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RADIOPROTEÇÂO INDUSTRIAL: O QUE ESTA ACONTECENDO.'

Introdução (I)

Com o objetivo de regulamentar o Licenciamento de Instalações de

Radiografia Industrial, a CNEN (Comissão Nacional de Energia Nu-

clear) publicou, em 13.11.85, no D.O.U. (Diário Oficial da União, a

Norma Experimental NE-06.04.

Após tomarem conhecimento da Norma, .as empresas ligadas :.o setor

- por intermédio dos supervisores de radioproteção e com o apoio da

ABENDE - se reuniram a fim de discutir as alterações que o mesmo so-

freria, com a introdução da Norma. Pois, a partir da publicação no

D.O.U., as empresas teriam o prazo de seis meses para se ajustarem

aos requisitos aplicáveis da NE-06.04.

Com a colaboração da ABENDE foram realizadas várias reuniões entre

os supervisores de radioproteção, onde dúvidas e sugestões foram le-

vantadas, discutidas e, posteriormente encaminhadas ã CNEN.

Por essas razões, a CNEN convocou uma reunião em sua sede, no Rio

de Janeiro e formou uma Comissão que ficou encarregada de modificar

a Norma, enquedrando-a em condições aplicáveis ã realidade das em-

presas.

Assim, no dia 26.09.86, a CNEN publicou no D.O.U., a Norma Experi-

mental "Licenciamento de Instalações de Radiografia Industrial - R£-

visão 1" - CNEN - NE-06.04 Rev. 1 que se aplica especificamente às

instalações de radiografia industrial abertas e fechadas. Para is-

so, devem ser consultadas as seguintes normas da CNEN:

. Radioproteção (atualmente Resolução CNEN - 6/73);

. Licenciamento de Instalações Radiativas (CNEN - N.E. - 6.02);

. Certificação da Qualificação do Supervisor de Radioproteção;

. Transporá de Materiais Radioativos (atualmente Safety Series

n9 6 - IAEA - edição 1985 e regulamentos da IATA - edição 1985).
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O que mudou (II)

Com a publicação da norma experimental N.E. -6.04- Revisão 1, as

modificações ocorridas na área de radiografia industrial, vieram de

uma maneira geral, especificar os procedimentos a serem utilizados

nesse setor. Na realidade, a N. E. -6.04- Revisão 1, deve ser utiliza

da juntamente com as Normas anteriormente citadas, não devendo ser

considerada como uma nova Norma que substitui a Resolução CNEN-6/73.

Portando, a NE-6.04- revisão 1, em relação a resolução CNEN-6/73, so-

mente especifica em detalhes, como as instalações de radiografia in-

dustrial abertas e fechadas devem proceder em relação ao Plano de Ra-

dioproreção da empresa.

Análise das modificações introduzidas com a NE-6.04- Revisão 1.

a - Definições e Siglas.

Algumas definições e siglas presentes na Norma (NE-6.04-Revisão

1) apresentam alguns conceitos novos, não contidos na Resolução

CNEN 6/73.

Dos termos definidos, alguns merecem destaque:

. Aferição;

. Area restrita;

. Calibração;

. Carga de trabalho de um aparelho de Raio - X;

. Carga de trabalho de uma fonte radioativa;

. Instalação aberta;

. Instalação de radiografia industrial;

. Instalação fechada;

* Instalação radiativa do grupo II;

. Irradiador;

, Porta fonte;

. Rejeito radioativo.
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b - Licenciamento.

Neste. Item estão contidas as informações para que as empresas

(por intermédio de seu supervisor de radioproteção) providen-

ciem a, execução do Plano de Radiopròteção exigido pela CNEN.

No esmo de Instalação Fechada, as empresas estão obrigadas a

apresentar a licença de construção da instalação.

Para as Instalações Fechadas e Abertas deverão ser apresentadas:

b.l - Autorização para aquisição ou para Transferência de Fontes de

radiação e ou irradiadores.

Este Item condiciona que as empresas devem obter autorização da

CNEN para aquisição ou transferência de fontes radioativas e respec

tivos .irradiadores ou "containers", bem como aparelhos e ampólas de

Raio X. •

b.2 - Autorização para operação.

Neste Item estão relacionados os procedimentos que as empresas de-

vem adotar para que possam receber autorização de operação. Também

consta quais os programas que deverão conter o plano de radioprote-

ção. São,descritos procedimentos relativos a:

. Projeto final da instalação;

. Equipamentos e instrumentação;

. Controle de rejeitos;

. Organização do Pessoal (constituição e qualificação da equipe);

. Plano Geral de Radioproteção. Este plano deve conter os seguintes

programas:

- condução das operações;

- controles administrativos;

- treinamento de pessoal;

- emergências;

- proteção física;

- especifico de radioproteção.

C - Condução das Operações.

Os seguintes tópicos sio abordados neete Item:

. Atribuições do Pessoal: informa as atribuições do Supervisor de

Radioproteção, responsável pela instalação «aberta, operador de T •-;

diografia e auxiliar de operador.
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. Condições Operacionais: fornece os requisitos necessários para a

execução de radiografia industrial; estabelece a obrigatoriedade1

do plano especifico de Radioproteção para as instalações abertas

localizadas em vias publicas ou em zona residencial; proíbe a

execução de operações de Radiografia Industrial por um único ope-

rador

. Troca de Fontes: apesar da Norma permitir que o Supervisor de Ra-

dioproteção ou responsável pela instalação aberta realizem a tro-

ca de fonte, a CNEN proíbe essa operação determinando que a mesma

seja realizada em suas instalações.

. Manutenção do Equipamento: realização de ensaios de fuga nos ir-

radiadores ou "containers", semestralmente, exceto em fontes ra-

dioativas de irídio - 192; calibração anual ou após cada manüten

ção nos monitores de radiação, por instituição credenciada pela

CNEN (atualmente somente o Instituto de Radioproteção e Dosime-

tria - IRD/CNEN - RJ e a CNEN/SP estão credenciados) .

. Transporte: etiquetas para veículos devem estar afixadas nos mes-

mos quando estiverem transportando material radioativo; devem a-

companhar o transporte, a documentação referente a carga, além do

envelope e ficha de emergência contendo instruções de como proce-

der em casos de emergência; fixação no veiculo ae uma caixa me-

tálica, sinalizada e trancada que deverá contez a embalagem de

transporte da fonte; o transporte deve ser realizado por dois

trabalhadores.

D - Registros que devem ser mantidos:

. Controle dosiroétricô;

. controle ftédico;

. Calibraçco dos monitores;

. Aferição dos monitores;

. Ensaios de futa: descrição e método utilizado;

, Fontes e aparelhos de Raio X;

. Levantamento radiométrico das instalações fechadas e áreas

de armazenamento;
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• Treinamento e reciclagem do pessoal;

. Emergências: registro em livro próprio;

• Transporte.

B * Notificações: informa quais os dados que devem constar no rela-

tório de acidente ou de situação de emergência, além de relacio

nar tipos e prazos para notificação de acidentes ou situações '

de emergências; solicita que a empresa relacione as instalações

abertas com a localização, nome do responsável pela instalação'

aberta, cronograma de serviço, período; qualquer alteração deve

ser notificada.

F - Inspeções e Auditorias: a critério da CNEN poderá haver a sus-

penção ou cancelamento da autorização de operação da empresa.

6 - Disposições transitórias: as exigências da Norma (NE-6.04-Revi-

são 1)devem ser ajustadas pela empresa até 26.03.87; quanto ao

pessoal técnico admitido anteriormente â publicação dessa lei,

deverá ser enviada ao DIN/CNEN - RJ, uma relação juntamente com

os "currlcu.lum-vitae", um pedido de aceitação de óuas qualifica

ções.

Considerações (III)

A Norma NE-6.04- Revisão 1 deveria ter sido publicada no D.O.ü.

juntamente com a Norma de Radioproteçao, além da Norma de Transporte1

de Materiais Radioativos - edição traduzida.

'Segundo informações do DIN/CNEN-RJ, no item 4.3.4 (Organização do

Pessoal), não há necessidade de um Supervisor de Radioproteçao, em ca

da instalação aberta.

A empresa deverá ter o Supervisor de Radioproteçao e o substituto e

ventual. O substituto eventual não precisa ter aprovação em credencia

mento realizada pela CNEN, desde que os outros requisitos tenham sido

obedecidos. Portanto, para ser substituto eventual do Supervisor de

Radioproteçao, não é necessário possuir o titulo de Supervisor de Ra-

dioproteçao fornecido pela CNEN. '
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As enpresas que realizam radiografias industriais tem autorização e-

mitida pela CNEN/RJ para operarem.

Apôs a apresentação do Plano de Proteção Radiológica, as autorizações

serão ou não renovadas.

Análise elaborada por Mário Endo, da NDT Engenharia Ltda, e membro da

Comissão de. Segurança e Radioproteçao da ABENDS.


