FICHA DE EMERGÊNCIA
Expedidor:

N° de Risco:
Nome Apropriado para o
Embarque:
MATERIAL RADIOATIVO,
PARA-RAIOS E DETECTOR DE
FUMAÇA
(Amerício-241)

Telefone:
Aspecto:

Embalagem cilíndrica metálica

EPI:

Luvas de látex ou similar.

N° da ONU:

70
2910

Classe ou Subclasse: 7
Descrição da classe ou
subclasse: Material
Radioativo

RISCOS
Fogo:

Não inflamável. Embalagem não projetada para prover contenção em caso de
incêndio.

Saúde:

Risco de contaminação apenas em caso de manuseio inadequado do dispositivo
contido na embalagem.

Meio Ambiente

Risco de contaminação radioativa em caso de perda de contenção da embalagem e
do dispositivo

EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento:

Isolar e sinalizar imediatamente a área afetada, manter afastada as pessoas não
autorizadas. Entrar na área de isolamento somente para salvar vidas; limitar a
permanência ao mínimo indispensável.
Comunicar imediatamente o CDTN pelo telefone (0xx31) 3069-3171 / 3069-3145 –
Fax: (0xx31)3069-3400 ou a CNEN (0xx21) 2173-2001 ou IRD (0xx21 2173-2936
ou IPEN (0xx11) 3133-9000.

Fogo:

A presença de material radioativo não altera a eficácia das técnicas de controle de
incêndios.
Incêndios devem ser combatidos com procedimentos padrões.
Não mover os embalados

Poluição:

Risco remoto de contaminação radioativa em caso de perda de contenção.
Isolar a área afetada.

Envolvimento de
pessoas

Manter espectadores afastados no mínimo 50 m.
Solicitar atendimento médico de emergência, ministrar primeiros socorros de acordo
com a natureza dos ferimentos.
Comunicar o CDTN (0xx31) 3069-3171 / 3069-3145 ou CNEN (0xx)2173-2001 ou
IRD (0xx21) 2173-2936 ou IPEN (011) 3133-9000.
Exceto no caso de feridos, reter pessoas e equipamentos expostos ao material
radioativo até a chegada de pessoal qualificado.

Informações ao
médico

Sob aspecto radiológico, existe apenas a possibilidade de pequena contaminação,
caso tenha ocorrido contato direto com a fita de Amerício.

Comunicar imediatamente o CDTN pelo telefone (0xx31) 3069-3171 / 3069-3145 ou
a CNEN (0xx21) 2173-2001 ou IRD (0xx21 2173-2936 ou IPEN (0xx11) 3133-9000.

