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NORMA "DIRETRIZES BÁSICAS DE RADIOPROTEÇAO" :

CONCEITOS INTRODUZIDOS E PERSPECTIVAS FUTURAS

Rodolfo Dagnino

RESUMO

Sao apresentadas as pricípais novidades introduzidas pela nova norma
CNEN "NE-3.01-Diretrizes Básicas de Radioproteçao" diretamente associadas
ao trabalho de campo de radiografia industrial. Ê mostrado um exemplo de
aplicação que evidencia a necessidade de troca de informações entre os
responsáveis pela segurança industrial, proteção radiologica e controle
de qualidade para a continuidade dos trabalhos rusta área.

ABSTRACT

The main topics introduced by the new CNEN standard "NE 3.01-Diretrizes Bá
sicas de Radioproteçao" directly associated to the field work in
industrial radiography are presented. It's showed a practical example
which evidences the need of information exchange among the industrial
security,radiological safety and quality control staffs for the
continuity of works in this area.

1-INTRODUÇÃO

0 ano de 1989 tem marcado a tentativa de implantação dos conceitos ,

determinações e acima de tudo da filosofia da nova norma "CNEN 3.01-Dire-

trizes Básicas de Radioproteçao".

Esta norma veio substituir a antiga "Resolução 06/73-Normas Básicas

de Proteção Radiologica", incorporando diversas recomendações aa Comissão

Internacional de Proteção Radiologica (ICRP). Embora de uso geral para

todos os campos de utilização da radiação ionizante, esta norma lança no-

vos enfoques no tocante ã radiografia industrial - um dos maiores campos

de aplicação da radiação na indústria.

Vamos inicialmente repassar e comentar alguns dos novos conceitos que

devem ser conhecidos pelos profissionais ligados ã Proteção Radiologica na

indústria e posteriormente analisar algumas conseqüências de sua implanta

ção. O termo "dose" aqui utilizado significa "dose equivalente efetiva "

e é o valor obtido da leitura mensal dos dosímetros de corpo inteiro.

2-NOVOS CONCEITOS

2.1-Ãrea livre (ou restrita):área isenta de (ou sujeita a) regras espe -

ciais de segurança onde as condições de exposição acarretam doses anuais
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necessariamente inferiores (ou superiores) ao limite primário (vei adian-

te) para indivíduos do público (100 mRem ou lmSv por ano). A área Restri-

ta é ainda classificada como Supervisionada (doses anuais inferiores a

ISOOmRem ou 15mSv) ou Controlada (doses anuais iguais ou superiores a

1500mRem ou 15mSv).

2.2-Limites Primários:limites básicos para dose anual em tecidos e órgãos

específicos e para dose (de corpo inteiro ou a soma ponderada das doses

em diferentes regiões do corpo) de trabalhadores e indivíduos do público

que não podem ser excedidos em situações de rotina. Os valores dos limi -

tes primários substituem as antigas "doses máximas permissíveis" da reso-

lução 06/7 3 e sua relação pode ser vista no quadro abaixo:(valores em Rero)
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2.3-Limite Autorizado:limite especial estabelecido pela CNEN sempre infe-

rior ao limite primário e que prevalece sobre o mesmo, sendo aplicável so

mente em circunstâncias específicas. Por exemplo, a CNEN pode impor que

o planejamento das doses para os trabalhadores de uma dada empresa seja

feito com um valor máximo inferior a 5000mRem numa situação em que duas ou

mais empresas estiverem usando fontes de radiação em áreas próximas.

2.4-Limite Operacional:limite estabelecido pela direção da Instalação, o-

brigatoriamente inferior ao correspondente limite estabelecido pela CNEN.

£ aplicável quando a própria instalação diminui o nível de exposição ra -

dioativa um função de uma necessidade interna. Por exemplo:trabalho com

radiação próximo a materiais e ela sensíveis.

2.5-Limíte Derivado:limite estabelecido pela CNEN ou pela direção da Ins-

talação com base em modelo realístico da situação e aprovado pela CNEN de

modo que seu cumprimento implique em virtual certeza da observância do li

nu te primário. £ uma definição mais ampla que a dã Resolução 06/73, que
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impunha lOOmRem/semana e 2,5mRem/hora. Agora, o número fica em aberto e

depende de uma análise da situação de trabalho. Devem ser evitadas genene-

ralizações apressadas como exigência de 0,05mRem/hora (0,5 ̂ Sv/hora) como

taxa de dose no raio de isolamento para indivíduos do público ou ainda

pior, 0,05mR/hora de taxa de exposição (valor instantâneo medido com o

contador geiger) como limite derivado.

2.6-Nível de Referência:valor pré-estabelecido para determinada grandeza

medida através da implementação de um programa de monitoração integrante

do plano de radioproteção, com a finalidade de determinar a ação inicial

a ser desenvolvida quando este valor é alcançado ou previsto de ser exce-

dido. Normalmente o que se monitora é a dose mensal de cada trabalhador es

tabelecendo-se níveis de registro, investigação e intervenção com base no

limite anual de SOOmRem ou SOmSv. Assim doses abaixo de 40mRem ou 0,4 mSv

nível de registro) são consideradas como zero e acima disto são registra

das; doses acima de 120mRem ou l,2mSv (nível de investigação) são analisa

das em sua origem; doses acima de 4 00mRem ou 4mSv (nível de intervenção )

devem ser objeto de interferência do Supervisor de Radioproteção pois são

prenuncio de uma situação inaceitável e que pode levar, ao final do perIo

Io de 12 meses a uma dose maior que SOOOmRem ou SOmSv (limite primário).

Mesmo doses acima do nível de intervenção provenientes de falhas de opera

ão, acidentes, etc, e não propriamente de circunstâncias de exposição des

avorâveis devem ser objeto de ações como treinamento, reciclagem, manu -

tenção dos equipamentos, etc, por parte do Supervisor de Radioproteção ,

ima vez que sem essas medidas, novas falhas poderão ocorrer nos meses sub

sequentes.

2.7-Princípio da Justificação:qualquer atividade envolvento radiação ou

exposição deve ser justificada em relação a outras alternativas e produ -

zir um benefício líquido positivo para a sociedade. No que se refere ã Ra

diografia Industrial, a aplicação deste princípio é ainda subjetiva,uma

vez que a maior parte do serviço é oriunda de obrigações contratuais vin-

;uladas a normas de inspeção como ASME, API, etc, ou seja, a discussão da

validade de utilização da radiografia em determinados casos dependeria de

iina abertura que as normas ainda não possibilitam. Porém, em trabalhos on-

le haja tal abertura, deve-se empregar técnicas alternativas (ultra-som p.

ex.) de inspeção. Mesmo a repetição de filmes com defeitos de revelação de

ve ser reavaliada quanto a sua real necessidade.

2.8-Principio da Otimização:o projeto, o planejamento do uso e a operação

ia instalação devem ser feitos de modo a garantir que as exposições sejam
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tào reduzidas quanto razoavelmente exeqüível, levando-se em conbider-açao

fatores sociais e econômicos . A aplicação formal deste princípio, nornial_

mente referida como "análise de custo-benefício" envolve a maxinuzaçao do

beneficio liquido ( beneficio bruto menos detrimento) em relação a dose

coletiva introduzida pela prática com radiação. Um julgamento numa base

mais prática resultaria numa avaliação se um aumento do custo proveniente

de um investimento em proteção radiológica está se refletindo em uma dinu

nuição da dose coletiva. Quando o crescente investimento em radionroteçao

não é mais se refletir em diminuição de doses,o sistema estará otimizado.

Por ora, faltam ainda parâmetros orientativos mais consistentes aos super

visores para avaliar e buscar a otimização dos serviços de radioproteçao

dentro de suas empresas e espera-se que a CNEN os defina e lance em deba-

te a curto prazo. Assim sendo, "otimização" ainda está sendo usado como

sinônimo de "funcionamento de maneira mais ágil e racional", sem que ha-

ja uma demonstração numérica desta tentativas.

3-EXEMPLO DE APLICAÇÃO

O que deve ser agora examinado é o planejamento de exposições para se

obedecer aos novos limites de dose (primários, derivados ou autorizados ,

filosofia, etc, estabelecidos diretamente pela norma ou indiretamente pe-

lo Supervisor de Radioproteçao através do Plano Geral da empresa, que

deve prever de antemão situações para que se estabeleçam os limites de

naneira adequada.

Vamos examinar um exemplo simples e didático. Suponhamos que uma re-

finaria esteja trocando a tubulação de uma caldeira de geração de vapor

dentro de uma unidade e que esta caldeira se encontra a 30m de uma área

de processamento onde circulam diversos empregados da companhia. Foi sub-

ontratada uma firma prestadora de serviços para fazer as radiografias das

soldas das tubulações, serviço previsto para 3 meses, mas sem um ritmo

e volume definido de trabalho. Após exame das condições operacionais, o

responsável pela segurança da refinaria e o supervisor de radioproteçao

constataram o seguinte:

-A taxa de dose no raio de isolamento exigido (20m) era de J. , 3mRcin/hora

-A falta de andaimes e condições de acesso às juntas radiografadas obriga

riam a cada elemento da equipe da prestadora a receber uma dose mensal

estimada de 150mRem.

Como o responsável pela segurança exigiu que o limite de dose para o

pessoal da companhia fosse de no máximo 0,05mRem/hora e o supervisor da

prestadora não permitisse que a dose mensal de seus operadores ficasse a-

cima da "média",a radiografia foi cancelada. 0 controle de Qualidade, to-



mado de surpresa, optou por deixar as soldas sem inspeção. No teste hi-

drostático, houve vazamento em varias juntas, acarretando mais 30 dias de

(caldeira parada e custos de retrabalho.

Nesto enisõdio notam-se as seguintes falhas na aplicação da norma de

radioproteção:

-O supervisor da prestadora deveria ter obtido no CQ informações mais pre

cisas sobre a quantidade de radiografias e dias de inspeção e a nartir

disto calcular as exposições com base no tenpo total de fonte exposta era

cada jornada (carga de trabalho da fonte de radiação) e estabelecer em

comum acordo com o responsável pela segurança da refinaria o real isola-

mento da área que seria necessário em vez de aceitar o limite horário sur

gerido por ele.

-O responsável pela segurança deveria ter se apercebido da dificuldade de

se obter 0,05mRem/hora na área de processamento e ter acordado um limite

derivado da ordem de (100mRem/ano) T (3 meses/ano x 20 jornadas/mês) =

1,7mRem/jornada ou ainda maior caso o CQ não necessitasse de inspeções

diárias.

-O supervisor deveria ter exigido condições de acesso adequado ã segurança

ou revezar seus trabalhadores, colocando-os em outras obras mesmo antes

de que o serviço na caldeira estivesse concluido, melhorando em paralelo

seu programa de monitoração de doses.

-O CQ não examinou com a segurança a possibilidade de evacuar o pessoal

da área de processamento durante a radiografia devido ao alto custo; nem

examinou outras alternativas como diminuição do nível de amostragem das

radiografias, combinação com outras técnicas de inspeção, etc. No final o

custo do retrabalho foi bastante superior ao de evacuação demonstrando a

falha da análise custo-benefício.

|4- CONCLUSÕES

Neste exemplo queremos demonstrar a necessidade da troca de informa -

ções e de um planejamento conjunto entre os setores de produção- controle

de qualidade, segurança industrial e proteção radiológica envolvidos nos

empreendimentos de radiografia industrial para que as exposições possam

ser pensadas com o nível de prioridade, estimativas de doses a trabalhada

res e indivíduos do público e otimização que a norma "Diretrizes Básicas

de Radioproteção" pretende implantar. Este planejamento real do trabalho

é a única forma de compatibilizaçáo para que a radiografia continue a ser

feita em pontos aparentemente proibitivos, sempre dentro do orincípio bá-

sico de minimizar doses maximizando segurança e qualidade.
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