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12 SEMINÁRIO DE SEGURANÇA INDUSTRIAL 

INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 

ENVOLVENDO RADIAÇÕES IONIZANTES 

.Gilberto Fonseca* 

RESUMO 

São apresentadas diretrizes básicas para possibilitar a execução de tra

balhos com radiações ionizantes em áreas industriais com elevado padrão 

de segurança. Estabelecera-se critérios contratuais, técnicos, operacio

nais e administrativos para execução segura de radiografias/gamagrafias, 

a utilização òe equipamentos fixos ã base de radiação (medidores de ní

vel, densidade, fluxo, etc.), bem corno cuidados a serem assumidos duran

te as fases de projeto, aquisição, transporte, armazenamento, instalação 

e manutenção destes últimos. Finalmente é sugerido um procedimento para 

atuação durante emergências envolvendo fontes radioativas. 

ABSTRACT 

Basic directives are presented allow operations with ionizing radiations in 

industrial areas with high levels of safety. Contractual, tecnical, 

operational and administrative criteria are established for the safe 

performance of x-rays and gamographys arid the use of fixed radiation 

based equipment (indicators of level, density, flow, etc) as well as 

precautions to be taken during project, procurement, transportation, 

assembly and maintenance of such equipment. Finally procedures are 

suggested for emergencies involving radioactive sources. 

Chefe do Setor de Proteção contra Incêndios da COPENE PETROQUÍMICA DO 

NORDESTE S/A 



1. C3JETIV0 

Fixar diretrizes para execução de trabalhas utilizando radiações JL 

onizantes baseadas na Resolução 06/73 da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN). 

2. CAMPO PS APLICAÇÃO 

A presente Instrução aplica-se a todos os trabalhos desenvolvidos 

na área da eir.presa (A) que envolvam utilização, transporte ou armazena

mento de dispositivos emissores de radiação ionizante. 

3. COORDENAÇÃO 

Durante todos os t r a b a l h o s envolvendo r a d i a ç õ e s i o n i z a n t e s , os a s 

pec tos de Proteção Radiológica deverão s e r coordenados pe lo órgão de 

Pro teção Radio lógica . 

4 . REQUISITOS OPERACIONAIS BÁSICOS RELACIONADOS COM ENSAIOS NÃO DESTRU

TIVOS Ã BASE PB RADIAÇÃO (RADIOGRAFIAS E GAMAGRAFIAS) 

4 . 1 . CRITÉRIOS A SEREM ATENDIDOS PELA EMI U2SA CONTRATADA (3) QUANDO DA 

ASSINATURA DO CONTRATO: 

a ) L i c e n ç a 

Apresentação de cópia da Autorização fornecida pela Comissão Nacio 

nal de Energia Nuclear (CNEM) permitindo a empresa (3) operar cen fon — 

tes radioativas. 

b)Plano de Proteção Radiológica 

Apresentação de cópia do "Plar.o da Proteção Radiológica" ca or̂ prosa 

(3) aprovado pela CNEíJ, contando relação nominal dos funcionários quali 

ficados que irão trabalhar na empresa (A) (indicando suas funções o en

dereços) e identificando o responsável pela aplicação das medidas do 

Pro te ç. o Radiológica. 

c)Procedimentos de Emergência 

Apresentação de cópia dos "Procedimentos do Emergência" ÍIdot:ador; r,o. 

Ia empresa (B). 

d)Acompanhamento 

Manter/ em caráter permanente, o acompanhamento da execução dos tra- j 

— . — — .y 
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sêgP-
balhos, por ra erpreoado, indicado por escrito pelo Supervisor de Prole 

çiio P.adiolonica, capaz ce atuar cia qualquer situação üv emergência, de 

modo a garantir a segurança do seu pessoal, dos er?.pregados da empresa 

(Al e áo público em geral. 

eJPlano de calibrarão dos instrumentos de detecção e/ou medição de radji 

ação 

Apresentação de Plano de Calibração do todos os dispositivos de d£ 

tecção e/ou medição de radiação a serem utilizados, além de cópias dos 

certificados de calibração emitidos por entidades credenciadas pela 

CKE!\, cora prazo de validade de 12 meses. 

4.2. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA EMPRESA (A) 

a)DcEc Kãxirr.a 

Baseado no que estabelece a Resolução 06/73 da CNEN, os funcioná

rios da empresa (A) e demais empreiteiras são classificados como "indi

víduos do público", ficando estabelecida una dose máxima para os mesmos 

de 0,5rem/ano. 

b)Acidentes 

Todo e qualquer acidente envolvendo radiação ocorrido na empresa 

(A) deverá ser comunicado à CNEN. 

c)Limites de Intensidade de Radiação 

Devido â freqüente utilização de radiografias apenas em pequenas 

espessuras, as fontes deverão ter sua atividade limitada em no 'máximo 

25 curies (25CKVpara aparelhos de raios-X). 

Casos especiais que necessitem de maiores atividades, deverão ser 

analisados previamente pelo órgão fiscalizador do contrato, que solici

tará ao órgão de Proteção Radiologics, o cadastramento do dispositivo e 

a adoção de medidas de proteção adicionais. 

d)Transporte de Fontes Radioativas 

0 transporte de fontes radioativas deverá obedecer as regulamenta

ções para transporte com segurança de material radioativo da CNEN. 

Será exigido o uso de placas indicativas (conforme anexo-1) nas 

partes laterais e traseira do veiculo, identificando-o como transportador 

LT1 
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de material radioativo quando do seu adentramento ã empresa (A). 

O referido veiculo deverá transportar apenas os técnicos credencia_ 

dos da empresa (B). 

e)Horário de Execução dos Trabalhos 

Trabalhos envolvendo radiações, deverão ser executados apenas em 

horários noturnos (entre 18:00 e 06:00 horas). 

Nos casos especiais em que, por necessidades técnicas da etr.presa 

(A),se faça necessário efetuar radiografias no horário diurno, o órgão 

fiscalizador do contrato deverá ranter uni prévio contato cora o órgão de 

Proteção Radiolõgica, visando a adoção de medidas compleraentares de se

gurança, devendo ainda em tais casos haver uma preferência pelo horá

rio compreendido entre ãs 12:00 e 13:00 horas. 

f)Cadastramento dos Dispositivos ã Base de Radiação 

Só poderão ser utilizados na empresa (A) dispositivos radioativos 

previamente cadastrados junto'ao órgão de Proteção Radiolõgica. 

2 obrigatória a apresentação no ato do cadastramento de: 

- Dispositivo a ser cadastrado. 

- Curva de decaimento radioativo (para fontes radioativas). 

- Manual de operação (para equipamentos de raios-X). 

O cadastramento se dará através de afixação no dispositivo cs um a 

desivo (conforme anexo-2), que identificará o mesmo para fins de con

trole. No caso de fontes radioativas, catara zo cr^ao de Proteção '.adi 

ológíca acompanhar o decaimento radioativo do isõtopo em questão, can

celando o cadastramento quando a fonte atingir níveis de radiação consJL 

derados inadequados ã sua utilização. 

g)Credenciamento para Solicitação de Permissão para Trabalho 

Somente poderão solicitar autorização para ex .cução de trabalhos en 

volvendo radiação nas áreas operacionais, pessoas préviamenta credanci£ 

das a solicitar P.T.'s. 

4,3. PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA EXECüÇXO DE TRABALHOS NAS AREAS 

OPERACIONAIS 

^^"1—inM»jmiijm.u». i _ m . i L L . I . - I I U Í i.i-J-" n m i m w i i TT-TT ~" ' ** " " • •• • , n i 1 M , | ,_ _ , , mm _ „L_ _ ^ ,m ^ M , m m i a m , — IHTIIWI~I " i r i — r r r m m n i . m ^ ^ 
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4.3.1. O exccutante deverá solicitar ao órgão operacional da área uma 

PernissSo para Trabalho-P.T., para execução co serviço. 

4.3.2. h operação contactará o órgão de Proteção Radiolcgica, o qual de 

verá: 

a)Verificar a utilização por parte òe todos cs executantes de monitores 

individuais de radiação. 

b)Verificar se o dispositivo possui o ADESIVO comprobatório de seu ca-

dastrame J (anexo-2) . 

cjEr:. se tratando de fonte raãxoativa, verificar a atividade atual da 

mesma. 

d)Estimar ura raio de isolarriento teórico. 

e)Orientar o isolamento da área, verificando a existência de: 

- Corda delimitando a área isolada. 

- Placas de advertência conforme anexo-3 (de 7 em 7 metros). 

- Sinais luminosos intermitentes (de 20 em 20 metros). 

f)Providenciar a total evacuação (pessoas) da área isolada. 

g)Distribuir observadores em pontos estratégicos, exteriores ao isola

mento, visando orientar e impedir o adentramento de pessoal ã área iso

lada. 

4.3.3. Cumpridas as exigências acima, será emitida a PX 

4.3.4. 0 responsável pela Proteção Radiológica, dará o"visto"na PX e 

autorizará o acionamento do dispositivo. 

4.3.5. Tão logo seja acionado o dispositivo, o mesmo efetuará medições 

práticas (com medidor de radiação) nas proximidades do isolamento. 

a)Caso o nível de radiação detectado esteja dentro do limite permlssí — 

vel, o trabalho terá sua continuidade garantida. 



b)€aso contrário, o responsável pela Proteção Radiológica se distancia

rá do isolamento até deterninar o raio de isolamento adequado (indica — 

cão do medidor), suspenderá então o trabalho e recolherá a P.T.. 

4.3.6. O responsável pela Proteção Radiológica solicitará que seja re

feito o isolamento e revisará os procedimentos referentes aos itens 

4.3.2(e), (f) e (g). 

4.3.7. A operação emitirá usa nova P.7., o responsável psla Proteção Ra 

diológica dará o "visto" o o trabalho será reiniciado. 

4.4. PROCEDIMENTOS A SERHM ADOTADOS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM CAN

TEIROS DE OBRAS 

4.4.1. 0 executante solicitará ao órgão de Proteção Radiológica, ur.a"Au 

torização" para realização dos trabalhes envolvendo radiação. 

4.4.2. O responsável pela Proteção Radiológica procederá conforme os i-

tens 4.3.2 (a), (b) , (c), (d),, (e) , (f) e (g). 

4.4.3. Atendidas as exigências a que se refere o item anterior, será en 

tão enitida a "Autorização para Realização de'Serviços Radiogrãficos en 

Canteiros de Obras" (anexo-4) era duas vias, entregando-se a 19 via ao e 

xecutante. 

4.4.4. Tão logo sej^ acionado o dispositivo, o responsável pela Prote

ção Radiológica, agirá conforne determinado em 4.3.5 e 4.3.6 (lendo- «e 

"Autorização para Realização da Serviços RadiográfIcor? orn Ca?>toi.í.oa d« 

Obras", onde selêP.T.). 

5» RSQUISITQS OPERACIONAIS, BftSICOS RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DE_K • 

QuTPAMBNTOS, FIXOS A BASE DE RADIAÇÃO 

5.1. CRITÉRIOS A SEREM ADOTADOS QUANDO DA AQUISIÇÃO 

a)Sempro que se fizer necessário edqvirirr-c.ulnTwxxtw " bnoe do r;/!'.: •/.!-;;,;.> '<>•:_ 

gáo responsável pela Proteção Radiológica, deverá ser consultado, driven 

do emitir parecer sobre: 

« Localização adequada do equipa;r.onfco, tipo da blindar/cm a í;;;r eŝ -ci.íi. 

cada para a fonte. 



- Cuidados a serem adotados durante o trensporte, instalação, etc.. 

b)Quando ún recebimento ••"'e cualcuer material rarJio-ntivo, o órgão de Pro 

teção Radiológica deverá acompanhar o seu descarregemento, indicando os 

cuidados a serem adotados durante o seu armazenamento. 

5.2. CRITÉRIOS A SEREM ADOTADOS DURANTE A INSTALAÇÃO 

Ê obrigatória a participação do órgão responsável pela Proteção R<i 

diológica durante todas as fases de i stalação das fontes radioativas. 

5.3. CRITÉRIOS A SEREM ADOTADOS D "RANTE A OPERAC.So/MANUTEKÇSO 

a)Todo o pessoal envolvido con a operação e/ou manutenção dos sistemas 

fixos ã base de radiação deve possuir conhecimentos básicos sobre Prote 

ção Radiológica. 

b)As regiões próximas ã fontes radioativas deverão ser consideradas es

tritamente operacionais, sendo que o acesso a estes locais por pessoas 

que não sejam da operação deverá ocorrer tão somente após a emissão ce 

uma Permissão para Trabalho {p,T.)especifica para este fira. 

c)É obrigatória a participação de representante do Crgâo de Proteção R£ 

diológica durante a liberação de tais sistemas para manutenção. 

d)Todos os serviços de manutenção nestes sistemas só deverão ser inicia 

dos após a blindagem da fonte (fechamento) pelo responsável pela Proteção 

Radiológica, devendo este último providenciar para que todo o pessoal 

envolvido seja monitorado. 

6. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL RADIOATIVO 

Fontes radioativas não deverão ser armazenadas na área da empresa 

(A). Entretanto, quando por necessidades técnicas for extremamente ne

cessário o seu armazenamento, deverão ser obedecidos os seguintes re

quisitos de segurança: 

a)0 Crgâo de Proteção Radiológica indicará o local mais adequado para o 

armazenamento. 

b)Deverá ser construído "container" conforme detalhado no anexo-5, den

tro do qual serão armazenadas as fontes radioativas. 



cJA espessura das paredes do "container" acinta referido deverá ser tal 

que a dose de radiação na parte exterior do mesmo seja Slt0iaR/h. 

d)0 local deverá ser cercado mira raio de 0,5ra e sinalizado com placas 

de advertência (anexo-3). 

7. PROCEDIMENTO A SSR ADOTADO DURANTE EMERGÊNCIAS ENVOLVENDO POSTES RA

DIOATIVAS 

Sempre que ocorrer una situação de emergência envolvendo fontes ra 

dioativas (despreendiraento de fontes dos cabos de comando, sinistros ea 

locais onde existem fontes fixas, etc), deverá ser adotado o seguinte 

proced imento: 

a)Tão logo se constate qualquer descontrole sobre materiais radioativos 

(exposição contínua descontrolada), o responsável pela Proteção Radiolo 

gica deverá providenciar: 

- Imediata evacuação de pessoas das proximidades. 

- Monitorar a área (utilizando medidor portátil de radiação). 

- Isolar o local, sinalizando-o conforma normalizado. 

- Solicitar a presença no local de elemento credenciado pela crpresa(A) 

junto ã Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) conto responsável pa 

Ia Proteção Radiolõgica, conunicando-lhe todos o,s detalhes ã respeit; do 

ocorrido. 

b)Caberá ao credenciado convocar o responsável pela Proteção Radiolõgi

ca da 'on . ratante (empresa B) , e era seguida efetuar a coordsnação c'.ss 

trabalhos visando a recuperação, de modo seguro, das fontes. 

c)Tal coordenação iir.pl ica rã em: 

- Escolha do método adequado de recuperação das fonte:; e do pessoal a 

ser envolvido na operação. 

- Verificar a dosimetria do pessoal a ser envolvido na operação de res

gate (a escolha doa componentes do grupo 6 efetuada com base nestes da

dos) . 

- Verificar a disponibilidade de materiais (roupas, blindagens, pinça:;, 

etc.) adequados para o manuseio de material radioativo. 

- Determinar o tempo (provável) Í» ser gasto por cada rr.onbro da equipo P.-JL 

operação de resgate. 

Tal tenpo deverá ser estimado com baüe cm simulações, a seroa efe-

http://iir.pl


' mifcp _ ^ 
ti varias a titulo de treinamento ctê que toda a equipe r;e sinta segura pa_ 

ra efetuar a operação no rcenor tenipo possível (observando-se os limites 

de doses estabelecidos pela CNEI-!). 

Dòsmteas simulações devtilio ütr avaliadas (estimadas) as doses rece 

bidas pelas mãos e por todo o corpo de cada membro da equipe: 

- Verificar a obrigatoriedade do uso de dois dosíásetros (ura de leitura tíi_ 

reta e outro de leitura indireta), por cada membro da equipe, sendo ur. 

deles (obrigatoriamente) de pulso. 

- Verificar a existência de blindagem adequada para armazenamento das 

fontes recuperadas. 

- Autorizar o início da operação tão somente após a presença do médico 

da cnpresa (A), no local. 

c)Encerrada a operação de resgate, o credenciado deverá eraitir relate 

rio à CNEN comunicando todas as providências tomadas e descrevendo as 

doses recebidas pelas pessoas envolvidas. 

Quando a dose reqebida por qualquer nerri>ro do grupo for superior a 

duas (02) vezes o valor máximo anual permissível, deverão ser especifi

cados os exames médicos solicitados, apresentando cópia dos resultrdos 

obtidos. 


