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RESUMO

Apresenta-se a filosofia adotada pelo Instituto de Radioproteçao e
Dosimetria para a implantação do Programa Nacional de Inspeção em
Indústrias Convencionais que utilizam radioisõtopos e aparelhos ge-
radores de radiação ionizante. Esta filosofia mostrou ser, na pra-
tica, muito adequada uma vez que inúmeros problemas de ordem téc-
nica e administrativa, em proteção radiológica, puderam ser iden-
tificados, analisados e solucionados gradualmente.

Realiza-se, também, uma analise da situação dos serviços de gama-
grafia sob os aspectos de segurança, localização geográfica e
sõcio-econômica.



ABSTRACT

The methodology adopted by the Institute of Radiation Protection

and Dosimetry to implement the National Inspection Program of

Conventional Industries is present. This methodology is beeir.g

efficient because of many technical and administrative problems

about radiation protection could be identified, analysed and

solved gradually.

Many workplaces of gammagraphy are analysed in relation to

radiation safety, geographyc localization and social-economics

aspects.



1- INTRODUÇÃO

Atualmente, cerca de 200 Indústrias Convencionais estão cadas-

tradas na Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) como em-

presas que utilizam radioisótopos ou aparelhos geradores de ra-

diação ionizante (Tab. 01). Este numero representa cerca de

2.000 técnicos ocupacionalmente expostos que tem como sua fer-

ramenta de trabalho a radiação.

De acordo com as estatísticas internacionais, entre todas as

areas de aplicação da radiação ionizante, a gamagrafia .ainda

continua a ser a técnica que envolve maior risco e a que repre-

senta o maior número de acidentes.
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Conhecedor desta realidade, o Instituto de Radioprotcção c Po-

simetria (1RD) ao dar início ao Programa Nacional de Inspeção

as Indústrias Convencionais, em agosio de 1981, procurou enfo-

car sua atenção prioritariamente aos serviços de gamagrafia e-

xistentes, observando a cada inspeção dois aspectos fundamen-

tais :

1*) Implantação do Programa Nacional de Inspeção, procurando

suprir as deficiências normativas.

29) Conscientização do técnico brasileiro quanto ã utilização,

cuidados e manuseio da radiação ionizante.

2 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE INSPEÇÃO

A base da implantação do Programa foi estabelecida sobre o tri-

pé INFORMAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E INSPEÇÃO.

Esta filosofia de procedimento composta de três etapas distin -

tas e complementares visou ordenar a aproximação dos órgãos

oficiais (inspeção e credenciamento) com as indústrias, pos-

sibilitando a implantação gradual de uma rotina de trabalho

dentro das normas nacionais e internacionais de proteção radi-

olégica.

2.1 Fase 1 - informação (Agosto 1981/Julho 1982)

Fundamentalmente este período caracterizou-se pelo primeiro

contato com as indústrias, tendo as inspeções, um caráter pu-

ramente de coleta de dados. Após as visitas efetuadas nesta fa-

se, uma primeira idéia da situação dos serviços de proteção ra-

diológica das indústrias brasileiras foi formada tendo sido i-

dentifiçados os seguintes problemas:

a) Afastamento técnico e administrativo entre as indústrias e

os órgãos oficiais

Apôs algumas inspeções, verificou-se a necessidade de um maior

entrosamento entre os órgãos oficiais (inspeção e crcdcnciar.cn-

to), a indústria e o trabalhador. Um contato mais permanente

entre as partes envolvidas é essencial para que o Supervisor de

Proteção Radiológica na indústria, possa exercer, na sua tota-

lidade, as funções previstas nas Normas de Radioprotcção.

B) Falta de normas específicas, principalmente para operações

de radiografia industrio 1.



As normas Básicos de Proteção Radiolõgica pela sua própria

concepção e finalidade, são genéricas e, na prática, não a-

tendem às várias situações específicas encontradas. Sur> maior

deficiência foi verificada nas áreas de raios-X industrial e

gama.graf ia.

C) Falta de treinamento em proteção radiolõgica para o téc-

nico brasileiro, principalmente para os operadores de gama-

grafia.

Embora os operadores se mostrassem conhecedores dos parâme-

tros e das técnicas de gairagrafia, foi observado um desco-

nhecimento das Normas Básicas de Proteção Radiolõgica, dos e-

feitos da radiação e cuidados necessários durante o ensaio ra-

diogrãfico.

D) Falta de uma metodologia de inspeção

Pela falta de normas específicas e pela diversificação de em-

pregos da radiação nas indústrias convencionais, neste perío -

do, as inspeções não atingiram uma uniformidade de objeti -

vo verificando-se a necessidade de aprimorar os relatórios e

métodos de inspeção.

2.2 Fase 2 - conscientização (Agosto 1982/Julho 1983)

A importância e contribuição desta fase foram: solucionar os

problemas levantados nas primeiras inspeções, normalizar os

procedimentos técnicos existentes e concentrar esforços na

necessidade do treinamento em proteção radiolõgica. Nesta e-

tapa as seguintes providencias foram tomadas:

a) Aproximação das indústrias junto aos órgãos oficiais.

Com o espírito de aproximação, foi convocado um número signi-

ficativo de Supervisores de Proteção Radiolõgica, para que,

juntamente com a SEDÍí/CNEN e o IRD, se elaborasse um projeto

de norma pura radiografia industrial. Ainda neste período

realizou-se no IRD o 1' Encontro de Supervisores de Proteção

Radiolõgica, contando com a presença de 27 Supervisores, on-

de se debateu a situação da proteção radiológicn r.a indústria

convencional.

b) Criação do uma norma específica para radiografia indust.ii.il.



Após nove meses de trnbalho, nesta fase concluiu-se a norma
NE-6.04 intitulada "AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇOl-S DE RADIOGRAFIA
INDUSTRIAL". Esta norma teve como principal objetivo " esta-
belecer os requisitos e condições necessárias para aquisição,
posse, uso e transferência de fontes e equipamentos geradores
de radiação ionizantc utilizados em radiografia". Esta norma,
entre outros aspectos, adaptou as normas internacionais a re-
alidade e experiência brasileira.

c) Cursos em proteção radiolÕgica específicos para operadores
e técnicos em radiografia industrial

Nesta fase desenvolveu-se no IRD um programa de audivisual,
entitulado RADIAÇÃO E VIDA, composto de 7 módulos com 506 dis_
positivos, e duração de lh e 45min sobre os seguintes temas:

- MODULO 1 - O.que é Radiação?
- MODULO 2 - A célula, nosso ponto de partida.
- MODULO 3 - Como medir a Radiação
- MODULO 4 - Efeitos imediatos da Radiação
- MODULO 5 - Efeitos tardios da Radiação
- MODULO 6 - Acidentes em Gamagrafia - Causa e Provenção
- MODULO 7 - Proteção Radiológica

Procurando enfocar principalmente o técnico de nível médio
(operador de gamagrafia) este programa visou, através de sua
linguagem simples e didática, chamar a atenção do técnico br£
sileiro ã sua realidade, ressaltando os conceitos básicos ne-
cessários ao cumprimento de sua rotina.

De forma a divulgar o trabalho e aquisição do mesmo, 26 apre-
sentações foram realizadas em vários congressos representati-
vos de entidades de classe.
Paralelamente, em relação ao 'técnico de nível superior, o IRD
integrou seu Programa de Treinamento ã implantação do Progra-
ma Nacional de Inspeção, dobrando o número de cursos, ofereci-
dos. No IRD, somente neste período, aproximadamente 100 téc-
nicos completaram os cursos de Efeitos Biológicos da Radiarão ,
Blindagem c Proteção Radiológica na Indústria Convencional.

d) APRIMORAMENTO DA METODOLOGIA DK INSPKÇAO
Conclusão dos modelos objetivos c consistentes de reJ.itõrio <!r



inspeção com sua total adequação ãs normas vigentes. Na arca de

gamagrafia, modelos de relatórios específicos para Frente 1'i.x.i

e Frente Movei, foram desenvolvidos e concluídos neste período.

2.3 Fase-3 - inspeção (Agosto 19S5/Julho 1984)

Esta fase caracto Lzou-se pela implantação de uma rotina de

inspeção e pelo restabelecimento aos órgãos oficiais, de forma

abrangente e realística, da responsabilidade maior, qual seja

a de controlar e fiscalizar o uso da radiação ionizante nas in-

dústrias brasileiras. As seguintes metas foram alcançadas:

a) Maior entrosamento entre órgãos de inspeção e credenciamento.

Neste período dinamizou-se o entrosamento entre o órgão de inspe-

ção e pesquisa (IRD) e o órgão normativo e de credenciamento

(DIN/CNEN), no sentido de se acompanhar e tomar ciência das res-

trições impostas âs industrias com irregularidades detectadas

no serviço.

b) Aumento do quadro de inspetores

0 aumento do quadro de inspetores foi fundamental para que uni

maior número de indústrias pudessem se; reinspecionadas sem pre-

juízo das inspeções de rotina.

c) Formação de grupos de trabalhos

Com a formação destes grupos, deu-se início a uma análise dos

incidentes e acidentes mais comumentes observados em nossas in-

dústrias, objetivando uma maior visão das causas e doses mais

relevantes.

d) Fortalecimento do supervisor de proteção radiológica

Com a maior abrangência de indústria inspecionadas e com a rcins-

peção de vários serviços, o trabalho do Supervisor de Proteção

Radiológica ganhou força e cunho oficial junto à Direção de sua

empresa.

0 Supervisor de Proteção Radiológica se mostra a peça fundamen-

tal para o estabelecimento de uma -/oti na segura em proteção ra-

diológica.

3 MÉTODO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS INSPECIONADOS



Do forma a se poder avaliar qualitativamente um determinado ser

viço de proteção radiológica, quatro indicadores de qualidade

foram selecionados. A cada um dcles'Voi associado um peso re-

lativo e com a seguinte contribuição relativa (Tabela 2):

t L

1

2

3

4

INDICADORES DE QUALIDADE

Adequação do Plano de Proteção Radiolõgica

Controle de Qualidade dos Equipamentos....

PESO

20

30

20

30

Tabela 02



a) Supervisor de proteção radiológica (IS)

1.1 - credenciado pela CNEN 10

1.2 - credenciado provisoriamente OS

1.3 - assistência ao serviço e experiência.... 05

b) Adequação do plano de proteção radiológica aos procedimen-

tos de rotina (30)

2.1 - controle de dose individual dos trabalhadores OS

2.2 - ficha individual de exames médicos 05

2.3 - atualização do inventário de fontes .05

2.4 - procedimentos para situação de rotina 05

2.5 - pi-ocedimentos para situação de emergência 05

2.6 - assentamento dos levantamentos radiométricos 05

. >

c) Controle de qualidade dos equipamentos (20)

3.1 - tipo e qualidade de monitores de área 05

3.2 - certificado de calibração 05

3.3 - procedimentos de inspeção visual dos equipamentos..05

3.4 - levantamento radiométrico do irradiador ....05

d) Treinamento (30)

4.1 - registro e avaliação 05

4.2 - observação do ensaio radiográfico com relação a pro-

teção radiológica do operador. ......25



Estos indicadores de qualidade? foram selecionados pela

sua importância prática e exi-rjencia normativa para que

um determinado serviço reúna as condiçoeu- mínimas para

operar com segurança.

Desta forma, uma indústria inspecionada onde a soma dos

pesos, , situasse acima de 70, foi classificada como um

bom serviço, entre 50 e 70 como regular e abaixo de 50

como deficiente, (fig. 01)

•

. 5.0 .

. DEFICIENTE

. .REGULAR

. .7.0 . .

••

. . BOM 100

•

fig. 01 : Classificação das Empresas



4 - RESULTADOS

D .ante os três anos âe implantação do Programa Nacional de

Inspeção (agosto 1981 e julho 1984) foram realizados ceca

de 200 inspeções, sendo aproximadamente a metade destas em

serviços de garcagrafia.

Baseados nos Indicadores de Qualidades apresentamos a se-

guir os resultados mais relevantes que obtivemos:

TABELA 03: RESULTADO DA FASE 1

RESULTADOS FASE I - INFORMAÇÃO
(Agosto 1981 - Julho 1982)

BOM. 22,5 % (16 IND)

REGULAR 55 % (40 IND)

DEFICIENTE 2 2 , 5 % (16 IKD)

N9 DE INDUSTRIAS DESATIVADAS . 7

N9 DE INDUSTRIA? INSPECION/vDAS 79

TABELA 0 4 : RESULTADO DA FASE 2

RESULTADOS FASE 2 -COKSCIENTIZAÇ/ÍO

. . (Agosto 1982 - J u l h o 1983)

BOM 28 % ( 9 IND)

REGULAI*.... . . . . 5 4 % (18 IKD)

DEFICIENTE. . . . . 18 l ( 6 I

N9 DE INDfSTRIAS DESATIVADAS 4

M? DE ITIDÜP^^T^n IMPPKCT0M/O/\S.' .37



TAIU-1A 0 5 : RIISW.TAIX) l\\ FASH 3

RESULTADOS FASE 3 - INSPEÇÃO
(Agosto 19G3 - Julho 1984)

BOM : '.* 33 % (23 IND

REGULAR 47 % (55 IND

DEFICIENTE 20 % (14 IND

N9 DE INDUSTRIAS DESATIVADAS 14

N9 DE INDUSTRIAS INSPECIONADAS.......... 84

10



3MERO DE I N -

3STRIAS I N S -

rio::ArAS

40

30

20

10

X

••*•>

BOM ,REGULAR DEFIC; . BOM REGULARtDEFICt t BOM REGULAR .DEFICt ,

/.7T1T...O iQfl7/JUI.HO 1983 ..AGOSTO 1983/JUI.HO 1984

Ii.TORMAÇAO COIJSCIENTIZACÃO INSPEÇÃO

r:sA ri?.' Rosultados à&s Fases 1,2 c 3



J.
TAB3IA 06: SITUAÇÃO POR ESTADO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO RADIOLOGXCA DS GAMAGRAKA B RAIOS-X

• INSPECIONADOS EM 1984 •

(% DE ATENDIMENTO DOS ITENS} ' .

^^INDICADORES DE

>w QUALIDADE

• SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

MINAS GERAIS

Ri© G. DO SUL

BAHIA

PSF.::A;-:3CCO

SUPER-

VISOR

1.1

88

69

100

17

50

0

ADEQUAÇÃO DE PLANO DÈ PROTEÇÃO RA-

DIOL0GICA AOS PROCEDIMENTOS IS ROTS®

2.1

81

46

50

33

50

0

1

2.2

94

85

100

100

50

50

2.3

10 Ò

100

100

*

100

*

2.4

63

46

50

67

50

0

2.5

67

46

50

*

50-'

*

2.6

44

15

0

0

0

0

CONTROLS DE QUALIDADE

DOS EQUIPAMENTOS

100

92

100

83

50

100

88

46

50

50

50

0

100

75

100

*

100

*

3.4

100

100

100

*

100

*

TREINAMENTO

4,1

50

46

>.

17

0

0

4.2

92

50

100

0

100

0

MÉDIA

DE

VTEHDX-

MENTO

82

63

73

41"

58

17



TABELA 071 SITUAÇÃO POR REGIÃO DOS* SERVIÇOS DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA DE CAMACRATIA E RAIOS - X
\ ' i

INSPECIONADOS EM 1984

(% DE ATENDIMENTO DOS ITENS) * ' • .

>v INDICADORES DE

^S^QUALIDADB

REGIÃO ^ V

SU0Z3TE

SUL

NORDESTE

1

SUPER-

VISOR

1.1

86

17

25

ADEQUAÇÃO DE PIANO DE PROTEÇÃO* RA-

DIOLOGICA AOS PROCEDIMENTOS DS ICTXNa

2.1

59

33

25

2.2

93

100

50

•

2.3

íoò

ft

100

2.4...

53

67

25

•

2.5-

54

*

25

2.6

20

0

0

CONTROLS DE QUALIDADE

DOS EQUIPAMENTOS

3.1

97

83

75

•

3.2

61

50

25

3.3

92

«

100

3.4

100

*

100

•

TREINA! ffiNTC

4.1

49

17

0

4.2

81

0

50

M2DIA

DE

ATESDI-

;-:E::TO

73

37

•
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Devido as divcrsidades de condições de trabalho,; as empresas
de gamagrafia foraui classificadas cm dois tipos de frentes de
trabalho: frente fixa e frente móvel:

Frente Fixa: instalação cora proteção permanente, planejada pa
ra radiografia industrial, na qual esta é regu-
larmente realizada.

Frente Móvel: local onde são executados eventualmente traba-
lhos de radiografia industrial, sem proteção
permanente, especialmente planejado.

Era função dessas condições de trabalho existente entre as fren
tes fixas e frentes moveis, foram escolhidas 4 indústrias re-
presentativas de cada grupo e cerca de 1000 fichas de dose
foram analizadas de forma a se avaliar a dose coletiva mensal
por indústria e por fase de implantação do programa.



TABELA 09 : COMPARAÇÃO' ENTRE FRENTES FIXAS E MOVEIS DE GAMAGRAFIA - FASE 1

T I P O D E

A T I V I D A D E

FRENTE FIXA A

*

FRENTE FIXA B

FRENTE FIXA C

FRENTE FIXA D

FRENTE KOVEL . A

FRCNTS -HOVEL B

Fnnr.TE K G V E I . c

!<::::.TÍ: ;;*vcr. D

19 FASE» AGOSTO 1981 /JULHO 1982

MEDIA DO N<? DE EM-

PREGADOS QUE TRABA-

LHAM COM RADIAÇÃO

IONIZANTE

17

9

20

135

50

89

i

17

MEDIA DAS DOSES •

MENSAIS POR EMPRE-

GADO

(mSv/homem-mes)

0,30

0,03

0,08

0,03 »

1,34

0,37

0,81

0,93

NÚMERO DE DOSES

:1AIOR QUF. 4 mSv PCR

EXPOSIÇÃO

1

0

1

0

47

23

25

6

NOMERr DS DOSES

MAIOR QUE 50 r.Sv

POR EXPOSIÇÃO

0

0

0

0

2

0

2

0



TA3SLA 09 : COMPARAÇRO ENTR3 FRENTES ..FIXAS E MOVEIS CA GAMAGRAFIA -*FASE

T I T O D E

A T I V I D A D E

F^S:JTE FIXA A

FRENTE FIXA 3

FRENTE FIXA C

TRSNTE FIXA D

FRE::TE NOVEL A

\
FR3Í:?E MÓVEL B

rr.E::T3 Í-.OVSL' c

; r?.r.::i':* j:õVtú D
>

29 FASE : AGOSTO 1982 /JULHO 1983

MÉDIA DO N9 DE EM-

rREGADOS QUE TRABA-

LHAM COM RADIAÇÃO

IONIZANTE

16 • . . N

10

20

9

149

30 .' . .

110

20

MEDIA DAS DOSES

MENSAIS POR EMPRE-

GADO

( mSv/homem-nes)

0,24

0,02 •

0,02

0,10 •

1,26

0,76

0,64 .

0,67

N0KERO DE DOSES

MAIOR QUE 4 roSv

POR EXPOSÍÇfO

0

0

0

0

42

6

27

5

KCMERO DE DOSES

MAIOR CUE 50 .T.SV

POR EXPOSIÇ'O

0

0

o -•>

0

3

0

1

o .fc



TA3ELA 10 « COMPARAÇÃO ENTRE PRESTESNFIXAS E MOVEIS DA 6AMAGRAPIA -
#FASE. 3

T I P O D E

A T I V I D A D E

1 . FP-SNTE FIXA A

FRS;;TS FIXA B

FRENTE FIXA C

FRENTE FIXA D

FRENTE KflVFL A

<
j r?.SKts ;:OVEZ. B

| Fr.EÍCTE KGVEL C

39 FASE : AGOSTO 1983 /JULHO 1984

K2DIA DO N9 DE EM-

PREGADOS QUE TRABA-

LHAM COM RADIAÇSO

IOHIZANTE .

8 ' . *

9

8

13

143

22

48

14

MEDIA DAS DOSES

MENSAIS POR EIÍPRE-

GADO

( nsSv/homem-mes)

0,20

0,03 •

BG

0,09 •

0,40

0,59

0,16

0,73

NOlIERO DE DOSES

MAIOR QUE 4 nSV

POR EXPOSÍÇAO

0

0

0

1 •

27

7

3

6

SC.MERO DE DOSES

MAIOR QUE 50 C.Sv

POR EXPOSIÇÃO

0

0

0

0

0

0

0

• 1
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1 Filosofia de implantação

A filosofia adotada para implantação do Programa Nacional de
Inspeção (Informação, Conscientização e Inspeção) mostrou-se
na prática muito adequada uma vez que inúmeros problemas de
ordem técnica e administrativa puderam de forma gradual, ser
identificados, analizados e solucionados. A sua maior vanta-
gem entretanto, foi a de propiciar a-participação das indús-
trias, representadas pelo Supervisor de Proteção Radiolõgica,
no processo de aprimoramento e normalização dos procedimen-
tos em proteção radiolõgica, garantindo assim, sua adequação
à realidade brasileira.

Hoje temos a certeza ser fundamental que todas as partes en-
volvidas sejam identificadas e que a cada um delas, seja a-
tribuída sua cota de responsabilidade.
As duzentas inspeções realizadas durante a implantação do
Programa, tornaram possível que o Instituto de Radioprote :ão
e Dosimetria (IRD), se colocasse, não somente na posição de
órgão fiscalizador, reconhecido e capacitado a apontar as d£
ficiências e qualidades dos serviços inspecionados, mas so-
bretudo, como entidade conhecedora e consciente da realidade
brasileira em gamagrafia e raio-x industrial.

5.2 Situação nacional dos serviços de proteção radiolõgica em

gamagrafia e raio-x

Ao analisar os resultados decorrentes da avaliação dos scrvj_
ços inspecionados nas diferentes fases (Tab. 3, 4, 5, e
fig. 2), observamos pelos indicadores de qualidade citados na
Tab. 2 uma melhora gradual no atendimento às exigências das
normas e condições de segurança' (Tab. 02) já durante a im-
plantação do programa.

Em relação aos serviços de Proteção Radiolõgica por Estado
de Federação São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, lide-
ram cm qualidade com 82*»,73*» e 63V respectivamente.
(Tab. 06).



Esta liderança da Região Sudeste cm relação as Regiões Sul c
Nordeste (Tab. 07) no atendimento às normas de Radioprotcção
são um reflexo da heterogeneidade sócio-ecônonuca entre as
regiões c ao maior contato existente entre as indústrias da
Região Sudeste com os õrgaos oficiais, ate mesmo pela proxi-
midade geográfica. Maior ênfase deve ser dada as Regiões Sul
e Nordeste, intensificando-se as inspeções e programas nestas
regiões.

5.3 Relação entre frente fixa e frente movei de gamagrafia

Analisando-se as Tab. 8, 9 e 10, vamos constatar nas frentes
móveis as doses coletivas (mSv/homem-mês), mais altas e o maior
:número de incidentes.
Comparando-se os resultados das três fases, podemos observar
uma queda sensível na dose coletiva e no número de incidentes
registrados.
Esta maior incidência de acidentes nas frentes moveis', se de-
ve basicamente ã três fatores:

- normalmente o Supervisor de Proteção Radiológica, situa-se
na matriz, dificilmente sendo encontrado nas frentes de tra -
balho.

- Condições precárias dos canteiros de obras.
. - Diversidade de geometrias de irradiação.

6 CONCLUSÃO

. Com o Programa Nacional de Inspeção, a CNEN como órgão nor-
mativo e de credenciamento, restabeleceu de forma abrangente
e realística a sua responsabilidade, que ó a de controlar e
fiscalizar o uso de radiação ionizante nas indústrias brasi-
leiras.


