone  1.0E+02 Red Marrow  8.3E+00   Liver             1.9E+01 

  Spleen  9.7E-05 Ovaries          1.6E+00   Adrenals       2.6E-04 

  Breast  1.3E-04 Stomach Wall 1.6E-04  SI Wall          2.0E-04 

  ULI Wall  6.1E-04 LLI Wall       1.5E-03  Bladder Wall 6.4E-05 

  Thymus  8.2E-05 Esophagus     8.2E-05  Muscle           1.3E-04 

  Kidneys  2.1E-04 Testes            1.6E+00  Uterus             7.1E-05 

  Pancreas  2.3E-04   Brain            1.3E-04  

Target Organ Committed Dose Equivalent (Sv), at Location    0.100       km 

  Skin               2.3E-05 Lung              2.3E-01   Thyroid         2.0E-05 

  Surface Bone  2.7E+01 Red Marrow  2.2E+00   Liver             4.9E+00 

  Spleen   2.6E-05 Ovaries          4.1E-01   Adrenals       6.9E-05 

  Breast  3.4E-05 Stomach Wall 4.1E-05  SI Wall          5.3E-05 

  ULI Wall  1.6E-04 LLI Wall       4.4E-04  Bladder Wall 1.7E-05 

  Thymus  2.2E-05 Esophagus     2.2E-05  Muscle           3.4E-05 

  Kidneys 5.5E-05 Testes            4.1E-01  Uterus            1.9E-05 

  Pancreas 5.9E-05   Brain            3.4E-05  

 

 

Após as saídas dos cálculos iniciais, é apresentada a sequência completa das telas 

de saída, tendo como exemplo, o Cenário 1, conforme as figuras de 3.11 até 3.14. Estes 

contornos e gráficos contínuos mostram os valores da TEDE e deposição no solo, em 

função da distância do ponto da explosão para todas as classes de estabilidade. 

 As linhas de contorno apresentam a “pluma da exposição” delimitada por curvas de 

isoexposição TEDE, em diferentes cores que indicam os valores de representação 

escolhidos, todos eles em função da distância para diferentes escalas e construídos sobre o 

Google Earth. 

 O contorno também determina a área de superfície afetada para cada isoexposição, 

dado este que, posteriormente, será utilizado no presente trabalho para poder estimar a 

quantidade de pessoas expostas. 
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Figura 3.11 - Contornos da TEDE da pluma. 
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 Figura 3.12- Contornos da pluma da deposição no solo (kBq/m
2
).

 

 

Estes gráficos contínuos mostram os valores da concentração da contaminação 

radioativa devido à deposição do material radioativo no solo, em (kBq/m
2
), depositada pelo 

efeito da gravidade combinada com o arraste dinâmico do vento, em função da distância, 

para todas as classes de estabilidade. 

 As linhas de contorno apresentam os “valores da concentração” da contaminação 

radioativa devido à deposição do material radioativo no solo depositada pelo efeito da 

gravidade combinada com o arraste dinâmico do vento. 
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Figura 3.13 - TEDE na linha central da pluma em função da distância do ponto da 

explosão na direção predominante do vento.
 

 

 

Figura 3.14 - Deposição no solo (kBq/m
2
) na linha central da pluma em função da 

distância do ponto da explosão, na direção predominante do vento.
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3.5 – Cenário 1 - saídas com a aplicação do Google Earth 

As saídas na forma de linhas de contorno da TEDE, e a deposição no solo em 

kBq/m
2
, podem ser apresentadas como superposições aos locais das explosões, pelo 

Google Earth na linha central da pluma em função da distância a partir do ponto da 

explosão do RDD com 
241

Am, na direção predominante do vento. 

Para que as saídas dos cálculos da TEDE e da deposição no solo sejam projetadas 

no Google Earth, o primeiro passo é fornecer a entrada das coordenadas geográficas do 

local da explosão, conforme a figura 3.15. As definições dos traços da saída são 

selecionados conforme a figura A.24. 

 

 

 

Figura 3.15 - Entrada das coordenadas geográficas do local da explosão. 

 

 As duas saídas finais do USNARAC HotSpot para o Cenário 1 aparecem de forma 

de projeções obtidas com o auxílio do Google Earth da TEDE e da deposição no solo, 

conforme as figuras 3.16 e 3.17.  
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Figura 3.16 - Plotagem da TEDE para o cenário 1. 

 

 

Figura 3.17 - Plotagem da deposição no solo para o Cenário 1. 
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3.6 - Os cálculos para todos os demais cenários simulados. 

 

Os cálculos para os demais 12 Cénarios são simulações de explosões de RDD, com 

outros oito radionuclídeos a seguir, também para o Réveillon na Praia de Copacabana:   

 

 137
Cs; 

60
Co; 

90
Sr; 

226
Ra; 

192
Ir;

 238
Pu; 

210
Po e 

252
Cf. 

 

As simulações começam com o conjunto geral de dados da tabela 3.1 mudando-se 

para os radionuclídeos acima. Usando-se as figuras 3.1 até 3.9 é feito o preenchimento e 

montagem das telas e janelas para um radionuclídeos por vez. O tutorial termina conforme 

o do Cenário 1, completando-se os dados de entrada, conforme a figura 3.10, com suas 

possibilidades de tipos e formas de saídas para os cenários. 

A figura 3.19 compara as saídas gráficas do Google Earth para TEDE de todos os 

Cenários. A figura 3.20 comparam as saídas gráficas do Google Earth para a deposição no 

solo. O resultado geral de todos os cálculos de saídas de todos os cenários é apresentado na 

tabela 3.5. 

 

 Utilizando-se o mesmo valor para atividade, quantidade de explosivo, classe de 

estabilidade, direção predominante do vento, as figuras 3.18 e 3.19 apresentam uma 

comparação entre os resultados dos cálculos feitos para os nove radionuclídeos 
241

Am, 

137
Cs, 

60
Co, 

90
Sr, 

226
Ra, 

192
Ir, 

238
Pu, 

210
Po e 

252
Cf em termos de TEDE e deposição no solo, 

respectivamente. 
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  TEDE (Sv) 

1 
241

Am 

 

2 
137

Cs 

 
3 

60
Co 



75 
 

 

4 
90

Sr 

 

5 
226

Ra 

 

6 
192

Ir 
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7 
238

Pu 

 

8 
210

Po 
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9 
252

Cf 

 

 

Figura 3.18 - Comparação dos resultados gráficos para TEDE para os 9 radionuclídeos 

selecionados. 
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  Deposição no solo (kBq/m
2
) 

1 
241

Am 

 

2 
137

Cs 

 

3 
60

Co 

 



79 
 

4 
90

Sr 

 

5 
226

Ra 
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6 
192

Ir 

 

7 
238

Pu 

 

8 
210

Po 
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9 
252

Cf 

 

 

 Figura 3.19 - Comparação dos resultados gráficos para deposição no solo para os 9 

radionuclídeos selecionados. 

 

A tabela 3.5 é o resumo dos cálculos para os treze cenários realísticos com os nove 

radionuclídeos selecionados. Esta tabela também apresenta nas últimas quatro linhas os 

resultados numéricos obtidos a partir dos cálculos dos cenários para o 
137

Cs sendo a 

explosão da bomba suja no Maracanã e no Aeroporto Internacional do Galeão para as 

classes de estabilidades B e F.  
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Tabela 3.5 - Resultados dos cálculos para todos os cenários. 

 ENTRADAS SAÍDAS  

Cenário  Radio-

nuclídeo 

Classe 

de esta-

bili-

dade 

TEDE Máxima 

(Sv) a 10 metros 

da explosão 

Área mais 

interna da 

TEDE má-xima 

(km
2
) 

Deposição Máxima 

no solo (kBq/m
2
) a 

30 metros da 

explosão 

Área 

mais 

interna 

da 

deposiçã

o no solo 

(km
2
) 

REV 

AmD 

1 
241

Am D 12 860 4,3E+02 1,0E-03 

REVCsD 2 
137

Cs D 9,01E-04 4,0E-03 4,3E+02 1,0E-03 

        

REV 

CoD 

 

3 
60

Co D 9,64E-04 4,0E-03 4,3E+02 1,0E-03 

REVSrD 4 
90

Sr D 6,69E-03 0,048 4,3E+02 1,0E-03 

REV RaD 5 
226

Ra D 0,240 3,5 4,3E+02 1,0E-03 

REV 

IrD 

 

6 
192

Ir D 5,40E-04 2,0E-03 4,3E+02 1,0E-03 

REV PuD 7 
238

Pu D 11 717 4,3E+02 1,0E-03 

REV PoD 8 
210

Po
 

D 0,240 3,5 4,3E+02 1,0E-03 

REV CfD 9 
252

Cf
 

D 3,8 154 4,3E+02 1,0E-03 

GALCsB  10 
137

Cs B 7,84E-04 4,0E-03 2,9E+02 1,0E-03 

GALCsF 11 
137

Cs F 9,43E-04 3,0E-03 4,1E+02 1,0E-03 

MAR 

CsB 

 

12 
137

Cs B 7,84E-04 4,0E-03 2,9E+02 1,0E-03 

MAR 

CsF 

13 
137

Cs F 9,43E-04 3,0E-03 4,1E+02 1,0E-03 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS, DISCUSSÃO E GUIA DE RESPOSTA  

 

 

4.1 – Introdução 

A análise do conjunto de resultados dos Cenários Simulados, especialmente dos 

treze relativos ao réveillon na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, vai fornecer as 

ferramentas, procedimentos genéricos, orientações e dados necessários com base científica 

para uma resposta inicial a um acidente com a explosão de um RDD em um grande evento. 

Antes de iniciar a apresentação e discussão de resultados, será mostrada a validação 

destes resultados com o uso do código USNARAC IXP e USNARAC HotSpot [1, 29], já 

mencionados anteriormente. 

  

4.2 - Validação dos cálculos para um grande evento 

 

Dois estudos foram feitos para o cálculo do modelo de dispersão da pluma 

gaussiana após a explosão de um RDD, no caso de um grande evento como o Réveillon, na 

praia de Copacabana, Rio de Janeiro, utilizando códigos diferentes. 

No primeiro e segundo códigos, os dados de entrada, foram iguais.  

Verificou-se que os resultados foram comparáveis com os obtidos no uso do 

USNARAC HotSpot e IXP, conforme a figura 4.1, ou seja, proporcionaram os mesmos 

resultados de saída das simulações. Conclui-se, portanto, que o estudo é válido para o uso 

do HotSpot já que os cálculos foram realizados por dois códigos confiáveis.  

A figura 4.1 está dividida em a, b, c , d. As figuras a, b são para TEDE e c, d, para 

a deposição no solo dos respectivos códigos, IXP e HotSpot para 
241

Am. 

Considerando as saídas de ambos os códigos, para efeito de primeira resposta o US 

NARAC HotSpot apresenta as saídas numéricas de melhor visualização e compreensão, 

conduzindo a um uso mais simplificado, embora ambos tenham a mesma fundamentação 

científica. Além disso, ambos descrevem os resultados de TEDE e deposição no solo por 

distância a partir do ponto da explosão, facilitando de muito a aproximação das equipes de 

resposta.  
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Mas, a diferença maior reside nas restrições de uso, pois o HotSpot apresenta os 

dados de saída com melhor facilidade de entendimento para o primeiro respondedor. 

Também se diferencia na forma de parametrização quando se utiliza uma quantidade maior 

de explosivo ou de material radioativo. Também o IXP utiliza dados diretamente obtidos 

de satélites norte-americanos em órbita, enquanto que o HotSpot utiliza dados específicos, 

locais, para estas simulações e cálculos.  

Foram estas razões de utilização que justificaram a opção pelo HotSpot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.1. Simulação feita com o IXP (parte superior) e HotSpot para o 

 Réveillon em Copacabana   
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4.3 - Apresentação dos resultados do estudo de caso réveillon  

 A tabela 4.1 apresenta o resumo dos resultados de treze cenários realísticos 

selecionados, para a noite de Réveillon na praia de Copacabana, Rio de Janeiro para a 

classe de estabilidade atmosférica D. Estes valores de TEDE e Deposição no solo devem 

ser comparados com os limites recomendados. Observa-se que os quatro últimos cenários 

dizem respeito ao 
137

Cs para diferentes classes de estabilidade. 

 

 Tabela 4.1 - Resumo dos resultados dos cenários. 

 ENTRADAS SAÍDAS  

Cená-

rio 

 Radio

nuclíd

eo 

Classe 

de 

esta-

bili-

dade 

TEDE 

Máxima a 10 

metros da 

explosão 

(Sv) 

Área mais 

interna da 

TEDE má-

xima (km
2
) 

Deposição 

Máxima no 

solo a 30 

metros da 

explosão 

(kBq/m
2
) 

Área mais 

interna da 

deposição no 

solo (km
2
) 

REV 

AmD 

1 
241

Am D 12 860 4,3E+02 1,0E-03 

REV

CsD 

2 
137

Cs D 9,01E-04 4,0E-03 4,3E+02 1,0E-03 

REV 

CoD 

 

3 
60

Co D 9,64E-04 4,0E-03 4,3E+02 1,0E-03 

REV

SrD 

4 
90

Sr D 6,69E-03 0,048 4,3E+02 1,0E-03 

REV 

RaD 

5 
 226

Ra D 0,240 3,5 4,3E+02 1,0E-03 

REV 

IrD 

 

6 
192

Ir D 5,40E-04 2,0E-03 4,3E+02 1,0E-03 

REV 

PuD 

7 
238

Pu D 11 717 4,3E+02 1,0E-03 

REV 

PoD 

8 
210

Po
 

D 0,240 3,5 4,3E+02 1,0E-03 
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REV 

CfD 

9 
252

Cf
 

D 3,8 154 4,3E+02 1,0E-03 

GAL

CsB  

10 
137

Cs B 7,84E-04 4,0E-03 2,9E+02 1,0E-03 

GAL

CsF 

11 
137

Cs F 9,43E-04 3,0E-03 4,1E+02 1,0E-03 

MAR 

CsB 

 

12 
137

Cs B 7,84E-04 4,0E-03 2,9E+02 1,0E-03 

MAR 

CsF 

13 
137

Cs F 9,43E-04 3,0E-03 4,1E+02 1,0E-03 

 

4.4 – Análise dos resultados da TEDE e da deposição no solo. 
 O Cenário 1, 

241
Am apresenta o maior valor de TEDE das simulações feitas que é 

12 Sv e esta dose acontece num raio de cerca de 10 metros em torno do ponto zero da 

explosão e o Cenário 7, 
238

Pu, apresenta uma TEDE de 11 Sv que são produzidos com a 

explosão de uma bomba suja com 4,526 kg de explosivo. A tabela 4.2 apresenta os limites 

da TEDE para níveis de intervenção relacionados com as ações protetoras. Nela, as doses 

devem ser evitadas devido à incorporação de iodo radioativo. Com estes resultados deve 

ser feita a retirada imediata das pessoas da área da explosão. A zona letal devido às 

pressões da onda de choque gerada na explosão, vista na tabela 3.2, é de 25 psi está entre 

1,5 a 2,6 m. Por referência do Laboratório USA SNL, as pessoas afetadas por esta explosão 

nesta distância, faleceriam todas devido aos efeitos da onda de choque. Estes dados obtidos 

contêm informações suficientes para a tomada de ações imediatas e orientação das 

autoridades de segurança e das equipes de resposta a emergências radiológicas, a fim de 

proteger indivíduos do público, os trabalhadores de emergência e o meio ambiente e 

devido à explosão de RDD em um grande evento [70]. 

Tabela 4.2 - Doses efetivas recomendadas pela ICRP. 

Ação protetora Nível de intervenção 

Abrigagem  

Evacuação temporária 

Tablete de Iodo 

Relocação 

10 mSv por 2 semanas 

50 mSv por 1 semana 

100 mSv para tireóide 

100-1000 mSv para 1 ano 
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A tabela 4.1 mostra a deposição no solo (kBq/m
2
) ao longo do eixo da pluma a 

partir do ponto da explosão para todos os treze cenários e os valores são os mesmos para 

todos. 

 4.5 - Consequências das simulações dos cenários selecionados. 

Tendo em vista a análise da situação radiológica originada pela simulação de um 

ataque terrorista com a explosão de um RDD nestes cenários aqui tratados, como 

consequências, podemos concluir de imediato que os níveis de exposição e de deposição 

no solo para estes treze diferentes cenários exigem um estudo mais cuidadoso em termos 

de efeitos radiológicos para o público, para os primeiros respondedores e para o meio 

ambiente, considerando que foram utilizados nove radionuclídeos com características, 

físicas, químicas e radiológicas bem diferenciadas. 

Este quadro analítico municiará as autoridades responsáveis, os primeiros 

respondedores e a equipe de resposta a emergência para atuar com uma capacidade de 

reação aprimorada. Na figura 4.2 pode ser vista a área de evacuação imediata devida a 

explosão. A área mais interna representa a região de maior probabilidade de letalidade 

causada pela explosão.  

 

 

Figura 4.2. Ações imediatas tomadas pelos primeiros respondedores. 
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4.6 - Guia para as primeiras ações após a explosão de RDD. 

 De posse das informações oriundas dos cálculos e simulações feitos para os 

cenários descritos, é proposto um guia metodológico para orientar a gestão de resposta a 

emergência nuclear/radiológica devido à explosão de um RDD em um grande evento.  

A ação da Equipe de Resposta na cena é iniciada com o recebimento de um alerta / 

notificação pelo plantonista de emergência do órgão regulador para a área nuclear / 

radiológica. A partir deste informe é verificada a veracidade ou não da presença in loco do 

material radioativo por algum respondedor. 

 

4.7 – Como organizar a resposta a um grande evento 

 Compete ao Coordenador geral da emergência nuclear ou radiológica do país —no 

caso do Brasil este papel pode ser desempenhado pelo diretor da DRS— a tomada de 

decisão quanto à aplicação de recursos logísticos, financeiros, materiais e humanos 

necessários para as ações de resposta a situações de acidente nuclear e emergência 

radiológica. 

4.8 - Ações de resposta. 

Para a execução das ações de respostas a situações potenciais e reais de emergência 

radiológica, a coordenação geral de resposta deve contar com equipes compostas por 

profissionais de diferentes especializações. Os integrantes dessas equipes são nomeados 

pela autoridade competente e devem ser estruturadas como, por exemplo:  

a) Registro de Ocorrência; 

b) Grupo para Pronto Atendimento;  

c) Equipes Técnicas;  

d) Avaliação Radiológica;  

e) Equipe de Operações;  

f) Equipe de Monitoração Ambiental;  

g) Equipe de Rastreamento;  

h) Equipe de Monitoração Individual Externa; e 

i) Equipes de Apoio.  

O profissional de Registro de Ocorrência é o responsável pelas anotações no 

formulário de notificação de todo o ocorrido com seus detalhes, elabora o relatório técnico 

preliminar e aciona o coordenador geral.  

O Grupo de Pronto Atendimento é responsável pela iniciação formal da resposta a 

uma notificação na coordenação geral do órgão regulador. É o responsável pelo 

recebimento de notificações sobre eventos radiológicos, pela análise preliminar da 

situação, pela montagem dos possíveis cenários de acidentes, pela prestação de   
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esclarecimentos ao notificante, pelo acionamento das Equipes Técnicas e da Equipe de 

Apoio e, caso necessário, pela formação e envio de um Grupo Precursor ao local da 

ocorrência. O Grupo Precursor deve ter sua composição determinada pela natureza do 

evento e é, obrigatoriamente, constituído por, no mínimo, um coordenador de campo e um 

integrante de equipe técnica de cada área de conhecimento da ocorrência. 

A Equipe de Avaliação Radiológica tem como atribuição realizar a avaliação 

radiológica durante situações de emergência de origem radiológica ou nuclear, gerando 

subsídios necessários para a adoção de medidas protetoras e remediadoras, visando a 

redução de exposições às radiações ionizantes dos indivíduos do público e dos 

trabalhadores de emergência. 

A Equipe de Operações tem como atribuições monitorar campos de radiação; 

planejar o controle ocupacional para todas as equipes envolvidas nas ações de resposta de 

campo; classificar, isolar e sinalizar áreas contaminadas; resgatar fontes de radiação; 

realizar triagem de indivíduos do público; participar do processo de descontaminação de 

pessoas e de áreas; e classificar e segregar e identificar rejeitos radioativos. 

 A Equipe de Monitoração Ambiental tem como atribuições participar do 

planejamento da coleta e de análise de amostras ambientais. 

A Equipe de Rastreamento tem como atribuições realizar o levantamento 

radiométrico terrestre, aéreo e aquático; localizar os focos de radiação e identificar fontes 

de radiação. 

A Equipe de Monitoração Individual Externa tem como atribuição realizar 

monitoração individual. 

A Equipe de Apoio tem como atribuição proporcionar a infraestrutura logística 

necessária ao desenvolvimento das ações e dos trabalhos das equipes técnicas. 

 

4.9 – Como acionar o Plano de Resposta. 

O acionamento deste Plano é realizado pelo Grupo de Pronto Atendimento, a partir 

do recebimento de notificação sobre situação potencial ou real emergência pelo 

Coordenador geral da emergência.  

Antes de implementar o Plano de Resposta, as Autoridades Regulatórias devem 

montar no local da explosão um Sistema de Comando de Incidente, do inglês Incident 

Command System (ICS), conforme figura 4.3. Caso o país não possua um sistema de 

comando com uma estrutura como a apresentada, recomenda-se que seja montada no local 

da explosão uma estrutura similar.  

A Equipe de Resposta à Emergência Nuclear e Radiológica do país trabalhará em 

conjunto com os demais Primeiros Respondedores das instituições que compõem o 

Sistema de Comando de Incidente. 
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Figura 4.3 – Estrutura do Sistema de Comando de Incidente [67].  
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4.10 – Guia das primeiras ações das equipes de respostas na cena - 

medidas radiológicas. 

 A figura 4.4, apesenta um fluxograma das primeiras ações das equipes de resposta 

na cena.  

Figura 4.4 – Primeiras ações das equipes de resposta na cena. 
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4.11 – Aplicação do protocolo para gestão dos primeiros respondedores 

Os seguintes passos são realizados após o alerta de possível explosão de um RDD e 

chegada na cena. 

1. Identificação do radionuclídeo ou mistura com o uso do detector Identificador.  

2. Com o uso do Identificador fazer a medição da concentração do radionuclídeo no ar em 

função da distância na direção predominante do vento até 2 km. 

3. Coleta e medição de amostra de solo para a determinação do valor da deposição em 

kBq/m
2
.  

4. Medição no local da cena da direção e velocidade do vento em m/s. 

5. Determinação da classe de estabilidade atmosférica. 

6. O Esquadrão antibombas faz a primeira estimativa da quantidade de quilogramas de 

explosivo. 

7. Com os dados anteriores se compara com as telas correspondentes de simulação para o 

determinado radionuclideo ou similar (concentração versus distância). 

8. Com todos os dados determina-se a atividade estimada do radionuclídeo com as 

primeiras estimativas. 

 Em seguida uma aplicação do protocolo proposto, segundo as condições 

meteorológicas do momento da explosão, para o radionuclídeo 
60

Co e 4,526 kg de 

equivalente em TNT. Na aplicação da metodologia, o cálculo foi para um termo fonte de 

0,74 TBq. 

O exemplo de aplicação da metodologia é a seguinte:  

1. O Plantonista do grupo de emergência recebe um alerta/notificação ocorrência de 

possível explosão de um RDD. 

2. Os especialistas em explosivos do Esquadrão antibombas estimam a quantidade de 

explosivo utilizado, em quilogramas.  

3. Mediante a coleta de amostras ambientais ou com o uso do Identificador é 

identificado o radionuclídeo utilizado na explosão da bomba suja. 
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4. São feitas coletas de amostras ambientais na direção predominante do vento em 

diferentes distâncias (coincidentes com a grade de simulação do HotSpot) ou com o 

uso de detector identificador de radionuclídeo para determinar os valores das 

deposições no solo.  

5. Com estas informações, se consulta o banco de dados de gráficos de deposições no 

solo em função da distância na direção predominante do vento e vemos qual é a 

aquela de maior probabilidade de ocorrência, conforme as figuras 4.5, 4.6 e 4.7. 

6. Este modelo determinará exatamente qual foi a atividade do termo fonte do 

radionuclídeo utilizado na bomba.  

 

 

 

Figura 4.5 – Informações do Banco de dados de radionuclídeos e termo fonte. 
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Figura 4.6 – Informações com os dados de meteorologia. 

 

Figura 4.7 – Informações do Banco de Dados de Deposição no solo. 
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 Uma vez concluído este protocolo, dá-se início ao conjunto de ações mitigadoras de 

resposta para a explosão radiológica, tais como triagem, realocação de pessoal, abrigagem, 

atendimento a vítimas, etc. Com estas informações anteriores conclui-se o guia proposto 

aos primeiros respondedores.  

A simulação poderia ser completada para outros radionuclídeos, para diferentes 

condições meteorológicas e diferentes quantidades de explosivos, de modo iterativo, 

produzindo informações atualizadas que aumentem a eficácia das ações de resposta.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

 

 O trabalho desenvolveu um procedimento de cálculo realístico com base científica 

que combinou 240 cenários potenciais no caso de um ataque terrorista com a explosão de 

uma bomba suja, contendo material radioativo.  

A metodologia foi validada mediante a comparação dos resultados dos cenário I  

contra o código USNARAC IXP de natureza similar. Com isto, foi feita uma avaliação 

crítica da qualidade dos resultados obtidos e suas aplicações para os primeiros 

respondedores. 

O trabalho avalia as consequências radiológicas de uma explosão de RDD, feitas 

pela primeira vez para grandes eventos, tais como, Jogos Olímpicos, Réveillon, Rio+20, 

Jogos Militares Mundiais, e outros, através de 240 simulações de possíveis cenários em 

termos de Dose Equivalente Efetiva Total (TEDE) e Deposição no Solo na direção 

predominante do vento, considerando a dispersão atmosférica de radionuclídeos, tais 

como: 
241

Am, 
137

Cs, 
60

Co, 
90

Sr, 
226

Ra, 
192

Ir,  
238

Pu, 
210

Po e 
252

Cf.  

O resultado dos cálculos, por exemplo, com o uso do código US NARAC HotSpot, 

simulado para nove radionuclídeos, apresenta uma TEDE máxima, na distância de 10 

metros a partir do ponto da explosão, de 12 Sv para o 
241

Am e 11 Sv para 
238

Pu.  Embora 

estas simulações tenham destacado resultados apenas para 
241

Am e 
238

Pu, a metodologia 

permitiu que outros sete radionuclídeos fossem experimentados com a simulação da 

explosão de uma bomba suja para qualquer grande evento que possa ocorrer, como por 

exemplo, no Réveillon na Praia de Copacabana, que reúne uma multidão de cerca de 2 

milhões de pessoas.  

As áreas atingidas, em qualquer simulação, as doses efetivas para a população e 

para o meio ambiente são determinadas para orientar as primeiras ações dos 

respondedores. 

 Um dos aspectos mais importantes de gerenciamento de uma emergência 

radiológica é a capacidade de prontamente e de forma adequada, determinar e tomar ações 

adequadas para proteger o público e os trabalhadores das Equipes de Resposta a 

Emergência Radiológica / Nuclear [67].  
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 A metodologia respondeu de forma inovadora e satisfatória aos cenários realistas 

que incluiu: código, a localização da explosão, os radionuclídeos selecionados, quantidade 

de explosivos, as condições atmosféricas. 

Estes resultados compõem uma ferramenta de trabalho eficiente para os primeiros 

respondedores de como se preparar para tomar decisões iniciais, informarem ao público 

prontamente e agirem em conjunto com outras instituições tais como defesa civil, polícia, 

bombeiros, médicos e autoridades locais. 

Permite realizar uma avaliação radiológica de um acidente hipotético tendo em 

conta as informações críticas disponíveis em qualquer tempo para aperfeiçoar as ações dos 

primeiros respondedores municiados de ferramentas para simulações, guias e dados 

necessários ao atendimento de um acidente com a explosão de um RDD em um evento 

público. Por ser de uso imediato, esta metodologia mostra-se satisfatória e inovadora para 

os cenários escolhidos e para um grande número de futuros trabalhos de pesquisa. 

 Com a metodologia desenvolvida foi possível realizar uma avaliação radiológica de 

um acidente hipotético tendo em conta as informações críticas disponíveis em qualquer 

tempo em um processo iterativo e dinâmico, que visou melhorar a resposta com 

informações mais detalhadas e completas que darão aos primeiros respondedores 

municiados de ferramentas, procedimentos genéricos e dados necessários para uma inicial 

resposta a um acidente com a explosão de um RDD, onde quer que aconteça, com maior 

eficácia. 
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ANEXO 1 

 

A.1 – O código USNARAC HotSpot para as simulações de cenários 

 

O código de US NARAC HotSpot [1] dos USA foi selecionado, dentre outros, por 

realizar avaliações das consequências de cenários potenciais de explosão de bomba suja 

com material radioativo em áreas urbanas. Sua principal vantagem como uma ferramenta 

de resposta de emergência radiológica é a capacidade para modelar a dispersão de material 

radioativo devido a uma explosão de uma bomba suja informando com os resultados dos 

cálculos, os níveis de TEDE e de deposição no solo aos primeiros respondedores de 

emergência [66]. 

O modelo de dispersão atmosférica utilizado no HotSpot, é um modelo híbrido de  

pluma Gaussiana e é amplamente utilizado para análise de segurança nos primeiros 

momentos da emergência.  

 

A.2 - A tela inicial do USNARAC HotSpot 

 

Na primeira tela é possível escolher um dos quatro modelos gerais de dispersão. A 

figura A.1 apresenta a tela de abertura. 
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Figura A.1 – Tela de abertura do US NARAC HotSpot. 

 

O programa permite quatro tipos de modalidades de acidentes: 

 

1. Dispersão devido à explosão de uma bomba; 

2. Dispersão devido a um incêndio;  

3. Dispersão devido à ressuspensão de material radioativo depositado no solo; e 

4. Dispersão devido à uma pluma radioativa. 

 

O código também dispõe da seleção para emissões relacionadas com o Plutônio, 

Urânio e Trítio, dedicadas à simulação do uso de armas nucleares. 

A parte de explosões nucleares estima os efeitos da explosão na superfície que incluiria os 

efeitos mecânicos, térmicos, emissões gama, nêutrons e precipitação radioativa (fall-out). 

Esta última seleção estima o tempo de chegada, taxa de exposição em um dado momento e 

a dose integrada para diferentes períodos de tempo. 

Para cada uma das modalidades de acidentes é estimando o impacto radiológico na 

direção predominante do vento. 

Para seu uso, selecione na tela de abertura, selecione um modelo de dispersão com 

“general explosion” (explosão geral). 
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Em seguida, na mesma tela, se desejar navegue em cada uma das janelas: “termo 

fonte”, “meteorologia”, “receptores”, “configuração” e “saída”, inserindo os mesmos 

dados de entrada para a simulação definidos anteriormente. 

O HotSpot dispõe de dados de entrada padrão por “default” para cada um dos tipos 

de dispersão caso seja necessário seu emprego, mas, no entanto, pode-se alterar esses 

valores. 

Após escolher um dos quatro modelos de dispersão geral (explosão, incêndio, 

ressuspensão e pluma), no nosso caso explosão geral, uma pequena janela será aberta para 

a seleção do radionuclídeo da biblioteca HotSpot ou para selecionar uma mistura, como 

mostrado na figura A.2. Neste caso, não foi considerado na explosão a mistura de 

radionuclídeos. 

 

 

 

Figura A.2 – Tela de seleção de radionuclídeo ou mistura deles. 

 

A.3 – Os fatores de conversão de doses (DCFs) 

 

Após selecionar um ou mais radionuclídeos envolvidos na liberação geral, CLIQUE OK e 

um resumo dos fatores de conversão de doses (DCFs) para vários órgãos e áreas do corpo 

humano [68], será exibida. Os DCFs  para inalação, submersão e a reflexão no solo podem 

ser indicadas, conforme mostrado abaixo na figura A.3. 
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Figura A.3 – Fatores de conversão de dose para inalação. 

 

 

A.4 – Tela complementar de Termo fonte 

 

Ao CLICAR RETURN para continuar a entrada de dados na tela “Source Term” 

conforme a figura A.4, entrando com os dados complementares.  
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Figura A.4 – Entrada de dados complementares ao termo fonte. 

 

 

Material em risco (MAR) é a quantidade total do radionuclídeo envolvido no 

cenário da de liberação. A taxa de dano (DR), é a fração do MAR que realmente impacta 

no cenário de liberação. 

O fator leakpath (LPF) é a fração do MAR que passa através de algum mecanismo 

de confinamento ou filtragem. Para cenários de lançamento não atenuados, o fator leakpath 

é 1. 

Fração transportada pelo ar (ARF) é a fração do MAR que é transformada em 

aerossol e liberada para a atmosfera. 

A fração respirável (RF) é a fração de material transformado em aerossol que é 

respirável 

(diâmetro aerodinâmico (AD) ≤ 10 microns).  

 

A fração respirável da liberação é a fração do MAR que é dispersa na atmosfera 

com um AD acima de 10 microns, (fração respirável da liberação = ARF x RF).  
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(fração não respirável da liberação = ARF x (1 – RF). O final respirável do HotSpot 

e os termos fontes aéreos não respiráveis são dados por: 

  

Termo fonte respirável = MAR  x DR x  LPF x ARF x RF  

  

Termo fonte não respirável = MAR  x DR x  LPF x  ARF x (1-RF)  

 

A velocidade de deposição é a razão do fluxo de deposição respirável observado e a 

concentração de ar respirável observada próximo à superfície do solo. O termo fonte total 

transportado pelo ar pode incluir componentes das liberações  respirável e não respirável.  

O componente da liberação respirável (a quantidade de material que é respirável e está 

disponível para a dispersão na atmosfera) tem uma velocidade de deposição respirável 

separada do que o componente não-respirável da liberação (a quantidade que é não 

respirável e está disponível para a dispersão na atmosfera). 

O componente da liberação respirável é a fração da quantidade total de material 

envolvido na explosão, que é respirável e disponível para a dispersão na atmosfera 

Este componente tem uma velocidade de deposição respirável separada (valor 

padrão de 0,3 cm/s para gases não nobres) é usado para determinar as doses por inalação, 

reflexão no solo, por submersão e depleção da pluma devido ao componente respirável do 

termo fonte [69]. 

 

A.5 – A tela de dados meteorológicos 

 

Após inserir as informações sobre o termo fonte, deve-se avançar para a tela 

Meteorologia da figura A.5 e inserir os dados de vento e brilho solar que se aplicam ao 

horário da explosão. Ainda nesta tela é possível selecionar a classe de estabilidade 

atmosférica específica que pode ser de A até G. 
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Figura A.5 – Tela para entrada dos dados meteorológicos. 

 

  

A velocidade do vento “10-meter” é a velocidade do vento estimada em uma altura 

de referência de 10 metros do solo, mas este valor pode ser trocado por qualquer um entre 

2 e 100 metros de altura do solo.  

Na janela de classe de estabilidade atual, escolher a classificação de estabilidade 

atmosférica entre as descrições fornecidas. 

O azimute da direção do vento (vento da direção de onde está vindo) é dado em graus: 

0
0
 = vento de norte, 90

0
 = vento de leste, 180

0
 = vento de sul e 270

0
 = vento de oeste.   

O próximo passo é avançar para a tela “Receptors”, figura 3.9, para selecionar se 

necessário os locais específicos jusante para a tabela de saída da HotSpot. As coordenadas 

padrão já estarão na tela e serão fornecidas para distâncias (em quilômetros) da origem. Os 

valores de distância podem ser alterados. 

O botão “Location designators” permite que você adicione nomes e valores de 

distância para um local específico, como uma escola local, prédio de escritórios ou 

hospital. 
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Na janela de altura do receptor, inserir um intervalo entre 0 e 200 metros. O valor padrão 

de 1,5 metros é típico para a zona de respiração das pessoas perto do solo. 

 

 

Figura A.6 – Tela de dados dos receptores do material radioativo após a explosão. 
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A.6 – A tela de “setup” 

Avançando para a tela Setup, figura A.7, substituir se necessário, qualquer um dos 

valores padrão por aqueles que são específicos para a sua simulação. 

 

 

Figura A.7 – Tela de entrada de dados de Setup. 

 

 

Escolhendo a característica do terreno como cidade, figura A.8, resultará 

geralmente em doses mais baixas do que aquelas indicadas para o padrão, devido à difusão 

aumentada da turbulência causada por estruturas de edifício maiores. Escolhendo o terreno 

padrão, produzem-se as estimativas as mais conservadoras (doses potenciais mais 

elevadas). 
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Figura A.8 – Tela de entrada de dados das características do terreno da explosão. 

 

Verificar a caixa "rugosidade da superfície de entrada" permite ao usuário 

introduzir a altura da rugosidade superficial, Z0. Quando verificado, a opção padrão é 

selecionada automaticamente e a opção de cidade é desabilitada desde que o Z0 associado 

com estruturas de cidades típicas já esteja incorporado aos valores sigma-z da cidade. 

A janela “Explosion Model AF Distribution”, figura A.9, permite que o usuário 

modifique a fração transportada pelo ar (ARF), distribuição vertical. Se uma verificação 

for colocada na frente da distribuição vertical de alteração/exibição, será solicitado a 

inserção da distribuição personalizada vertical da fonte para os modelos de liberação 

devido à explosão. 

 

 

Figura A.9 – Distribuição do modelo de explosão. 

 

Os valores padrão são baseados em experimentos (Green Field), envolvendo mais 

de 100 libras de explosivo, figura A.10. 
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Figura A.10 – Distribuição da nuvem sendo transportada. 

 

A janela “Wind Ref Height”, figura A.11, é a altura em que a velocidade do vento é 

referenciada. Os dados de velocidade do vento são tipicamente referenciados a uma altura 

de 10 metros. Os dados reais podem ser medidos em uma altura diferente (por exemplo, 

usando dados de uma torre meteorológica de 60 metros e, em seguida, esses dados são 

ajustados para uma altura de referência de 10 metros pela lei de potência de altura do 

vento.) 

 

 

Figura A.11 – Altura de referência da medida da velocidade do vento. 

 

 

Os valores das figuras de contorno, figura A.12, são os valores da TEDE e da 

“Deposition” usados para as projeções de contorno que devem seguir uma progressão.  

 



109 
 

Especificamente, o valor de contorno interno TEDE deve ser maior do que o valor 

médio, que por sua vez, deve ser maior do que o valor externo da TEDE. O mesmo se 

aplica aos  valores dos contornos da Deposição. 

 

 

Figura A.12 – Valores dos contornos da TEDE e da Deposição. 

 

No programa HotSpot, o tempo em que a concentração integrada é a média é 

referido como no tempo de amostragem. As equações para o desvio padrão da distribuição 

gaussiana da concentração na direção do eixo cruzado (sigma-y) são representativas das 

características observadas da pluma ao longo de um tempo de amostragem de 10 minutos. 

 

Em biblioteca do DCF, figura A.13, selecionar qual biblioteca do HotSpot deve ser 

usada. A biblioteca FGR 11 usa os valores de DCF da ICRP-30 [68]. A biblioteca FGR 13 

usa os valores da ICRP-60 [70].  

 

 

Figura A.13 – Janela de bibliotecas de DCF. 

 

 

Se for selecionado “Acute”, será solicitado valores agudos específicos conforme a 

figura A.14. 
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Figura A.14 – Janela para seleção de integração de dose e LET, transferência linear de 

energia. 

 

As figuras a seguir, apresentam as janelas para inclusão de reflexão no solo, em que 

todos os dados da dose de saída irá incluir a reflexão no solo para o período de tempo 

indicado para exposição (quatro dias a partir do momento zero).  

Se for colocada a inclusão de ressuspensão, a dose devida à inalação do material 

resuspendido será incluída em todos os dados da dose. Se uma ou ambas as caixas forem 

marcadas, a caixa de seleção de parâmetros de exposição será exibida conforme figuras 

A.15 e A.16. 
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Figura A.15 – Seleção de reflexão no solo sem ressuspensão 

 

 

 

Figura A.16 – Seleção de reflexão no solo com ressuspensão 

 

 

Se a janela “Exposure Parameters” é acionada, será solicitado entrar com o período 

de tempo da reflexão no solo, fator de rugosidade do solo e modelo de tempo específico a 

ser usado como na figura A.17. 

 

 

Figura A.17 – Opções para contaminação no solo 
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Se o “Start of Exposure” for qualquer valor maior que zero, as componentes da 

passagem da pluma por inalação e submersão não serão incluídas nos valores de saída da 

TEDE. 

Se forem incluídas  as opções “Ground Shine”  e “Include Resuspension” não são 

acionados e os valores de saída da TEDE serão todos zerados já que a passagem de pluma 

não está incluída. 

A janela “Holdup Time” na tela “Setup” é a duração que o radionuclídeo libertado 

fica contido antes da sua libertação para a atmosfera. 

O “Breathing Rate” é a taxa de respiração para indivíduos expostos à pluma 

radioativa (o padrão é 3,33 x 10
-4

 m
3
/s = 1,2 m

3
/h).  

  A “Non-respirable Deposition Velocity” é a razão do fluxo de deposição não 

respirável medido e a concentração não-respirável do ar medida próximo da superfície do 

solo. 

O componente “non-respirable” é a fração da quantidade total de material 

envolvido no incêndio, explosão, etc., que é não-respirável e se encontra disponível para a 

dispersão na atmosfera. 

Este componente tem uma velocidade de deposição “non-resirable” diferente (valor 

padrão de 8 cm/s) e é usada para determinar a reflexão no solo, a submersão e depleção da 

pluma. 

 

A.7 – A tela de saídas do HotSpot 

 

Todas as saídas dos cálculos podem ser:  

 

. arquivadas para uso posterior; 

. visualizadas a qualquer momento na tela do computador e 

. impressas.  

 

Elas podem ser solicitadas conforme a figura A.18. 
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Figura A.18 – As saídas do HotSpot. 

 

Selecionando “Table Output” irá produzir a tabela 3.6, que é um resumo na forma 

de texto dos resultados para o radionuclídeo selecionado no início dos cálculos. Esta 

Tabela resumo pode ser salva e visualizada ou comparada com outras geradas 

anteriormente.   

O “Site Met Data” (localizado no canto inferior direito) permite a inserção de dados 

meteorológicos específicos do site para o cálculo dos valores da dose. 

Se “Plume Centerline” for selecionado, todos os pontos serão convertidos em 

distâncias radiais na linha central da pluma. Ao invés, se “Compass” for selecionado, a 

tabela conterá os locais reais x, y e o HotSpot usará as entrada da direção do vento. 

 O “Display all TEDE Components” irá incluir os componentes individuais da 

TEDE; Inalação, submersão, reflexão no solo e resuspensão se aplicável na simulação. 

Se for selecionado “Include All Organ Data” ou “Include Organs Exceeding 50 

rem” serão incluídos os dados de dose equivalente comprometidos por órgão. 

  A janela “Append QC Data” irá incluir todas as variáveis do HotSpot na tabela de 

saída. Se for utilizada uma mistura radiológica, todos os dados da mistura serão incluídos  
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As saídas são as seguintes: 

1. Tabela A.1, exemplo de resumo na forma de bloco de notas com os dados de 

 entrada e resultados dos cálculos da simulação, incluindo os cálculos para os 

órgãos- alvos  por inalação e submersão na pluma após a explosão; 

2. Contorno da pluma da dose efetiva equivalente total em Sv (TEDE); 

3. Contorno da pluma da deposição no solo, em kBq/m
2
; 

4. Gráfico da dose efetiva equivalente total, em Sv (TEDE); 

5. Gráfico da deposição no solo, em kBq/m
2
; 

 

A dose efetiva equivalente total (TEDE), comprometida para 50 anos devido à 

inalação de radionuclídeos, é calculada para os efeitos determinísticos agudos. Estes 

efeitos farão uma estimativa do impacto radiológico associado (dose aguda de radiação), 

aplicadas a órgãos tais como pulmões, medula óssea, intestino delgado, etc. 

Os contornos e os gráficos se referem a doses e deposição no solo na direção do 

vento predominante, para distâncias em quilômetros mediante curvas isométricas na linha 

central da pluma. 

Os gráficos se referem a doses e contaminações do solo desde o centro da pluma (emissão) 

na direção do vento predominante, mediante curvas isométricas. 
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Tabela A.1 - Table Output Text Summary 

HotSpot  Version 3.0.3 General Explosion dez 16, 2017 08:14 

Source Material             : Co-60   W   5.271y 

Material-at-Risk   (MAR)   : 0.74 TBq 

Damage Ratio        (DR)    : 1.00 

Airborne Fraction  (ARF)    : 1.000 

Respirable Fraction (RF)    : 1.000 

Leakpath Factor    (LPF)    : 1.000 

Respirable Source Term      : 0.74 TBq 

Non-respirable Source Term : 0.00E+00 Bq 

Wind Speed (h=10 m)         : 6.00 m/s 

Wind Direction              : 225.0 degrees  Wind from the SW 

High Explosive              : 10.00 Pounds of TNT 

Debris Cloud Top            : 66 m 

Debris Cloud Top calculated using modified cloud height methodology 

 

UNMITIGATED BLAST DAMAGE 

IABTI safe distance                                : 274 m (900 ft) 

Onset of shattered glass due to blast   (0.5 psi) : 47 m - 60 m  (156 ft - 198 ft) 

Eardrum ruptures and incapacitation     ( 5 psi)  :  9.4 m - 15 m  (31 ft - 49 ft) 

Lung damage and complete incapacitation (10 psi) :  6.5 m - 9.9 m  (21 ft - 32 ft) 

Onset of lethality                      (25 psi)   :  4.2 m - 6.5 m  (14 ft - 21 ft) 

Fatalities in over 99% of population   (100 psi)  :  2.3 m - 3.9 m  (7.4 ft - 13 ft) 

Note: minimum range corresponds to side-on pressure and maximum range      

corresponds to reflected overpressure generated using      Sandia National Laboratories 

BLAST model. 

 

 

 

Stability Class (City)      : D 

Respirable Dep. Vel.        : 0.30 cm/s 

Non-respirable Dep. Vel.    : 40.00 cm/s 

Receptor Height             : 1.5 m 

Inversion Layer Height      : None 

Sample Time                 : 10.000 min 

Breathing Rate              : 3.33E-04 m3/sec 

Distance Coordinates        : All distances are on the Plume Centerline 

 

Maximum Dose Distance      : 0.010 km    

Maximum TEDE                : 9.64E-04 Sv 

Inner  Contour Dose         : 1.00E-04 Sv 

Middle Contour Dose         : 8.00E-05 Sv 

Outer  Contour Dose         : 5.00E-05 Sv 

Exceeds Inner  Dose Out To : 0.11 km    

Exceeds Middle Dose Out To : 0.13 km    

Exceeds Outer  Dose Out To : 0.19 km    
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Na tabela A.2, estão as saídas dos cálculos para TEDE, concentração no ar, deposição no 

solo e taxa de dose para distâncias de 30 metros até 80 quilômetros. 

 

Tabela A.2 – Saída dos cálculos. 

Distância 

km   

T E D E 

(Sv)      

Concentração 

no ar       

(Bq.sec)/m
3
     

Deposição na 

superfície 

(kBq/m
2
)        

Taxa de 

dose 

(Sv/hr)          

Chegada  

no solo   

(hora:min) 

         

   0 ,030         4 ,5E-04          1 ,4E+08           4 ,3E+02           3 ,7E-06        <00:01 

   0 ,100                             1 ,2E-04          3 ,8E+07 1 ,1E+02 9 ,6E-07        <00:01 

   0 ,200    4 ,6E-05          1 ,5E+07           4 ,5E+01           3 ,8E-07         <00:01 

   0 ,300         2 ,9E-05          9 ,3E+06           2 ,8E+01           2 ,4E-07       <00:01 

   0 ,400         2 ,0E-05          6 ,4E+06           1 ,9E+01           1 ,6E-07        <00:01 

   0 ,500         1 ,4E-05         4 ,6E+06           1 ,4E+01           1 ,2E-07       <00:01 

   0 ,600         1 ,1E-05          3 ,5E+06           1 ,1E+01           8 ,9E-08         00:01 

   0 ,700         8 ,6E-06        2 ,8E+06           8 ,3E+00           7 ,0E-08        00:01 

   0 ,800         7 ,0E-06         2 ,3E+06           6 ,8E+00           5 ,7E-08       00:01 

   0 ,900         5 ,8E-06         1 ,9E+06           5 ,6E+00           4 ,8E-08         00:01 

   1 ,000         4 ,9E-06          1 ,6E+06           4 ,8E+00           4 ,0E-08         00:01 

   2 ,000         1 ,7E-06          5 ,4E+05           1 ,6E+00           1 ,4E-08         00:03 

   4 ,000         6 ,1E-07          2 ,0E+05           5 ,9E-01           5 ,0E-09         00:07 

   6 ,000         3 ,6E-07        1 ,1E+05           3 ,4E-01           2 ,9E-09         00:10 

   8 ,000         2 ,5E-07          7 ,9E+04           2 ,4E-01           2 ,0E-09        00:14 

  10 ,000         1 ,0E-07         6 ,0E+04           1 ,8E-01           1 ,5E-09       00:18 

  20 ,000         8 ,3E-08          2 ,7E+04           8 ,0E-02           6 ,8E-10         00:36 

  40 ,000         5 ,0E-04          1 ,2E+04           3 ,7E-02           3 ,2E-10         01:13 

  60 ,000         2 ,5E-08         8 ,1E+03           2 ,4E-02           2 ,1E-10         01:49 

  80 ,000         1 ,9E-08          6 ,0E+03           1 ,8E-02           1 ,5E-10         02:26 

 

 

A seguir feche a esta tabela para retornar à Tela Output. 
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A.8 – Os contornos de saída da TEDE e deposição no solo 

Na janela “Contour Plots—Computer Display”, seleciona-se “TEDE Contour Plot” 

para ver os contornos da TEDE ou os contornos da deposição no solo conforme a figura 

A.19. 

Figura A.19 – Contornos da TEDE. 
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A.9 – Os gráficos da TEDE 

 

Na janela “Plume Centerline Plots”, selecione-se TEDE Graph para produzir um 

gráfico de dose, conforme a figura A.20 ou o gráfico da deposição no solo, em função da 

distância na linha central da pluma. 

 

 

Figura A.20 – Gráfico da TEDE na linha central da pluma. 

 

 

O HotSpot também fornece a opção de arquivar de contornos da TEDE e de 

deposição no solo, que exibe o exibe em mapas geográficos. 

Para exibir um mapa geográfico com as linhas de contornos da dose e da deposição, 

figura A.21, clique janela “HotSpot Mapping” e selecione os tipos de espessuras e cores 

das linhas. 

 

Figura A.21 – Seleção das linhas de contorno. 
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A.10 - Visualização das saídas de dose e deposição no solo em mapas 

geográficos e no Google Earth 

 

Ao selecionar na janela, figura A.22, “HotSpot Contour plots—Mapping files”, 

tem-se as opções de gravação de arquivos .KLM  para TEDE ou deposição no solo para 

serem mostrados no GoogleTM Earth. 

 

 

Figura A.22 – Opções de gravação dos gráficos 

 

As doses de radiação e a contaminação do solo podem ser salvas sobre mapas 

geográficos, usando-se dados de latitude e longitude.  

Com esta ferramenta, a dose efetiva equivalente total em Sv (TEDE) e a deposição 

no solo em kBq/m
2 

podem ser plotadas sobre mapas geográficos, usando-se os dados de 

graus de latitude e longitude do local da explosão e no Google Earth.  

Para exibir os contornos da dose e da deposição no ambiente do Google Earth, 

clique no ícone do Google Earthe selecione o arquivo .KML desejado.  

Se o Google Earth estiver instalado no seu computador, o HotSpot acionará 

automaticamente o Google Earth exibirá o contorno selecionado no local de explosão do 

RDD. 
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