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Este trabalho apresenta um estudo sobre a situaçio da radiografia

industrial no Brasil, observando sobretudo os aspectos vinculados à proteção

radiológica.

Foi reali2ado um dimensionamento, utilizando-se o cadastro de

instalações registradas na área industrial da Comissão Nacional de Energia

Nuclear* CNBN, do número de instalações, equipamentos geradores de radiação

ionizante (irradiadores de gamagrafia, geradores de raios-X e aceleradores

industriais), monitores de radiaçio e pessoal monitorado (supervisores de

redioproteção, operadores) existentes nestas instalações.

Como indicadores de qualidade e desempenho da proteçio

radiológica, foram utilizados os valores da dose média e dose coletiva, e sua

variaçio no período de 1987 a 1990. Estes valores foram obtidos utilizando-se

o banco de dados "CD3" da CNEN. Como indicadores de deficiências dos programas

e procedimentos de proteção radiológica, foram utilizados os 175 casos de

acidentes radiológicos e situações de emergência levantados no período de 1976

a 1992, após avaliação de suas respectivas causas.

Os resultados obtidos mostraram que, para cerca de 2000

trabalhadores monitorados, a dose equivalente média anual ficou compreendida

entre 0,83 e 2,70 mSv, e a dose equivalente coletiva, entre 1,54 e 6,18

Sv.homem, no período de 1987 a 1990. Neste periodo, verificou-se uma tendência

de redução dos valores das doses média e coletiva, indicando uma possível

melhoria nos serviços de radioproteçao, ou uma influência da situação

econômica do pais.

Nos 175 eventos anormais analisados, foram expostas 456 pessoas,

sendo que somente 7,2% deles receberam doses acima de 50 mSv. Estes resultados

foram comparados com os de alguns países, como Reino Unido e Estados Unidos.
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This thesis shows a study about the industrial radiography

situation in Brazil, with respect to the radiation protection aspects.

With this purpose it was made an inventory, with utilization of

the file of facilities oficially registred in industrial application fro»

Brazilian Nuclear Energy Comission (CHEN). It was evaluated the quantity of

facilities, equipment (gaama projectors. X-ray generators and industrial

acelerators), radiation Monitors and radiation workers (health physics,

operator) which exist in these facilities.

As quality and performance indicators of radiation protection the

mean doses and the collective doses were used, and their variation from 19t7

to 1990. These informations were collected from data bank named "CD3" of the

OlEli which contains dose registry from all monitored radiation workers.[As

deficiency signals of radiological protection programs and procedures were

utilized the 175 abnormal event ocurred (radiological accident and emergency

situation) from 1976 to 1992, after an analysis of their causes .J

The results showed that, for around 2000 monitored workers, the

mean dose equivalent was between 0.83 to 2.70 mSv, and the collective dose,

between 1.54 and 6.18 Sv.man, from 1987 to 1990. In this period, it was

verified a tendency for reduction of mean dose and collective dose values. It

indicates a possible improvement of radiation protection services or an

influence of economical situation of the country.

From 175 abnormal events analised, 456 persons were exposed, with

7.2% of them receiving doses above 50 raSv. These results were compared with

those from others countries, such as United Kingdom and United States.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 - HISTÓRICO DA RADIOGRAFIA INDUSTRIAL

A área médica foi o ponto de partida para a evolução e
aperfeiçoamento de equipamentos, notadamente os geradores de raios-X, e grande
parte deste conhecimento foi aplicado na área industrial. Muitos estudos
quando não possuíam duplo enfoque (médico e industrial), partiam de premissas
já levantadas por pesquisas da área médica (1)(2).

Anteriormente o termo radiografia era de uso limitado para raios-X,
e foi modificado a partir do uso de fontes radioativas de alta atividade
obtidas com o surgimento de aceleradores e reatores. Diversos radioisótopos
tornaram-se, então, disponíveis para aplicação comercial.

Um importante objetivo no pós-guerra era a obtenção de uma unidade
portátil emissora de radiação, algumas vezes indevidamente chamada de unidade
portátil de raios-X, para aplicação em regiões de difícil acesso ou
desprovidas de eletricidade, como navios de guerra, frentes de batalha
militar, treinamentos na selva (2). Isso explica a análise de materiais de
características tão excêntricas, como elementos químicos voláteis, gases
nobres e terras-raras para serem utilizados nessa unidade.

A técnica de radiografia com radioisótopos obteve grande impulso a
partir da década de 50, sendo que anteriormente já existiam citações a
respeito (3). 0 termo "gamagrafia" surgiu em torno da década de 50, a partir
da denominação "radiografia gama" (1) (4) . O rádio foi um radionuclideo
utilizado comercialmente que teve o seu uso abandonado pelo fato da fonte ser
um recipiente selado contendo um composto na forma de sal, acarretando fontes
volumosas, nã puntiformes e de atividade limitada (5)(6).

No Brasil, os dois isótopos mais utilizados na radiografia
industrial são, em ordem crescente de utilização, o "Co e o "2Ir.

Existem outros radioisótopos passíveis de serem utilizados como o
170Tm e o '"Yb. Diversos outros radioisótopos, que seriam hoje naturalmente
descartados, foram outrora pesquisados para serem aplicados, independentemente
das suas formas físicas e químicas como o 12SI, 133Xe, 1!SEu e "4Ce (1) (4) (7).

O emprego da radiação ionizante na indústria convencional tem
crescido bastante nos últimos anos devido as suas variadas aplicações tais
como: medidores de nível, espessura e densidade, pára-raio radioativo e
detectores de fumaça (8)(9)(10).



1.2 - APLICAÇÃO DA RADIOGRAFIA INDUSTRIAL

As áreas de aplicação da radiação ionizante na indústria
convencional envolvem fontes radioativas, tubos geradores de raios-X e
aceleradores de partículas, utilizados no controle de processos e Ensaios
Não-Destrutivos - END.

Entre os END, a radiografia industrial se destaca como uma técnica
valiosa na obtenção de informações qualitativas sobre as condições no interior
de materiais e a qualidade das soldas executadas. Sua imensa aplicabilidade
pode ser verificada pela sua extensa presença em diversos segmentos
industriais: naval, bélica, eletrônica, caldeiraria, fundição, aeronáutica,
nuclear, mecânica pesad», petroquímica, etc, dentre inúmeros outros. 0
progressivo aumento na sua utilização a nivel mundial, como no Brasil,
comprova a vantagem da técnica de ensaio, pela sua eficiência, praticidade e
qualidade, tornando-a, em alguns casos, a única disponível.

Dos aparelhos de raios-X industrial utilizados no Brasil, a maioria
é importada (11). A geração de raios-X é possível por meio de aceleradores de
elétrons. 0 seu alto custo para instalação, operação e manutenção, mais
•levado do que o dos geradores de raios-X e irradiadores, é um fator de
limitação na sua utilização.

Duda a distribuição não homogênea da população e dos meios de
produção no território brasileiro, com sua concentração maciça na região
sudeste, é de se esperar que as instalações e serviços de radiografia
industrial também sigam essa distribuição, com maior concentração nas
regiões/pólos industriais.

A utilização da radiografia industrial pode se efetuar em
instalações ou situações previamente adaptadas para a sua realização ou em
instalações ou situações improvisadas para tal. Obviamente, na primeira opção
onde existe um "bunker" construído com essa finalidade, as condições de
segurança da técnica em relação à segurança ocupacional são superiores às da
segunda. Algumas justificativas para aceite da segunda opção são o caráter
transitório para sua realização e a ausência de outra técnica viável de END.

Devido à enorme importância dos END nas atividades industriais de
um pais, a Radiografia Industrial deve ser valorizada pela sua utilização, mas
devidamente controlada pelos órgãos competentes para se reduzir os riscos para
os trabalhadores, população e meio ambiente em decorrência da utilização da
radiação ionizante.

A pouca quantidade de dados sistematizados, sobre as condições da
proteção radiológica, na radiografia industrial torna difícil avaliar a sua
situação operacional. Este trabalho procura fornecer alguns dados, de forma
a cobrir essa lacuna existente.



1.3 - OBJETIVOS DESTE TRABALHO

Este trabalho tem os seguintes objetivos:
a) Dimensionar os serviços de radiografia industrial no Brasil, procurando

quantificar as instalações por regiões geográficas, as empresas
prestadoras de serviço, os equipamentos utilizados e o pessoal técnico
empregado;

b) Avaliar a dose média anual e coletiva ao longo de um periodo, visando
analisar as doses recebidas pelos trabalhadores da radiografia industrial;

c) Avaliar os indicadores das condições de proteção radiológica,
visando interpretar o panorama de funcionamento da radiografia industrial
e compará-lo com o de outros paises;

d) Levantar os casos de exposições anormais em acidentes radiológicos e
situações de emergência, visando analisar as suas causas sob o ponto de
vista de falhas de equipamento e procedimento.



CAPÍTULO 2
A TÉCNICA DE RADIOGRAFIA INDUSTRIAL

2.1 - PROCEDIMENTO TÉCNICO DE RADIOGRAFIA INDUSTRIAL

Um ensaio de radiografia industrial consiste basicamente de 3
componentes na seguinte ordem: fonte de radiação, material a ser examinado e
sistema de detecção de imagem. O material a se examinar pode ser proveniente
de uma linha de produção (para avaliar a sua homogeneidade e integridade) ou
mais comunente, oriundo de uma soldagem para verificar falhas porventura
existentes, tais como trincas, gases ou escória inclusos, solda com pouca
profundidade. A figura 2.1 esquematiza o ensaio.

Amos t r a

F o n t » d f r a d i a ç ã o

F i I pie B a a i o g r j f t c o

I m a g e m d a F a l h a

Figura 2.1: Diagrama para Realização de um Ensaio Radiográfico

2.2 - FORTES DE RADIAÇÕES IONIZANTES UTILIZADAS NA INDÚSTRIA

As principais radiações ionizantes utilizadas na radiografia
industrial são os raios-X e gama. Estas radiações tem poder de penetração
suficiente para atravessar o material a ser analisado e formar uma imagem em
filme ou outro dispositivo de detecção da imagem. Em alguns casos especiais
se utiliza neutrons ou elétrons. No quadro 2.1 são apresentados os tipos de
radiação utilizados na indústria e as respectivas maneiras de obtenção.



Quadro 2 .1: Pontes de radiação na Radiografia Industrial

Tipo de Radiação Aplicação Fonte de Radiação

Y garaagrafia "Co, !»2Ir, 170Tm, 137Cs
(irradiadores)

raios-X radiografia geradores
elétrons radiografia aceleradores
neutrons neutrongrafia reatores, fontes,

geradores
p betagrafia fontes

A espessura e o tipo de material a irradiar são alguns fatores que
definem a energia da radiação necessária. Para analisar materiais com alto
numero atômico ou com elevada espessura é preciso uma radiação de alta
energia, como a emitida pelo "Co. Já a sua utilização em materiais com
reduzida espessura ou número atômico não seria interessante, pois, devido a
sua alta energia, a radiação atravessaria a matéria praticamente sem
interagir, enegrecendo o filme (12). Na tabela 2.1 estão apresentadas as
faixas ótimas de utilização para o "Co, "zIr, u*Yb e 170Tm, por exemplo.

Tabela 2.1: Faixas Ótimas de Utilização de Fontes Radioativas na
Radiografia Industrial

Fonte

Radioativa

«Co
1MIr
>«Yb
l70Tm

Aço
(mm)

50 a 150
12,5 a 62,
2,5 a 15
2,5 a 12,

Tipo

,5

5

de Material a

Ligas Leves
(mm)

150 a 450
40 a 190
7,5 a 45
7,5 a 37,5

Examinar

Outros
(g

0,4
0,1
0,02

Materiais
.mm"2)

a 1,2
a 0,5
a 0,12

0,02 a 0,1

fonte: catálogo de Irradiadores da Amersham Corporation (13)

2 . 3 - 0 ENSAIO DE RADIOGRAFIA INDUSTRIAL COM RAIOS-X

O ensaio de radiografia com raios-X consiste em se utilizar, como
fonte de radiação, um gerador de raios-X. Na realização do ensaio, diversos
parâmetros devem ser controlados, como: sensibilidade do filme; distância
fonte-filme; tensão; amperagem; tempo de exposição,

Na prática, padroniza-se a distância, em torno de 700 mm, e
trabalha-se com um mesmo tipo de filme para simplificar o processo de
revelação. Para baratear o processo, se utiliza filmes com baixa
sensibilidade, uma vez que a dose não é um fator relevante, por não estar



sendo aplicada em seres humanos, como na área médica. Pode-se utilizar também
sistemas para verificar diretamente a imagem do material analisado, com telas
fluoroscõpicas ou com monitores de TV acoplados a intensificado res de inagem.

Já os demais parâmetros (tensio, amperagem e tempo de exposição)
estio relacionados à espessura e ao tipo de material a ser examinado.
Simplificadamente, pode-se dizer que a energia máxima de uma emissão de
xaios-X, dada pela tensio aplicada ao tubo, está relacionada ao número atômico
do material a ser examinado, e, a corrente, à sua espessura. Percebe-se,
«ntlo, um limite físico de aplicação dos raios-X, condicionado «o gerador
convencional, somente superável pelo acelerador. No anexo A, se encontram a
descriçio e características do gerador de raios-X.

A figura 2.2 ilustra esquematicamente o principio geral da
radiografia com raios-x.

F O B t e <tt

t i m t m « t i o

«tu <tt

Com»"d o

F o n t » it

A l t * T e n s a s

M o n i t o r

4 * TV

O O

Figura 2,2: Diagrama em Bloco de um Sistema de Radiografia Industrial com
Gerador de Raios-X



2.4 - C ENSAIO DE GAMAGRAFIA INDUSTRIAL

O procedimento de se interpor o material a ser examinado entre a
fonte de radiação e o filme para a obtençio de radiografia com a radiação gama
(gamagrafia) é mesmo que o procedimento com raios-X. Durante o ensaio de
gamagrafie, a fonte radioativa é deslocada do interior do irradiador e
posicionada no terminal de exposição, com o operador distante o suficiente
para garantir sua segurança (14). Este posicionamento é feito por meio de um
comando, ou manivela, que aciona o cabo de controle com o porta-fonte, da sua
posição de segurança na blindagem, pelo tubo-guia. O tubo-guia se localiza na
parte dianteira e o cabo de comando, onde se fixa a manivela, na traseira do
irradiador. Em alguns modelos, associado à manivela, existe um odômetro para
registrar a localização do porta-fonte no tubo-guia.

Tanto os engates dianteiros e traseiros, por onde se encaixam os
tubo-guia e cabo de comando no irradiador, respectivamente, são penetrações
na blindagem e providos de trava com fechadura como segurança para a manter
a fonte alojada no seu interior.

A fonte radioativa deve permanecer fora do irradiador somente
durante o tempo necessário à irradiação, e ficar posicionada no terminal de
exposição. Após a irradiação, ela deve ser imediatamente recolhida (14). A
figura 2.3 esquematiza em três etapas o ensaio radiográfico.

E » p o r
I r r « d > a d o r

F o n t »

T e r m i n a l d e
E » o o s i t i o

4

VTT
Cibo de C o n t r o l e

(•) Posifio de A r n u i e n t m t n to

(b) f a n t r em Transito

Cibo de Comen d o

( c ) F o n r j n « F t i K i g d l I r r i d i â t a o
H j d i o g r í f i c o

Figura 2.3: Processo de Posicionamento de uma Fonte de Gamagrafia para
Realização de um Ensaio Rjtdiográfico



O irradiador é um equipamento fabricado como um recipiente
especifico da fonte radioativa, para aplicação no ensaio de gamagrafia. A
fonte, quando não utilizada, permanece trancada no seu interior (13).

2.4.1 - Classificação dos Irradiadores

Para utilização e comercialização de irradiadores é necessário o
cumprimento da norma brasileira NBR-8670 (15); à nível internacional existem
as recomendações estabelecidas pela norma ISO3999 (16). A norma nacional
estabelece testes e conformidades análogos à sua congênere internacional,
embora a sua classificação seja diferente em alguns aspectos.

Os irradiadores são classificados, nacional e internacionalmente,
em duas categorias:

categoria I: irradiador direcional, onde a fonte radioativa não é removida
da sua blindagem para exposição. A irradiação é feita abrindo-se um
obturador ou movendo-se a fonte dentro do próprio irradiador,
categoria II: irradiador panorâmico, onde a fonte radioativa é removida
da sua blindagem, por meio de um tubo, até a posição de irradiação.

As figuras 2.4 e 2.5 ilustram essas duas categorias.

r r a d i a d o r

C a b o d e C o n t r o l e
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T u b o G u i a p a r a o
C a b o d e C o n t r o l e

T e r m i n a l d e E x p o s i ç ã o

F o n t e S e l a d a n a S u a

P o s i ç ã o d e I r r a d i a ç ã o

F o n t e S e l a d a n a S u a

P o s i ç ã o d e S e g u r a n ç a

Po r t a fon t e

Figura 2.4: Esboço de Irradiador Panorâmico
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Figura 2.5: Esboço de Irradiadores Direcionais

Além das categorias citadas, os irradiadores são classificados pi
norma internacional ISO3999 (16), quanto às suas características físicas
transporte e mobilidade:
a) classe P: irradiadores portáteis, não excedendo 50 kg, que podem i

carregados por uma pessoa.
b) classe M: irradiadores móveis mas não portáteis. Podem ser deslocados

um lugar a outro por meio de dispositivos próprios de movimentação.
c) classe F: irradiadores fixos ou com mobilidade restrita a determinai

limites de uma área controlada.
A norma brasileira NBR8670 apresenta uma alteração na definição da dassi
acima, ao limitar a massa do irradiador em 25kg; as demais classes i
apresentam alterações (15).

Por conter uma fonte radioativa de alta atividade, as non
estabelecem os valores máximos de taxa de dose em relação á superfície
recipiente (15)(16).

Na tabela 2.2 são indicados estes limites, para cada classe
irradiador em função de algumas distâncias à superfície.



Tabela 2.2: Limites de Taxa d* Dos* por Class* de Irradiador

Taxa de Dose Máxima em relação à Superfície
Morna Classe

externamente a 5cm a IScm a In

NBRS670* - 2 - 0,5 0,1
ISO3999" P 2 0,5 - 0,02

M 2 1 - 0,05
F 2 1 - 0 , 1

b - valores expressos em mGy.h '

2.4.2 - Blindagem do Irradiador

A blindagem do irradiador é projetada para proteger os trabalhadores
dos efeitos biológicos deletérios induzidos pela radiação ionizante. Sua
função é limitar as taxas de dose abaixo dos limites fixados pela normas
vigentes de radioproteçio e de radiografia industrial.

A blindagem do irradiador 6 confeccionada com materiais de alta
seção de choque de colisio e absorção para raios y (gama) e que possuem
•levada nassa especifica, devido ao intenso campo de radiação a ser blindado.
Isto confere uma massa significativa ao equipamento, mas um tamanho reduzido.
0 urlnio exaurido á o principal elemento usado como blindagem, sendo comumente
revestido com poliestireno de forma a dotá-la de proteção contra choque e
maior resistência física a quedas.

Uma caixa de aço inoxidável molda a estrutura
canal-blindagem-revestimento como um bloco compacto, lacrado contra perda do
urânio exaurido usado como blindagem e, também, de forma a blindar as suas
radiações emitidas. 0 chumbo é outro elemento utilizado como blindagem, mas
em menor escala.

2.4.3 - Especificações de Segurança

As especificações de segurança para os irradiadores contemplam
vários aspectos (17), por exemplo:
a) o irradiador tem que possuir um sistema de trava e fechamento (sistema de

segurança da fechadura) em cada penetração na sua blindagem do cabo de
controle, que somente deverá ser aberto, quando em manutenção, valendo-se
de ferramentas adequadas e procedimentos previamente programados;

b) o sistema de segurança da fechadura do irradiador deve garantir a fonte
radioativa no seu local de blindagem e não deve impedir o seu retorno a
esta posição após o uso;

c) o sistema de segurança deve impedir a remoção da fonte radioativa pela
parte traseira do irradiador, mesmo quando a fechadura estiver aberta.

Existe um canal atravessando a blindagem irradiador de um extremo
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* outro, interligando «s penetrações dianteira • traseira. Este canal possui
três formatos geométricos: reto, em forma de "S" e em fona de "D". Os dois
últimos sio um aperfeiçoamento do primeiro; tendo ea vista a nio existência
de um angulo sólido de irradiaçio nos engates traseiro e dianteiro. A taxa de
exposiç&o nestas posições, ainda que maiores do que o das superficies
laterais, se deve à radiaçio espalhada (5). A importância do formato do canal
se relaciona ao fato de no seu interior ficar localizado a fonte radioativa,
quando em posição de nio irradiaçio, e do ângulo sólido de irradiaçio.

No anexo A, desta tese, se descreve e relaciona equipamentos e
materiais acessórios ao irradiador de gamagrafia industrial.

2.4.4 - Recipiente de Emergência

Segundo a norma NN6.04, a enpresa operando com radiografia
industrial tem por obrigação possuir este recipiente, alem de outros
dispositivos, para ser usado em situações de «normalidade na instalação.

Este recipiente de emergência, pela sua abrangência de aplicação,
ê também denominado recipiente de armazenamento, transporte e emergência, ou
ainda "container" que, doravante, será denominado simplesmente recipiente, tem
por finalidade:

ser um receptáculo provisório da fonte de gamagrafia, quando nio existe
irradiador disponível, ou para seu transporte entre o "bunker" e uma
frente móvel de trabalho;
oferecer uma blindagem em situações de rotina ou de emergência com a
fonte;
servir como um receptáculo intermediário para troca de fonte entre dois
irradiadores, no caso de inexistência de um equipamento apropriado para
troca de fonte, o "source changer".

No caso do recipiente ser utilizado para fins de transporte fora da
instalação deverio ser cumpridas as exigências da norma NE5.01 que regulamenta
o transporte de materiais radioativos (18)(19).

Os fabricantes de recipientes aprimoraram os seus produtos
obedecendo as normas especificas (15), pois possuem uma tecnologia
desenvolvida com a fabricação industrial de blindagens, adaptada com a
experiência obtida na análise de falhas com equipamentos de gamagrafia
industrial que resultaram em acidentes (11).

Dos recipientes existentes nas instalações de gamagrafia industrial,
estima-se ser a maioria produzida na própria empresa (20)(21), valendo-se de
metal de fácil obtenção, boa maleabilidade e baixo custo. O chumbo atende ás
características citadas, estando muitas vezes disponível como matéria-prima
para confecção de calhas e blocos de blindagem.

2.4.5 - Manipuladores de Fonte

Além do recipiente de emergência, a norma NN6.04 (18) cita a
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necessidade de se prover manipuladores de fonte (pinças) para situações de
anormalidade. Porém, esta norma não especifica quantidades, comprimento ou
características mecânicas necessárias; ou ainda, testes e ensaios a serem
realizados para sua utilização nestas situações. Já a norma da ABNT que trata
de Situações de Emergência na Radiografia Industrial especifica alguns desses
itens e estabelece que a pinça deve ter 1 metro de comprimento (22).

2.4.6 - Monitores de Radiação

Apesar de aparentemente diferentes, os medidores e monitores de
radiação usados em radiografia industrial se eqüivalem, pois medidor de
radiação é um instrumento de medição de grandezas associadas à radiação
ionizante e monitor simplesmente é o medidor de radiação que também possui a
função de fornecer sinais de alerta ou alarme em condições específicas (18).
Adotou-se, neste crabalho, o termo monitor de radiação por ser mais amplo que
o anterior.

A norma NN6.04 especifica quantidade e características dos monitures
necessários para utilização em frentes fixas de trabalho, frentes móveis,
serviços de rotina ou emergência na radiografia industrial (18).

2.5 - VANTAGENS ESPECÍFICAS DE CADA MÉTODO

Conforme exemplificado anteriormente, no quadro 2.1, os três tipos
de fonte de radiação são raios gama, raios-X e elétrons, obtidos com
irradiadores, geradores de raios-X e aceleradores, respectivamente.

A utilização de um determinado emissor de radiação envolve sempre
uma análise custo-benefício ponderando-se as características, vantagens,
investimento inicial/longo prazo e aplicabilidade de cada um deles.

Os geradores de raios-X encontrados na área industrial, devido á sua
diversidade de aplicações, possuem tensão e amperagem máximas variando até 420
kV e 25 mA, respectivamente (13). Esses valores de tensão e corrente não
ocorrem simultaneamente, por limitações técnicas. Assim, o gerador de raios-X
com 420 kV de tensão é mais fácil de ser encontrado com amperagem em torno de
5 mA; da mesma forma, um que possua amperagem de 25 mA é encontrado comumente
com tensão mais baixa, na ordem de grandeza de 100 kV.

Os isótopos radioativos emitem radiações com energias fixas - não -
reguláveis, não havendo possibilidade de ajuste de acordo com o material a ser
radiografado. A tabela 2.3 mostra os valores da energia das radiações mais
abundantes e sua equivalência aos raios-X.

A desvantagem inerente aos radioisótopos de não se pode modificar
o espectro de emissão f» compensada pela alta energia das radiações emitidas.
Verifica-se, então, que cada método de irradiação tem vantagens e limitações
inerentes a sua utilização. Na descrição resumida, apresentada no quadro 2.2,
se faz uma comparação e avaliação de cada tipo de gerador de radiação
ionizante utilizado na radiografia industrial.
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Tabela 2.3: Equivalência em Raios-X da Energia y de Radioisôtopos

Isótopo Energia'y Meia-vida Equivalência com Atividade
(keV) raios-X (kV)b (TBq)

MCo
»»2Ir

1173 e 1332
317 e 468

5,27 anos
74 dias

2000
400

até 37
até 7,4

fonte: (7)(13)(23)
nota: a - energias principais

b - valores aproximados

Quadro 2.2: Vantagens Especificas de cada Método de Irradiação

Irradiadores Geradores de Raios-X Aceleradores

-versatilidade de
utilização: não é
necessário ajustar
parâmetros
elétricos;

- não necessita de
energia elétrica
para funcionamento;
- versatilidade
operacional, pode
ser empregado em
locais de dificil
acesso;

- mais baixo custo
de manutenção;
- mais baixo
investimento
inicial.

- versatilidade de aplicação:
pode-se ajustar a tensão e
corrente de acordo com o
ensaio;
- só apresenta problemas de
proteção radiológica durante o
seu funcionamento;
- apresenta um espectro de
emissão continuo,
possibilitando uma análise de
falhas superior ao espectro
discreto;
- não necessita realizar
cálculo do decaimento
radioativo e correção dos
parâmetros associados à
atividade da fonte;
- não necessita realizar troca
de fontes, nem teste de fuga.

- versatilidade
de aplicação:
pode-se
trabalhar com
elétrons ou
fótons
produzidos por

alvos;
- versatilidade
de aplicação,
pode-se ajustar
a energia
desejada;
- produção de
radiações de
alta energia
(radiografia de
grandes
espessuras),

lonte: (7)(13)

2.6 - PESSOAL TÉCNICO ENVOLVIDO

Segundo a norma da CNEN (18), todas as empress de radiografia
industrial tém que possuir dois supervisores de radioproteçáo, um responsável
e um substituto, ou mais de dois nos casos julgados necessários. Deve ter
ainda dois operadores, sendo pelo menos um deles credenciado e o outro
operador estagiário, além de um Responsável por Instalação Aberta (RIA), no
caso da empresa operar em instalação aberta (frente móvel de trabalho).
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Certificação da Qualidade seria a titulação junto à entidade
fiscalizadoca na área radioativa e nuclear - CNEN - reconhecendo ser a
qualificação detida pelo profissional em questão como adequada ao desempenho
de suas funções. A norma NN3.03 trata da certificação de supervisores,
enquanto que a já citada NN6.04 trata do efetivo de pessoal na área de
radiografia industrial (18)(24).

Supervisor de Proteção Radiológica - SPR, ou aindo Supervisor de
Radioproteção, é o profissional com certificação de qualificação da CNEN para
supervisionar a aplicação das medidas de radioproteção por meio do Serviço de
Radioproteção existente na empresa em que trabalha, tendo que preencher o
seguinte perfil (18) (24):

a) formação universitária nas áreas explicitadas pela norma NE3.03 no item
4.2.1;

b) aprovação em curso especifico para supervisor na área de radiografia
industrial;

c) certificação da qualificação de supervisores de radioproteção -
Credenciamento profissional.

Segundo a norma NN6.04, Operador de Radiografia Industrial é o
profissional de Io grau completo, com curso especifico na área e com
certificação atestando a sua qualificação Tia área. Operador estagiário é, como
Operador, um profissional de 1° grau, porém, não certificado e não qualificado
que, concomitantemente com as suas atividades na equipe de radiografia,
realiza o seu aprendizado técnico de operador e que após um período de seis
meses de experiência comprovada na função habilitar-se-á na prestação de exame
de qualificação especifico (18).

2.7 - CARACTERÍSTICA DAS EMPRESAS NA RADIOGRAFIA INDUSTRIAL

2.7.1 - Empresas Prestadoras de Serviço

Empresas Prestadoras de Serviço (EPS) são aquelas trabalhando na
área de radiografia industrial que prestam serviços de execução de ensaios com
irradiador e equipamento de raios-X em (11)(18):
a) frentes fixas de trabalho, em que são consideradas as instalações

fechadas, representadas exclusivamente pelos "bunkers" das empresas
contratadas;

b) frentes móveis de trabalho, em que são consideradas as instalações
abertas, independentemente de ocorrerem em sitios de obras e canteiros de
montagens industriais, ou até mesmo em um "bunker" d' outra empresa.

Esta última situação ocorre raramente, pois as EPS freqüentemente operam na
construção de dutos, fábricas e reforma de projetos industriais.

Empresa seria a pessoa jurídica, sob uma denominação comercial,
regularmente cadastrada no setor competente do órgão licenciador: CNEN.
Instalação (abreviação de instalação de radiografia industrial) seria o
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estabelecimento onde ocorre a utilização de fato do END valendo-se dos
equipamentos de radiografia industrial. Em relação à norma NN6.04 dos Serviços
de Radiografia Industrial (18), uma instalação pode ser fechada ou aberta á
realização do ensaio radiográfico dentro do seu próprio "bunker" ou não,
respectivamente. Cabe destacar que uma mesma empresa pode ter mais de um
cadastro na CNEN, desde que para isso possua mais de uma instalação com
Cadastro Geral de Contribuinte (CGC) próprio e atenda aos requisitos
necessários ao seu licenciamento. Isto porque a CNEN licencia o conjunto
instalações/empresa e não somente a empresa.

Devido ás vantagens especificas de cada método, citadas no item 2.4
e no quadro 2.2, a utilização de irradiadores se aplica mais em regiões de
precária infra-estrutura; contudo,também se aplica em frentes de trabalho em
zonas urbanas, notadamente envolvendo tubulações de água e gás. È, portanto,
natural encontrar um maior número desses equipamentos nestas empresas, como
de acessórios e outros materiais a eles relacionados.

Em ambas as condições de trabalho - zona urbana ou não - existem
condições adversas de funcionamento para as empresas. Na primeira condição
trabalha-se em regiões de alta concentração populacional, acarretando a
observância de certos requisitos adicionais de segurança pelas empresas
prestadoras de serviço (18):
a) um plano de radioproteção, enviado à CNEN com antecedência minima de 15

dias, adequado e especifico à cada frente de trabalho, descrevendo
minuciosamente os procedimentos técnicos e em situações de emergência;

b) que o ensaio seja realizado em periodos de baixa movimentação de pessoas
e veiculos ao redor, preferencialmente à noite;

c) atenção especial ao balizamento e sinalização por parte da equipe;
d) existência de um Responsável por Instalação Aberta na equipe de trabalho;
e) envio pelo Supervisor de Radioproteção do "anexo G" - Relação de

Instalações Abertas e Fechadas - relacionando todas as obras a serem
realizadas num mês, fontes radioativas e equipamentos que serão usados.

Estas obrigatoriedades refletem a preocupação da CNEN com este tipo de
instalação, tendo em vista as condições desfavoráveis de trabalho para os
operadores e o risco de acidentes envolvendo indivíduos do público com a
frente de trabalho.

2,7.2 - Empresas não Prestadoras de Serviço

Por não atuarem em frentes de trabalho móveis, as empresas
não-prestadoras de serviço operam preferencialmente em "bunkers",
especialmente construídos para essa finalidade. Apesar de existirem outros
critérios a serem analisados pela entidade controladora - CNEN, o
licenciamento é realizado somente uma vez. Nessa ocasião se autoriza o
funcionamento do "bunker" em função do tipo de gerador de radiação ionizante,
da energia da radiação, dentre outros fatores (18). Visitas técnicas
posteriores são implementadas pela CNEN, mas direcionadas ao controle e
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fiscalização das condições de proteção radiológica. Como as características
de funcionamento da instalação, nesse caso, são constantes, podem ser
implementadas medidas de segurança de caráter definitivo, como por exemplo,
monitores de radiação fixos, barreiras físicas e sinalização.

Uma empresa proprietária de um "bunker" deve formular um projeto de
proteção física e radiológica, constando condições para medidas opcionais He
segurança a serem implementadas, mesmo depois de sua construção, visto que o
custo de um "bunker" é elevado, impedindo, reformulações na maioria das vezes.

Certas instalações fixas possuem características peculiares em suas
rotinas, que não podem ser analisadas sob o ponto de vista descrito. As
empresas aéreas, particularmente, não podem levar suas aeronaves a um
"bunker", mas somente peças isoladas. Diferentemente, a indústria aeronáutica
possui esta possibilidade, antes da montagem final.

Mesmo no caso de realização de ensaios radiográficos para revisão
de aeronaves ou para controle de qualidade nas já montadas, de acordo com o
perfil de cada empresa, podem ser otimizadas medidas de proteção para o
trabalhadores, avaliando-se as características físicas das instalações (25).
Da mesma forma, este conceito pode ser generalizado a todos os diversos perfis
de instalação.
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CAPÍTULO 3

SITUAÇÃO DA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA HA ÁREA DA

RADIOGRAFIA INDUSTRIAL

3.1 - CONSIDERAÇÕES SOBRE NORMAS DE PROTEÇÃO PADIOLÓGICA

As diversas áreas de aplicação da radiação ionizante, pelo fato de
apresentarem riscos de danos à saúde humana em suas atividades, necessitam de
cuidados e atenções especificas às atividades por parte do Licenciamento e da
Normatizaçâo. Existem normas gerais e especificas para utilização da radiação
ionizante na indústria nâo-nuclear dentro de cada área de aplicação. As normas
CNEN NN3.01 e NE3.03, Diretrizes Básicas de Radioproteção e Certificação da
Qualificação de Supervisores de Radioproteção, respectivamente, por exemplo,
sio de aplicação geral (24)(26), enquanto que a norma NN6.04, Funcionamento
de Serviços de Radiografia Industrial, é especifica.

Esta norma NN6.04 determina autorização para aquisição ou
transferência de fontes radioativas e/ou irradiadores, além de outras
autorizações, recomendações e obrigações (18). Uma das suas mais importantes
exigências é o Plano Geral para Radioproteção, também chamado de Plano de
Proteção Radiológica da Instalação. Neste Plano têm que constar diversos
Programas de Conduta e/ou trabalho, a saber:
i) Programa para Condução das Operações;
ii) Programa de Controles Administrativos;
iii) Programa de Treinamento de Pessoal;
iv) Programa de Emergência;
v) Programa de Proteção Fisica; e
vi) Programa Especifico de Radioproteção;

Já a norma NN3.01 especifica os Limites Primários anuais de dose
equivalente e outros derivados, aplicáveis para trabalhadores envolvidos com
o emprego de radiação ionizante e indivíduos do público. Os limites primários
sSo:
a) trabalhador: 50 mSv;
b) indivíduos do público: 1 mSv.
Estes limites constituem um limiar obrigatório a ser respeitado; como também
tem que ser feita uma otimização nos procedimentos/ visando uma redução das
doses ocupacionais por meio da sua análise e acompanhamento.

3.2 - INDICADORES DE QUALIDADE E DEFICIÊNCIA

Quando se deseja verificar as condições de funcionamento de um
Serviço de Radioproteção, são necessários parâmetros numéricos para avaliação
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«i relação à legislação normativa ou intercomparação com ciados de outras
procedências. Dentre os vários parâmetros, existem dois muito significativos:
a) doses equivalente media e equivalente coletiva;
b) ocorrências de exposições anormais eu acidentes radiológicos e situações
de emergência.

0 primeiro, doses equivalente média e equivalente coletiva, serve
tanto como um indicador de qualidade e desempenho, como de deficiência. Já o
segundo é mais adequado para indicador de deficiência.

3.3 - CLASSIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

0 "United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic
Radiations" - UMSCEAR - (27) (28), na sua avaliação das exposições ocupacionais
às radiações ionizantes na radiografia industrial, divide as empresas em duas
categorias:
i- aquelas em que as instalações de radiografia sio razoavelmente

permanentes e os materiais são testados sob condições controladas;
ii- aquelas em que as fontes sio usadas em condições bastante precárias, em

canteiros de obras ou outros tipos.
Diversos pesquisadores, ao investigarem as exposições ocupacionais

na radiografia industrial, têm dividido os trabalhadores expostos em dois
grupos:
a - os que atuam em frentes móveis de trabalho;
b - os que atuam em frentes fixas.
Jonhston et alii (29) e Greenslade et alii (30) constataram que os do primeiro
grupo (a) estão sujeitos a exposições superiores ás do segundo. Na
investigação de eventos, acidente radiolôgico e outras anormalidades, citadas
por diversos pesquisadores, também existe este enfoque de se classificar as
instalações desta maneira (31)(32)(33).

Para caracterizar este dois grupos, sob o ponto de vista de
exposição ocupacional, buscou-se identificar as instalações de acordo com o
sitio onde elas operam seguindo-se os critérios:

frente móvel de trabalho, representada pelas EPS que não realizam
exclusivamente ensaios radiográficos em suas instalações;
frente fixa de trabalho, representada pelas empresas que realizam ensaios
exclusivamente em suas instalações.

3.4 - SISTEMA DE RADIOPROTEÇÀO

A "International Commission on Radiological Protection" - ICRP,
procurando estabelecer um sistema de radioproteção, propôs os "três princípios
básicos**, a saber (6) (34) :
a) Principio da Justificação: Nenhuma prática envolvendo exposição ás
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radiações deve ser adotada a não ser que produza algum beneficio para o
indivíduo exposto ou à sociedade que justifique o detrimento que ela possa
causar.

b) Principio da Otimização: As exposições devem ser mantidas tão baixas
quanto razoavelmente exeqüíveis ("As Low As Reasonably Achievable" -
ALARA), onde os fatores sociais e econômicos devem ser considerados.

c) Principio da Limitação da Dose Individual: A exposição de indivíduos
resultante da combinação de todas as práticas relevantes deve ser sujeita
a limites de dose ou a algum controle do risco, no caso de potencial
exposição. É necessário assegurar que nenhum indivíduo fique exposto a um
risco considerado inaceitável devido à exposição à radiação, para a
prática especifica um questão.

Num grupo homogêneo de trabalhadores e de prática de trabalho num
certo tipo de instalação, no qual as doses distribuídas estatisticamente em
torno de uma média são recebidas ano a ano de uma maneira aleatória, se pode
correlacionar as distribuições de dose para os indivíduos constituintes do
grupo num ano e para os anos subseqüentes.

A ICRP ressalta que, mesmo se as exposições individuais variarem
pouco de ano para ano dentro do limite anual, isto não assegura uma dose média
anual baixa. Isto é de particular interesse quando indivíduos podem ser
expostos próximos ao limite de dose anual por um período prolongado. Por outro
lado, a dose individual dos trabalhadores, pode variar consideravelmente de
ano para ano dentro do limite anual de dose, e a dose média anual pode
resultar num valor baixo (29).

Para avaliar a aplicação do sistema de dose da ICRP, é interessante
se investigar não só as doses anuais recebidas por grupos de trabalhadores,
mas também as distribuições de doses individuais recebidas ao longo de um
período de tempo (29).

Segundo o relatório do UNSCBAR de 1982 (28), a distribuição de doses
para um grupo de trabalhadores num ano exibe aproximadamente uma
característica "lognormal", sendo que a cauda (formato da curva) é
correspondente às doses mais altas, já que serão poucos os indivíduos que as
receberão.

3.4.1 - Níveis de Referência

A ICRP (35), com o objetivo de operacionalizar o sistema de
limitação de dose, formulou os conceitos de níveis de referência.

Nível de referência é um valor pré-determinado de dose que pode ser
estabelecido em programas de radioproteção e que exigirá uma ação a ser tomada
toda vez que seu valor é excedido. Um nível de referência é, por si só, um
limite, e as atitudes a serem tomadas podem incluir desde ações do tipo
administrativas, até a intervenção na atividade. Os níveis de referência
dentro dos programas de radioproteção, são comumente divididos em três outros
níveis (26)(35):
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a) Nível de registro: é um nivel de referência que, ao ser ultrapassado, faz
com «pie os resultados do programa de monitoração devam ser registrados;
b) Nivel de investigação: é um nivel de referência que, ao ser alcançado ou
previsto de ser excedido, faz com que os resultados do programa de monitoração
da grandeza envolvida justifiquem investigações das suas causas e
conseqüências;
c) Nivel de intervenção: é um nivel de referência que, ao ser alcançado ou
previsto de ser excedido, torna necessário a adoção de medidas de
interferência nos procedimentos de operação normal, a fim de corrigir uma
situação claramente inaceitável ou um dano, medidas essas que variam de acordo
com cada situação particular avaliada.

A ICRP nas publicações 26 e 35, ao sugerir que o nivel de registro
seja de 1/10 (um décimo) do limite de dose anual, se baseou em estudos e
considerações teóricas (6)(35). Os serviços de controle radiológico e de
radioproteção podem, por questões práticas, adotar outro nível de registro,
desde que sejam conservatives na sua escolha e protejam o ser humano.

3.4.2 - Análise Ocupacional

A avaliação do risco radiológico dos trabalhadores, bem como a
interpretação e aplicação das recomendações da ICRP, requerem um conhecimento
da distribuição das exposições individuais dos trabalhadores, em função do
tempo e das várias categorias ocupacionais (29).

Kendall (36) tem sugerido 3 razões para se executar uma análise das
exposições ocupacionais:
s) interesse geral nos níveis de exposição em diferentes países e grupos

ocupacionais;
b) interesse no modo como os limites de dose e práticas de trabalho afetam

a exposição à radiação durante a vida do trabalhador;
c) possibilitar que as doses avaliadas por meio de programas de monitoração

pessoal sejam usadas em estudos epidemiológicos.
Existe um interesse sobre os níveis de exposição de diferentes

grupos ocupacionais e de diferentes países. 0 UNSCEAR identifica nesse
interesse três objetivos (36):
i) estimativa de doses e riscos dos indivíduos;
ii) estimativa do dano induzido pela radiação devido ao exercício da

profissão;
iii) uma avaliação da tendência da variação da distribuição da dose com

o tempo.

3.5 - MONITORAÇÃO DOS TRABALHADORES

Segundo a ICRP em sua publicação 35 (35), a monitoração dos
trabalhadores é a maneira mais rápida e prática de se avaliar as condições de
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•xposiçio desses trabalhadores às radiações. Como monitoração se entende a
medida da radiação com a finalidade de se estimar, confirmar ou controlar a
exposição e a interpretação dos resultados. O programa de monitoração
representa mais do que simples medidas, ele envolve também a interpretação dos
regulamentos e normas internas de cada pais, e das recomendações
internacionais. O acompanhamento e análise das doses recebidas pelos
trabalhadores, fornece subsídios importantes para discussões a respeito do
sistema de limitação de dose (37).

A maioria dos profissionais da área médica está equipada com
dosimetro para demonstrar que não estão sendo expostos a doses significativas,
em contraste com a área industrial, onde a ênfase é mais para demonstrar a
conformidade com os limites (38).

Segundo dados de Drexler et alii (38), da Alemanha Ocidental, na
área industrial cerca de 10% de todos os trabalhadores são monitorados,
enquanto que nas práticas hospitalares o percentual é cerca de 85%.
Entretanto, as doses da área médica contribuem somente com 20$ do total da
dose coletiva dos trabalhadores monitorados, embora eles constituam a maioria
dos trabalhadores.

A análise de aberrações cromossondais feitas por Ramalho et alii
(39) em casos de superexposição a radiações ionizantes no Brasil revela que,
na área industrial, 613 dos casos foram confirmados, servindo a dose
registrada no dosimetro como um bom indicador de dose recebida.

Segundo Drexler et alii (40), os trabalhadores da radiografia
industrial no Brasil, dentre outras categorias profissionais, recebem as mais
altas doses anuais.

Diversas entidades internacionais (28) (41) tem enfatizado que esse
grupo profissional está entre os mais expostos. Pesquisadores no Reino Unido,
Canadá e Nova Zelândia, analisando a distribuição e tendência das doses nas
diferentes categorias ocupacionais ao longo dos anos, têm obtido resultados
semelhantes (29)(37)(42)(43)(44)(45)(46).

3.5.1 - Dosimetros para Monitoração dos Trabalhadores

Os dosimetros necessários à monitoração dos trabalhadores envolvidos
com as atividades da radiografia industrial podem ser sensíveis somente ás
radiações eletromagnéticas (raios-X e gama) mas devem ter sensibilidade desde
algumas dezenas de keV, no caso das baixas energias dos raios-X, até acima de
1 MeV, para o caso de utilização do 60Co (12).

Apesar do IWIr e do *°Co serem emissores de radiação 8 (beta), a
espessura do invólucro dos discos do porta-fonte blinda essa radiação. 0
urânio exaurido utilizado como blindagem no irradiador, e os filhos do
decaimento da sua série, também são emissores alfa e beta, porém, a sua
montagem externa de aço inoxidável blinda totalmente estas radiações (13).

Os dois sistemas mais utilizados para monitoração pessoal são os
filmes radiográficos e os Dosimetros Termoluminescentes - TLD. Os TLDs estão
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menos sujeitos às variações ambientais que afetam os filmes, alguns deles
possuem dependência energética muito menor que os filmes. Os filmes, por sua
vez, oferecem a vantagem de fornecer um registro por longo prazo, indicando
a energia aproximada da radiação incidente a qual o dosimetro foi exposto.
Quando uma exposição significativa for recebida pelo filme, este também pode
indicar se a exposição foi se acumulando ao longo de um período de trabalho
ou aconteceu numa única exposição (quando as sombras do filtro estão
perfeitamente definidas); o que pode indicar uma irradiação do dosimetro
proposital ou não ocupacional (35)(42).

3.5.2 - Considerações a Respeito da Dose Equivalente

As medidas registradas no dosimetro individual são normalmente uma
indicação fornecida pelo seu uso sobre a superfície do corpo. Para isto, ele
tem que ser posicionado num local do corpo representativo da exposição que o
trabalhador esteja recebendo. A representatividâde é considerada, na maior
parte das vezes, como sendo a posição de mais alta exposição recebida.
Normalmente, para exposições de corpo inteiro, a parte superior do tronco do
ser humano, na direção da radiação incidente, é considerada como a posição
mais representativa (35)(38).

A condição básica para a interpretação dos registros obtidos é o
fator de conversão que transforma a grandeza exposição no ar, detectada pelo
dosimetro, em dose equivalente efetiva no corpo do usuário. A norma NE3.04
estipula o fator de conversão em 38,76 Sv.kg.C~1 ou 0,01 Sv.R'1, sendo adotado
pelos Serviços de Monitoração Individual (47).

Deve-se ter em mente que os dosimetros são calibrados para ler
exposição no ar e, ao se calcular a dose equivalente no homem a partir do
fator de conversão, várias condições na irradiação estão implícitas:
a) a posição de uso do dosimetro é a de maior irradiação do corpo humano;
b) o fator de qualidade para fótons de qualquer energia possui por definição

valor unitário (48);
c) o corpo do trabalhador exposto é uniformemente irradiado da posição

anterior para posterior - a/p;
d) a dependência energética da dose absorvida em relação à exposição é

superestimada para baixas energias da radiação incidente.
No caso das condições (a) e (c) não se pode supor quando certas

partes do corpo do trabalhador são irradiadas numa razão muito superior em
relação à posição do dosimetro tomada como de maior representatividâde ou
ainda outras direções para o feixe de radiação (devido ao espalhamento, por
exemplo), estão incidindo diferentemente do sentido a/p.

Já para o caso da condição (d), a ICRP, em sua publicação 51 (49),
cita que investigações efetuadas com simuladores matemáticos e estudos
experimentais, na faixa de energia de 290 a 470 keV, onde se situam os
principais percentuais de emissão gama do '"Ir, os erros para conversão da
grandeza exposição em dose equivalente são da ordem de, no máximo, 203.
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Uma conversão realistica da leitura do dosimetro individual para
dose equivalente e, por conseqüência, era termos de risco para o trabalhador
ocupacionalmente exposto, somente é possivel por meio de una pormenorizada
análise das suas condições de trabalho, levando-se em conta também a nâo-
hoRogeneidade da irradiação devido, por exemplo, à geometria, blindagem,
equipamento de proteção individual, etc. (38).

3.5.3 - Considerações sobre a Dose Equivalente Média e Coletiva

A representatividade da média dos valores de doses equivalentes
recebidas por um grupo de trabalhadores, num certo período, é maior quando
estes valores são próximos entre si, por serem originados em condições
semelhantes de trabalho. Na radiografia industriai, devido às atividades,
funções e tipos diferentes de empresas, alguns trabalhadores se expõem mais
á radiação ionizante que outros, como por exemplo, os operadores e
supervisores de radioproteçâo em frentes móveis de trabalho. Pelo fato dos
operadores executarem as radiografias, eles se expõem mais à radiação que os
supervisores que as planejam. Esta variação é observada de empresa para
empresa, de operador para operador, de local para local e, principalmente, de
técnica para técnica de radiografia a ser executada. Assim, para os milhares
de trabalhadores expostos na radiografia industrial, se torna difícil dizer
qual o grupo ou amostra de trabalhadores monitorados é representativo da
população. Apesar destas variações, muitos autores (37)(42)(43)(45)(47)
utilizam a dose média como um dos parâmetros descritivos das condições de
trabalho, em termos de radioproteçâo, numa empresa ou num pais, devido à
similaridade dos procedimentos técnicos e a dificuldade de obter parâmetros
mais expressivos.

Como a dose média não indica a dimensão do universo amostrado,
trabalha-se com a "dose coletiva", que representa o produto da dose média pelo
número de pessoas relativas ao universo de interesse. A partir da dose
coletiva é possivel medir a exposição total â radiação no universo dos
trabalhadores ou de um grupo especial e, posteriormente, relacionar o
detrimento com a distribuição da dose equivalente (6) (50). Assim a dose
coletiva serve como uma medida do detrimento do grupo avaliado e como uma
ferramenta para otimização e comparação das medidas de proteção pertinentes
a este grupo (50).
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3.6 - METODOLOGIA DE COLETA DE DADOS PARA O CALCULO DA DOSE MÉDIA B COLETIVA

Para atender ao objetivo deste trabalho, a metodologia de coleta
envolveu duas etapas. Na primeira, houve o interesse de se quantificar e
identificar as instalações de radiografia industrial; na segunda, de se
avaliar a dose média e coletiva e o número dos trabalhadores monitorados.

3.6.1 - Dimensionamento da Radiografia Industrial Brasileira

Para um conhecimento da realidade da radiografia industrial no
Brasil» as informações concernentes às instalações (principalmente),
irradiadores, geradores de raios-X, monitores de radiação e acessórios foram
obtidas por meio do documento "Anexo B" da norma NN6.04 e complementadas com
dados de relatórios de inspeção e o cadastro de instalações de radiografia
industrial da CNEN.

"Anexo BM é o segundo anexo, dentre 7 outros, existente na norma
HN6.04 (18). Sob o título "Solicitação de Autorização para Operação de Serviço
de Radiografia Industrial", ele tem que ser anualmente preenchido pelo
responsável (pela Direção) do estabelecimento (Empresa) e enviado à CNEN, para
atualização dos seus dados cadastrais referentes a equipamentos, materiais e
fontes radioativas/geradores de radiação ionizante.

Este documento é de grande importância tanto para a empresa como
para a CNEN, porque serve de base para a renovação da autorização de operação
de serviço de radiografia industrial. Apesar de não existir procedimento
explicativo para preenchimento desse Anexo B, como dos outros anexos, a CNEN
promove reuniões gerais onde questões envolvendo formulários e documentação
são discutidas. Dúvidas porventura existentes nos documentos são dirimidas
por contato telefõnico/telefax entre a empresa e o órgão da CNEN responsável,
no caso a Gerência de Instalações Nucleares - GEDIN.

Enviado separadamente por instalação, este documento relaciona toda
a base de informações por pessoa jurídica. Assim, pode acontecer de um mesmo
grupo empresarial possuir mais de uma instalação num estado, mas juridicamente
independente. Diferentemente operam as empresas prestadoras de serviço em
gamagrafia industrial, que comumente possuem uma base e escritório central num
local e frentes de trabalho espalhadas por diferentes unidades da federação,
operando notadamente em frentes móveis por determinados períodos. Por isso não
foram computadas como instalações neste trabalho.

Quando as informações não estavam perfeitamente discriminadas
(resumidas ou ilegíveis) recorreu-se aos relatórios de inspeção da instalação
no IRD ou ao seu processo cadastral na CNEN (20)(21).

Adicionalmente ao cadastro de instalações de radiografia industrial
que estavam operando à época deste dimensionamento (outubro de 1992), ou seja,
instalações "ativas" em termos de licenciamento e utilização de radiação
ionizante, a CNEN mantém um arquivo morto sobre as instalações "desativadas",
ou seja, não operando mais com radiação ionizante, mesmo que ainda funcionem
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rcialmente.

3.6.2 - Levantamento dos Trabalhadores Monitorados

A CNEN mantém registro de todas as snpresas e trabalhadores
Monitorados, onde se encontra informações acerca dos dosimetros utilizados e
as doses recebidas pelos trabalhadores ocupacionalmente expostos às radiações
ionizantes, incluindo os da radiografia industrial.

As informações: dose avaliada no dosiraetro (DJ em todo o ano,
número de meses do ano em que o trabalhador foi monitorado (Z) e número de
meses em que a dose foi efetivamente avaliada (X) sào remetidas pelos
Laboratórios de Monitoração Individual, após findar o ano, e armazenadas num
banco de dados denominado Controle das Doses - versão 3 (CD3), que opera num
computador ABC Buli na própria CNEN (51).

Em 1992 existiam 10 Laboratórios de Monitoração Individual
realizando serviços de dosimetria externa para inúmeras instalações, incluindo
dosimetro de corpo inteiro, anel e pulseira, seja por meio de filme
dosimétrico ou TLD e para diferentes tipos de radiação: fótons e neutrons
(47)(52). No caso dos trabalhadores da radiografia industrial, os dosimetros
aplicáveis são os para medida de fótons.

Todo trabalhador monitorado possui, na CNEN, uma ficha denominada
"Cadastramento de Usuário de Dosimetro Pessoal", onde constam informações
sobre:
a - nome completo do usuário;
b - sigla do laboratório fornecedor do dosimetro;
c - inicio de trabalho com radiação;
d - matricula;
e - tipo de monitor;
f - número de registro da instituição na CNEH;
q - área de aplicação (saúde, ensino e pesquisa, indústria e comércio,

outros);
h - tipos de radiação (alfa, beta, gama, raios-X, nêutron);
i - aplicação da radiação;
j - descrição da ocupação;
À matricula - item d - foi padronizada c Cadastro de Pessoa Fisica - CPP, de
forma a haver um tipo único de documento. Dentro deste item "j" a dificuldade
existente 6 que a ocupação tabelada no cadastramento do usuário não coincide
com os referenciados na norma NN6.04 (18) (24). E, cabe destacar, no caso dos
itens "b"," e", "g", "h", "i" e "j", o preenchimento se baseia na escolha das
opções padronizadas fornecidas pela CNEN no verso desta ficha.

A partir do dimensionamento da radiografia industrial, utilizou-se
as empresas classificadas como "ativas" para base de referência da busca das
instalações dentro do banco de dados "CD3".
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3.6.3 - Avaliação da Dose Equivalente Média e Coletiva

A partir do banco CD3 citado, coletou-se todos os registros de doses
no período de 1987 a 1990, para o cálculo das doses médias e coletivas. Além
disso para o ano de 1990, foram elaborados também a distribuição de usuários
por classe profissional informada na ficha de cadastro e um gráfico sobre essa
distribuição de dose. As restrições quanto ao periodo de coleta, a partir de
87 até 90, são devidas ao fato de:

se trabalhar com ano base mais recente possível (90), de modo que os
Laboratórios de Monitoração já tenham enviado o relatório sobre os dados
dos trabalhadores à CNEN;
o banco de dados CD3 só cobre informações a partir de 87.

Tem sido observado por Johnston et alii (29) que é mais seguro
estimar registros de doses perdidas a partir do histórico de dose do
trabalhador de interesse, do que a partir dos seus colegas durante o periodo
de tempo em questão.

Por isso, em certas ocasiões, quando a dose em um determinado mês
é desconhecida, por alguma razão (o dosimetro se extraviou, por exemplo), o
valor da dose para o mês em questão é anotado no banco de dados como
desconhecido. Para efeito de cálculo da dose acumulada no ano, este valor é
estimado como a média dos valores efetivamente medidos (52)(53).

Para cálculo da dose média e coletiva existem considerações a serem
feitas:
a) as empresas/instalações coletadas foram as levantadas no dimensionamento

(1992); ao longo do tempo (1987 a 1990) muitas podem ter falido ou terem
sido desativadas e, por isso, não apareceram no dimensionamento;

b) o cálculo ffi sendo feito com os resultados de monitoração de diferentes
laboratório.! que possuem incertezas nas suas medidas ainda não bem
apuradas;

c) pode ter ocorrido dos laboratórios esquecerem de enviar alguns registros
de usuários;

d) também pode ocorrer dos laboratórios enviarem os dados da monitoração
incorretamente;

e) muitas investigações sobre superexposições nãc foram concluídas ou, até
mesmo, não efetuadas;

f) não se investigou a possível troca de instalação/empresa pelo usuário ao
longo do ano; e

g) padronizou-se como zero as doses inferiores a 0,20 mSv, visto serem
diferentes os limite* de detecção *e cada laboratório.

Em relação aos itens (a) e (c), existe uma tendência de se subestimar a dose
coletiva. Já p?.ra (e) d (f) - há a tendência de se superestimar a dose
coletiva, sendo que para o (e) também de se superestimar a dose média. Quanto
ao item (g), é prática comum em diversos trabalhos consultados, se padronizar
os dados com o maior valor comum do Jímídr detecção dos dosímetros
(51) (52) (53). Para os restantes, (b) e (d), não se pode precisar juas
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influências no resultado.

A partir dos três dados (X, 2, DM) enviados pelos Laboratórios de

Monitoração, ao findar o ano, se calculou, então, a dose média anual e dose

coletiva.

A dose acumulada "D," por um trabalhador nin num determinado ano é

obtida pela equação 3.1, segundo Cunha et alli (51):

A Dose Equivalente Média Anual "H", ou simplesmente dose média,

recebida por "N" trabalhadores monitorados da população, segundo o UNSCEAR

(28) e a ICRP (6)(48), é definida pela equação 3.2:

onde a Dose Equivalente Coletiva "S" desta população, segundo as mesmas

referências, é definida pela equação 3.3;

iff

•£-

como o somatório da dose acumulada "Da" recebida pelos "N" trabalhadores

monitorados.

Diversos pesquisadores (41)(43) têm procurado no cálculo da dose

média verificar a influência dos trabalhadores na radiografia industrial que

são monitorados, mas não recebem doses, ou seja as doses avaliadas estão

abaixo do nivel de detecção do dosímetro. Na avaliação da dose média desses

trabalhadores no Brasil realizou-se esse cálculo, estando os valores

apresentados entre colchetes ([ ]).
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3.7 - INSTALAÇÕES DE RADIOGRAFIA INDUSTRIAL NO BRASIL

O levantamento realizado (54) na atividade de radiografia industrial
no Brasil, exibido na tabela 3.1, revelou um total de 293 irradiadores, 248
geradores de raios-X e 4 aceleradores lineares de elétrons, empregados
especificamente para esta finalidade.

Tabela 3.1: Distribuição de Instalações e Equipamentos de Radiografia
Industrial por Região (1992)

Região

Centro-
Oeste

Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
Brasil

População
(íov

9,4
42,4
10,1
62,1
22,1
146,1

Insta-
lações

-

6
-

112
9
127

Irradiadores
de

Gamagrafia

-

12
-

266
15
293

Geradores
de

Raios-X

-

4
-

234
10
248

Aceleradores
Industrial

-
-
-

4
-

4

fonte: a -IBGE (55)

Pela tabela 3.1 se verifica que a região sudeste possuía, em 1992,
88,2% das instalações, 90,8% dos irradiadores, 94,3% dos geradores de raios-X
e 100% dos aceleradores, além da maior população. Como foi em parte citado no
capitulo 2, esta distribuição geográfica das instalações e equipamentos está
profundamente correlacionada com fatores sócio-econômicos.

3.7.1 - Irradiadores para Gamagrafia

0 levantamento realizado das instalações brasileiras de radiografia
industrial, mostrado na tabela 3.2, indica a marca e o número de irradiadores
de gamagrafia por fabricante.

A tabela 3.2 foi estruturada independentemente da localização
regional do irradiador. Porém, um mesmo fabricante pode possuir vários modelos
para diferentes aplicações e radioisótopos. Quantificou-se também o número de
irradiadores de acordo com o radioisótopo de aplicação, obtendo-se que 93,9%
dos irradiadores eram para 192Ir e 6,1% dos irradiadores para "Co.

Uma outra forma de se apresentai as características dos irradiadores
foi em relação ao formato do seu canal existente, independentemente de suas
outras características. A distribuição dos irradiadores existentes no Brasil,
segundo o formato do canal, está demonstrada na figura 3.1.
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Tabela 3.2: Número de Irradiadores de Gamagrafia por Fabricante e
Procedência {1992)

Fabricante

Amersham

Automation

Gamma Industries

Nuclear Ibérica

Pantatron

Rigaku

Sauerwein

SPEC

Techops

Teletron

Total

Pais

EUA

EUA

EUA
Espanha

Inglaterra

Japão

Alemanha

SUA

EUA

Alemanha

-

Quantidade

2

72

28

14

1

2

44

4

114

12

293

Percentual %

0,7

24,6

9,5

4,8

0,3

0,7

15,0

1,4

38,9

4,1

100

{*.©*)

Figura 3.1: Distribuição dos Irradiadores de Gamagrafia segundo o Formato
do Canal
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3.7.2 - Gerador de Raios-X

No levantamento realizado nas instalações brasileiras de radiografia

industrial, a tabela 3.3 mostra a quantidade de equipamentos de raios-X por

fabricante.

Tabela 3.3: Número de Aparelhos de Raios-X utilizados na Radiografia

Industrial por Fabricante (1992)

Fabricante

Andrex

Balteau

Gilardoni

Machlett

Monsanto

Philips

Rigaku

Scanray

Seifert

Outros

Total

Pais

Dinamarca

Bélgica

Itália

EUA
Itália

Alemanha

Japão

Dinamarca

Alemanha

-
-

Quantidade

73
23
4
3
4
70
5
16
24
26
248

Percentual %

29,4

9,3
1,6
1,2
1,6
28,2

2,0
6,5
9,7
10,5

100

Percebe-se pela tabela 3.3 que quase 90% dos geradores de raios-X

industrial utilizados no Brasil são provenientes da Europa, notadamente da

Alemanha e Dinamarca. O termo "Outros" se refere a diversos fabricantes que

foram agrupados numa única linha devido as suas pequenas participações.

3.7.3 - Acelerador

Além dos 4 aceleradores listados na tabela 3.1, existem outros

utilizados em aplicações industriais que não a radiografia, tal como a

polimerização de materiais e a reticulaçâo de película plástica. Todos os 4

aceleradores para radiografia industrial, assim como esses outros aceleradores

citados, se encontram no Estado de São Paulo.

3.7.4 - Monitor de Radiação

0 número de monitores de radiação e suas respectivas marcas

utilizados na radiografia industrial, no Brasil, estão indicados na tabela

3.4.

30



Tabela 3.4: Número de Monitores de Radiação de Área utilizados na

Radiografia Industrial no Brasil por Fabricante (1992)

Fabricante

Autocontrol

Dosimeter

Eberline

Gamma Industries

Graetz

Konex

Korco

Metaltronica

Nortron

SGS

Siemens

Sonometric & Iridium

Victoreen

Demais

Total

3.7.5 - Pessoal Técnico Empregado

A tabela 3.5 mostra, pelas diversas regiões geográficas, a

distribuição dos 1129 trabalhadores, com certificação e sem certificação da

qualificação, empregados nas instalações levantadas (tabela 3.1).

Tabela 3.5: Distribuição de Trabalhadores da Radiografia Industrial no
Brasil por Qualificação (1992)

Quantidade

9

56

15

22

121

13

12

5

224

11

8

41

168

51

756

Percentual %

1,2

7.4

2,0

2.9

16,0

1,7

1,6

0,7

29,6

1,5

1,1
5,4

22,2

6,7

100

Região

Nordeste

Sudeste

Sul

total

Supervisor

Certificado s/

4

168

11

183

Cert.

4

24

1

29

RIA

14

292

11

317

Operador

10

352

12

374

Operador

Estagiário

38

173

15

226

sigla: RIA - Responsável por Instalação Aberta

A região sudeste concentra 89,4% dos trabalhadores da radiografia

industrial. Isto é uma conseqüência da distribuição de instalações nessa

região e das obrigações da norma NN6.04, em consonância com as necessidades

mínimas de pessoal descritas anteriormente.
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3.7.6 - Empresas Prestadoras de Serviço

Existiam no Brasil» na época em que foi feito o dimensionamento da
radiografia industrial, 24 empresas enquadradas na GEDIN como prestadoras de
serviço (56). A participação delas, em relação ao total de instalações,
trabalhadores, equipamentos e acessórios na radiografia industrial, está
apresentada na tabela 3.6. Os recipientes e pinças, citados nesta tabela 3.6
• nào apresentados anteriormente, contabilizaram 242 e 257 unidades,
respectivamente.

Tabela 3.6: Participação das Empresas Prestadoras de Serviço, em relação
ao total de Instalações, Trabalhadores e Equipamentos da
Radiografia Industrial (1992).

Pa rt i cipaçâo (%)'

Estados sede das Instalações 67

Instalações 19

Trabalhadores Credenciados 58

Geradores de Raios-X 18

Irradiadores 85

Monitores de Radiação 62

Recipientes 89

Pinças 92

nota: a - valores aproximados
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3.8 - DOSE EQUIVALENTE MÉDIA B COLETIVA

3.8.1 - Laboratórios de Monitoração Individual

Existiam no Brasil, no periodo de 1987 a 1992, 10 laboratórios de
Monitoração individual, valendo-se de filmes ou TLD como dosímetro. No ano de
1992 a participação de cada laboratório no total geral de todos os
trabalhadores monitorados variava de 1 até 25% (52).

3.8.2 - Valores das Doses Equivalente Média e Coletiva

Os valores obtidos para a dose média e a dose coletiva estão
apresentados na tabela 3.7. Nesta tabela os trabalhadores estão agrupados por
tipo de instalação, as doses registradas e doses diferente de zero. O cálculo
para doses diferentes de zero teve por objetivo avaliar a influência dos
trabalhadores monitorados que receberam doses abaixo do nivel de registro no
cálculo da dose média.

Tabela 3.7: Valores da Dose Equivalente Média e da Dose Coletiva na
Radiografia Industrial de 1987 a 1990 por Tipo de Instalação

Ano

1987

1988

1989

1990

4

[5

6

18

3

[4

1

[2

FM

,26

,94]

,56

,92]

,15

,76]

,64

,77]

Dose Média

(mSv)

FF

0,43

[3,03]

0,36

[2,38]

0,24

[1,42]

0,32

[2,35]

FFSM

1,
[5,

2,

[7,

1,
[3,

0,

[2,

79

18]

70

24]

42

84]

83

66]

Dose Coletiva

FM

3,76

5,66

2,20

1,18

(Sv.homem)

FF

0,68

0,52

0,25

0,37

FFlM

4,

6,

2,

1,

44

18

45

54

N° de Trabalhadores

Monitorados

FM

883

[633]

863

[635]

699

[462]

717

[424]

FF

1599

[225]

1429

[219]

1029

[177]

1144

[156]

FFSM

2482

[858]

2292

[854]

1728

[639]

1861

[580]

Obs: [] - valores considerando doses a partir do nivel de registro

Siglas: FM - valores referentes a frente móvel de trabalho

FF - valores referentes a frente fixa de trabalho

FFSM - valores referentes a frente fixa e móvel de trabalho

A partir dos valores de dose da tabela 3.7 construiu-se os gráficos
mostrados nas figuras 3.2 e 3.3, onde se pode melhor visualizar as variações
da dose média e coletiva.
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Figura 3.2: Valores da Dose Equivalente Média por Tipo de Instalação para
Trabalhadores da Radiografia Industrial, no período de 1987
a 1990
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Figura 3.3: Valores da Dose Coletiva por Tipo de Instalação para
Trabalhadores da Radiografia Industrial, no período 1987 a
1990
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Com a finalidade de se conhecer os níveis de especialização dos

trabalhadores que estão sendo monitorados, utilizou-se a descrição da ocupação

informada pelo usuário do dosímetro e, como exemplo, o ano base de 1990. Nesse

ano foram monitorados 1861 trabalhadores, agrupados conforme mostra a tabela

3.8.

Tabela 3.8: Nível de Especialização e Participação dos Trabalhadores
Monitorados em 1990

Nivel de Especialização Participação (%)

Supervisor de Proteção Radiológica 3,8

Demais de Nivel Superior 28,1

Administrativo 0,9

Técnico de Ensaio Não-Destrutivo 32,9

Demais de Nivel Médio 1,2

Não Identificado e Outros 33,1

Também em relação ao ano mais recente desse estudo (1990), foi

levantada a distribuição de dose acumulada por classificação de Instalação.

A figura 3.4 mostra um gráfico com os resultados obtidos.

As doses equivalentes com valores acima de 50mSv ultrapassam o

limite primário estabelecido na norma NE3.01 da CNEN e influenciam o cálculo

da dose média e da dose coletiva, alterando para cima os seus valores. No

período de 1987 a 1990 ocorreram 31 casos, distribuídos conforme mostra a

tabela 3.9.

36



Figura 3 . 4 :
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Distribuição Percentual da Dose Acumulada de Trabalhadores
Monitorados na Radiografia Industrial em 1990, segundo o Tipo
da Instalação

Tabela 3.9: Número de Trabalhadores com Dose Acumulada acima do Limite
Primário e Freqüência de ocorrência na Radiografia Industrial
(1987 a 1990)

Dâ (mSv)

50 a <100

100 a <500

2500

total

N°

6

5

11

1987

\

0,

o,

0,

i

24

20

44

N°

2

12

1

15

1988

%

0,09

0,52

0,04

0,65

N°

1

1

2

1989

í

o,

0,

o,

s

06

06

12

N°

2

1

3

1990

i

0,

o,

0,

i

11

05

16
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3.8.3 - Comparação de Resultados

A comparação de valores médios obtidos no Brasil com os obtidos em
outros paises é bastante temerária devido às diferenças sócio-econômicas dos
trabalhadores, normas de radioproteção e condições de trabalho. Entretanto,
como em todos eles os procedimentos e atividades desenvolvidas na radiografia
industrial são semelhantes, é possível estabelecer uma comparação dos valores,
em termos de ordem de grandeza. A partir das referências bibliográficas
(30) (45) foi possível construir as tabelas 3.10 e 3.11 que ilustram os valores
das doses médias e coletivas no Brasil e no Reino Unido (United Kingdom, UK).

Tabela 3.10: Comparação da Dose Equivalente Média na Radiografia
Industrial

Período

1987
1988
1990

Dose

Brasil

1,79
2,70
0,83

Equivalente Média (mSv)

UK

1,20
0,85
0,59s

nota: a - dados somente do NRPB
obs: valores referentes a frente fixa & móvel

Tabela 3.11: Comparação da Dose Coletiva na Radiografia Industrial

Período

1987
1988
1990

4
6
1

S

,44
,18
,54

Brasil

N

2482
2282
1861

S

5,79
3,66
1,96a

UK

N

4828
4304
3329

nota: a - valor estimado, dados somente do NRFB
siglas: S - dose coletiva (Sv.homem)

N ' número de trabalhadores monitorados
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3.9 - DISCUSSÃO

3.9.1 - Discussão sobre o Levantamento das Instalações

Deve-se ter em mente que um procedimento de coleta, da forma como
foi efetuado, apesar de contabilizar todas as instalações registradas, tende
a não computar totalmente os equipamentos de radiografia industrial, porque
as instalações desativadas ou nio cadastradas possuem equipamentos sem
utilização - guardados ou armazenados. Assim, o dimensionamento de
trabalhadores e equipamentos de radiografia industrial (irradiador, gerador
de raios-X e monitor de radiação), reflete os passiveis de utilização na data
do levantamento (outubro-92).

A totalidade dos irradiadores de gamagrafia usados no território
brasileiro é importada. Os Estados Unidos, seguido da Alemanha, são os maiores
fornecedores, respectivamente, com 75,1% e 19,1%. Os dois únicos
ex-fabricantes nacionais de irradiadores comerciais, dos quais se obteve
informações técnicas, tiveram seus irradiadores proibidos de comercialização
e uso, não sendo assim detectados no levantamento.

Como no Brasil não existem centros especializados em ensaios ou
testes de materiais recomendados para estes equipamentos, o contato com
entidades estrangeiras e os próprios fabricantes ê de fundamental importância
para que as empresas proprietárias mantenham um perfeito acompanhamento das
condições operacionais dos irradiadores. Isto não isenta a empresa
proprietária de realizar os ensaios.

Alguns fabricantes de irradiadores de gamagrafia também produzem
recipientes. Com isso, a participação de cada fabricante no mercado está, em
muitos casos, associada à aquisição para o ensaio radiográfico de um "pacote"
complexo, englobando desde o cabo de comando até o negatoscópio. Esta
padronização dos equipamentos beneficia o usuário, agiliza a assistência
técnica e o controle interno da empresa e reduz o custo operacional. Por outro
lado, o fato da empresa não dispor dos melhores equipamentos e materiais,
separadamente, pode prejudicá-la em algumas situações.

Embora não mereça encõmios os recipientes produzidos pelas próprias
instalações industriais, a sua existência prova, em principio, um equipamento
disponível para utilização em situações de anormalidade. A condição citada na
norma NN6.04 prevê, em última instância, essa condição acima. A etapa seguinte
à evolução técnica dos procedimentos associados à área é normatização das
especificações e testes relacionados com todos os demais equipamentos, além
do irradiador. Tal atitude deve partir das entidades fiscalizadora e normativa
da área: CNEN e ABNT, respectivamente.

A região nordeste possui quantidade de geradores de raios-X uma
ordem de grandeza menor do que irradiadores, diversamente das regiões sul e
sudeste (tabela 3.1). Deve-se levar em conta, também, que a maioria das
empresas estão localizadas na Bahia, principalmente no Pólo Petroquímico de
Camaçari. Existia na época do dimensionamento, um parque industrial em fase
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final de ampliação, diferentemente do que ocorria no sul do pais, onde o pólo
petroquímico já se encontrava consolidado.

Analisando-se a distribuição de pessoal da tabela 3.5 e
comparando-se com o número de instalações da tabela 3.1, verifica-se que os
efetivos de Supervisor de Proteção Radiológica não atendem ao valor estipulado
no item 2.6 da norma NN6.04, analisada no capítulo 2. 0 efetivo de Operador
Estagiário na região nordeste, ao contrário, é relativamente muito elevado.
Em parte, isto é explicado pelo fato de muitas empresas prestadoras de serviço
das regiões sul e sudeste irem ao nordeste realizar trabalhos levando
mão-de-obra qualificada e se valerem lá da menos qualificada. A CNEN,
baseando-se nestas informações, tem que atuar junto às empresas no intuito de
regularizar os efetivos determinados pela norma.

A utilização de operadores estagiários pelas empresas deve levar em
conta o risco de se utilizar pessoal sem qualificação, numa instalação de
radiografia industrial. Ao se valerem dos operadores desempregados contariam
com profissionais mais experientes para o exercício da função. Por outro lado,
restrigiriam as oportunidades aos iniciantes na área.

Aliás, longe de fazerem estágio - palavra indicadora por si mesmo
de um pequeno período preparatório da formação futura - os "operadores
estagiários" são, após certo tempo, empregados para atender às necessidades
permanentes e normais de mão-de-obra da empresa. 0 profissional permanece
nessa condição até realizar curso de qualificação (interno ou externo) e ser
aprovado em exame de certificação para operador; situação que poderá durar
longo tempo, enquanto o profissional não obtiver sucesso nos exames ou espera
oportunidade para realizá-lo.

As empresas prestadoras de serviço são as maiores aplicadoras da
técnica de gamagrafia industrial em frentes móveis de trabalho. Isto se torna
claro ao se examinar a tabela 3.6 onde se verifica que essas empresas possuíam
a maioria dos irradiadores, dos recipientes e das pinças, enquanto o seu
percentual de posse de geradores de raios-x era baixo. Em relação, ainda, as
prestadoras de serviço cabe destacar que apesar de estarem presentes em cerca
de dois terços dos estados onde existem instalações de radiografia industrial,
elas participam com 19% do número de instalações, que coincidentemente se
encontra próximo do valor de sua participação no total de geradores de
raios-X.

3.9.2 - Discussão sobre as Doses Médias e Coletivas

Analisando os valores de dose coletiva e dose equivalente média na
tabela 3.7, verifica-se que o ano de 1988 foi um ano de máxima, excetuando-se
as doses coletiva e média nas frentes fixas de trabalho.

Em relação à mesma tabela 3.7, verifica-se que de 1988 para 1990
houve uma diminuição de 79% na dose coletiva e de 75% na dose média nas
frentes móveis de trabalho, apesar de uma redução de apenas 19% no número de
trabalhadores monitorados. Percebe-se, também na mesma tabela, que a dose
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coletiva apresenta uma contribuição média por ano de 862 das frentes móveis
de trabalho.

Era relação à figura 3.2 percebe-se que a tendência dos valores das
doses médias (de 1987 a 1990) em toda a radiografia industrial tende a
acompanhar o formato das frentes móveis de trabalho. Isto se torna ainda mais
marcante na figura 3.3, onde os valores da dose coletiva em toda radiografia
industrial acompanha muito proximamente o formato dos valores relativos às
frentes móveis. Nestas mesmas figuras 3.2 e 3.3, observa-se que as doses média
e coletiva nas frentes fixas de trabalho seguiram um tendência inversa à geral
nos anos de 1988 a 1990, com queda e aumento respectivamente.

Observando-se o gráfico da figura 3.4, verifica-se que, dos
trabalhadores expostos nas frentes móveis, 98% receberam doses entre o nível
de registro e 10 mSv, e 93% até 5mSv. No tocante as frentes fixas, 99,4% dos
trabalhadores foram expostos abaixo de 5 mSv devido às condições de trabalho
e tipo de atividades.

Na comparação da tabela 3.10 para as doses médias, percebe-se, para
os dados obtidos na literatura, que o valor brasileiro se encontra acima do
valor do Reino Unido, mas na mesma ordem grandeza.

Analisando-se a tabela 3.11, verifica-se que os valores das doses
coletivas no Brasil são inferiores aos do Reino Unido nos anos de 1987 a 1990.
Isto não significa melhores condições da radioproteção na radiografia no
Brasil, porque o universo de usuários monitorados no Reino Unido é muito
superior.



CAPÍTULO 4

EVENTOS B EXPOSIÇÕES ANORMAIS NA RADIOGRAFIA INDUSTRIAL

BRASILEIRA

4.1 - INTRODUÇÃO

A análise de acidentes radiológicos, além de fornecer subsidios para
estudos radiobiológicos, é de extrema importância na avaliação do
funcionamento de uma rotina técnica. Serve também para investigar as causas
e, principalmente, emitir recomendações para corrigir os procedimentos de
trabalho visando reduzir a probabilidade de ocorrência de tais eventos (14).

A avaliação sobre as aplicações e uso de materiais radioativos e
nucleares tem demonstrado que a radiografia industrial foi a prática que
causou o maior número de acidentes. Isto indica, segundo Palácio (58), que os
esforços decorrentes das implementações de segurança nas instalações e
equipamentos de outras áreas não foram estendidas aos equipamentos de
radiografia industrial, com a mesma eficácia.

4 . 2 - 0 RISCO DE ACIDENTES

Pelas informações disponíveis nos catálogos de fabricantes de
irradiadores de gamagrafia (13), existem equipamentos - sem especificação de
classe - fabricados para receber fonte de "2Ir com atividade de até 7,4 TBq
e, para *°Co, de até 37 TBq. Um documento técnico da "International Atomic
Energy Agency*1 - IAEA (59) estabelece que a atividade das fontes normalmente
utilizadas em irradiadores portáteis para m I r e 60Co pode alcançar até cerca
de 5 e 1 TBq, respectivamente. No Brasil, pelo levantamento apresentado no
capitulo 3 (20)(21), encontram-se irradiadores projetados para armazenar
fontes para "2Ir até 7,4 TBq e para 60Co, de até 3,7 TBq.

Desta forma, em decorrência das altas atividades das fontes
utilizadas, principalmente nos caso em que se usa a capacidade máxima dos
irradiadores, existe sempre, independentemente da causa, o risco de ocorrência
de situações de emergência ou, ainda, acidentes.

A radiografia industrial tem ocupado uma posição de destaque nas
atenções de organismos internacionais voltados para proteção radiológica,
devido à dimensão dos problemas que as fontes de gamagrafia industrial causam.
Palácios (58), analisando informações coletadas pelo UNSCEAR, descreve que 50%
dos acidentes sérios com a radiação ionizante, ocorridos entre 1945 e 1987,
são devidos ao uso da radiografia industrial nas instalações industriais
convencionais. A figura 4.1, adaptada de uma publicação da IAEA (59), mostra
a situação da radiografia industrial no contexto das aplicações médicas e
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industriais, de acordo com a atividade das fontes usadas e os problemas que
podem causar.
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Figura 4.1: Magnitude dos Problemas envolvendo Fontes Radioativas Usadas
em Aplicações Médicas e Industriais

Um risco sempre constante na radiografia industrial é devido à
natureza itinerante da gamagrafia. As EPS, operando notadamente em frentes
móveis de trabalho, acarretam uma grande circulação de fontes de l'2Ir dentro
do pais. Segundo dados relativos ao transporte de materiais radioativos no
Brasil em 1986, publicados por Mezrahi et alii (60), cerca de 50% destes
transportes foram devidos ao "2Ir utilizado na gamagrafia industrial. Além
disso, tem ressaltado que os principais problemas existentes na área de
transporte são decorrentes dos seguintes fatores:

a) desconhecimento das regulamentações e procedimentos básicos para o
transporte seguro de materiais radioativos;

b) grande movimentação de materiais radioativos no pais;
c) longas distâncias a serem percorridas, com freqüentes paradas diurnas e

noturnas;
d) roubo de veículo com carga radioativa.
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Analisando os problemas de proteção radiológica na radiografia

industrial. Burgess (61) enfatiza que as áreas que requerem especial atenção

são treinamento, supervisão e equipamento.

Nenhum trabalhador poderá iniciar suas atividades envolvendo

radiações ionizantes a menos que já tenha recebido instrução apropriada sobre

os perigos envolvidos, as precauções a serem observadas, os procedimentos de

trabalho e as atitudes a serem tomadas em situações anormais. Os detalhes do

treinamento devem, obrigatoriamente, variar de acordo com as características

de cada instalação e dos equipamentos aplicáveis.

Devido às árduas condições nos sítios das obras em andamento, não

é uma tarefa fácil selecionar o equipamento mais adequado. Os irradiadores de

gamagrafia têm que ser suficientemente robustos para suportar as inóspitas

condições locais e fornecer proteção adequada ao operador.

4.3 - INVESTIGAÇÕES APÓS NOTIFICAÇÃO DE SUPEREXPOSIÇÃO

Uma das primeiras exigências da investigação, após a notificação de

uma possível superexposição á radiação, é determinar se a dose medida no

dosimetro fornece uma indicação precisa e verdadeira acerca da dose recebida

pelo seu usuário (33). Este questionamento é importante e Burgess, em seus

trabalhos (31) (33) (61), descreve métodos para se investigar a dose decorrente

de uma superexposição, procurando classificá-la como: verdadeira, no caso de

confirmação do valor da dose, falsa ou dúbia. Esta investigação deve ocorrer

de maneira precisa, porém rápida. Isto devido á ansiedade existente quanto aos

resultados a serem divulgados e aos custos financeiros envolvidos na

investigação. Neste tempo, os trabalhadores serão afastados do trabalho e

instalações, os equipamentos ficarão disponíveis para a reconstituição do

acontecimento, ou isolados, até se diagnosticar a situação.

Ainda que não explicitamente descrito, a norma NN6.04 (18) requer

que o Supervisor de proteção radiológica faça uma investigação caso o

trabalhador receba uma dose excedendo os limites, afim de fornecer à CNEN uma

solução final para o evento. Se a investigação confirmar a superexposição, o

Supervisor da instalação terá que:

- notificar à CNEN;

- suspender tal trabalhador de atividades envolvidas com radiação ionizante.

Um controle médico será obrigatório se o trabalhador receber uma dose superior

a 2 vezes o limite primário - lOOmSv - (26)(33). A partir deste valor de dose

equivalente é possível obter informações com dosimetria citogenética - análise

de freqüência de aberrações cromosômicas - e comparar os resultados obtidos

com diferentes técnicas dosimétrícas (filme ou TLD). A estimativa da dose

decorrente de um acidente radiológico é de extrema importância na avaliação

clinica de possíveis efeitos determinísticos ou mesmo na indicação do

tratamento médico mais recomendável (33)(62).

Segundo Ramalho et ai. (39), uma das vantagens de ser feita uma
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dosimetria biológica incide no fato de que o dosímetro é o próprio indivíduo
e se poder quantificar a exposição externa ás radiações ionizantes
penetrantes, como os raios-X e gama utilizados na radiografia industrial. Mo
caso de acidentes na radiografia industrial envolvendo indivíduos do público,
esta técnica é de extrema valia, porque as pessoas não portam dosímetros e
pelos subsídios fornecidos às decisões de profissionais para o atendimento
médico. As desvantagem desta técnica são o seu alto custo, a demora na
obtenção do resultado, a necessidade de colaboração do acidentado na coleta
da amostra de sangue e a sensibilidade da técnica ser acima do limite
primário.

Sobre isto é bom observar que, para os trabalhadores, o patamar de
2 vezes do limite primário se encontra a partir de lOOmSv e, para os
indivíduos do público ele se situa abaixo do limite de detecção da técnica de
aberração cromossomial. Nestes casos, então, deve-se prover uma estimativa de
dose por meio de outras técnicas dosimétricas ou por cálculos teóricos
decorrentes de simuladores matemáticos.

Independentemente do tipo de anormalidade ocorrida, os supervisores
de proteção radiológica na radiografia industrial têm adotado a rotina de
adiantar os exames periódicos dos trabalhadores envolvidos no evento que
tiveram sua dose estimada (63).

4.3.1 - Contribuição por doses verdadeiras

Quando a investigação confirma que a dose medida pelo dosímetro foi
a recebida pelo trabalhador, ele é afastado das atividades envolvendo
exposição á radiação, a partir do instante que se tem conhecimento do fato.

4.3.2 - Contribuição por doses falses

Quando se tornar explícito ao investigador que a dose obtida pelo
dosimetro não corresponde efetivamente à dose recebida pelo usuário, ele
poderá, com a anuência da CNEN, não fazer o seu registro. A prática comum dos
supervisores no Brasil, nessa situação, é anotar no controle de dose do
trabalhador, o valor da dose excedendo o limite secundário e ressalvando-se
a sua causa (43).

4.3.3 - Contribuição por doses dúbias

Onde a correlação entre a dose medida no dosímetro e a dose recebida
pelo usuário é incerta, existe uma escolha óbvia a ser feita, assumir que:

(a) a dose não foi recebida;
(b) a dose foi recebida.
De modo a proteger o trabalhador e ser conservative no seu histórico de dose,
a opção "b" é preferível. Esta atitude não causa transtornos se a dose somente
ultrapassa o limite secundário projetado para o mês. Entretanto, causam quando
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o valor da dose ultrapassa o limite primário. Um periodo forçado de férias ou
reciclagem obrigatória faz diminuir a média mensal de dose; contudo, não se
tem como programar um afastamento por roes23 ou mesmo anos, sem haver um Ônus
considerável.

4.4 - CLASSIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE ACIDENTES RADIOLÓGICOS

Catlin (32), baseando-se na análise dos eventos ocorridos nos
Estados Unidos, lista uma classificação para as situações anormais da
radiografia industrial com doses reais que serve como subsídios a outros
trabalhos:

a) fonte fora de controle no conjunto de irradiação;
b) falha no recolhimento da fonte para o irradiador;
c) falha no obturador do irradiador;
d) falha no acoplamento entre porta-fonte e cabo de controle;
e) exposição acidental da fonte durante reparos no mecanismo de exposição;
f) contactor travado no gerador de raios-X;
g) outros.

Uma das mais difíceis tarefas na avaliação de situações anormais é
a atribuição da sua causa real. A avaliação deve levar em conta muitos fatores
e, acima de tudo, reside na capacidade profissional do investigador que
freqüentemente toma decisões, tanto subjetivas como objetivas. Distinção deve
ser feita entre as causas associadas a perda de controle de fontes radioativas
e as causas associadas à exposição acidental de indivíduos.

Catlin (32) sugere que, na análise de acidentes, se examine com
melhor proveito o tipo de instalação, atividade de trabalho e a causa, e
baseando-se na experiência da "United States Atomic Energy Comi33ion" - USAEC,
classificou as causas primárias em 4 (quatro) grupos principais:

- erro do operador;
- falha de equipamento;
- falha de procedimento;
- outras falhas.

Nem todas as situações anormais resultam de uma única causa.
Ocasionalmente, mais de uma causa ocorrem simultaneamente ou seqüencialmente,
acarretando indivíduos expostos à radiação.
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4.5 - METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS ANORMAIS

Toda instalação onde ocorrer um Acidente ou Situação de Emergência,

relacionado às atividades de radiografia industrial, tem que notificar a

GEDIN/CNEN imediatamente. No prazo máximo de 24 horas, o Supervisor de

Proteção Radiológica tem que apresentar um relatório, o mais completo

possivel, dentro das circunstâncias, para uma das seguintes ocorrências (18):

perda ou roubo de material radioativo;

dose equivalente efetiva superior a 2,5 Sv;

dose equivalente na pele superior a 2,5 Sv;

dose equivalente nas mãos e antebraços, ou pés, ou tornozelos, superior

a 2,5 Sv;

qualquer evento ou exposição que possa dar origem a problemas sociais

significativos.

Para as ocorrências não citadas acima, o supervisor tem um prazo de 5 (cinco)

dias úteis para a notificação.

Por meio dessas obrigações constantes nas normas NE6.04 e NN6.04,

em sua edição experimental e definitiva, respectivamente, as empresas enviam

relatórios definitivos após as notificações imediatas, descrevendo

completamente a ocorrência e a solução final quanto ao acidente ou situação

de emergência que deu origem às notificações anteriores (18)(21).

Conforme foi descrito no capítulo 3, a CNEN, de modo a assegurar o

controle sobre os trabalhadores ocupacionalmente expostos, mantém um

acompanhamento de todos os registros de dose desses trabalhadores. Além disso,

os laboratórios de dosimetria pessoal estão obrigados a enviar à CNEN,

separadamente, tão logo se constate, um aviso de ocorrência de extrapolação

dos limites de dose primário ou secundários dos trabalhadores por eles

monitorados. Com isso a CNEN atua sobre as empresas em mais duas formas, além

da citada anteriormente, para analisar acidentes ou situações de emergência.

Antes da publicação da norma "6.04", em sua edição experimental, esta era a

principal maneira de atuação e investigação da CNEN.

A primeira é a exigência feita pela CNEN ás empresas para investigar

a rotina de radiografia industrial e relatar, quando possível, o porquê da

exposição elevada; se decorrente de uma exposição inadvertida do dosímetro,

resultando num registro de dose, mas que o trabalhador em questão não a

recebeu, ou a descrição da situação que resultou na dose registrada. A segunda

forma é a CNEN analisar, isolada ou conjuntamente com os profissionais da

empresa envolvidos com a dose em questão, ou com seus superiores hierárquicos,

emitindo um relatório interno ou parecer sobre o provável acontecimento

(21)(63).

Palácios (58) tem descrito que, algumas vezes, sérias situações

acidentais não são relatadas porque nenhuma superexposição à radiação foi

observada. São eventos em que houve danos à propriedade, ao meio ambiente ou

exposição excessiva dos indivíduos do público, mas que os dosímetros dos

trabalhadores não registraram valores acima dos limites. Com isso o órgão
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competente não toma conhecimento destas anormalidades envolvendo materiais
radioativos.

O levantamento de casos de acidentes radiolôgicos e situações de
emergência foi, então, rastreado nos relatórios de origem externa ou interna
existentes na CNEN, referendados, ainda, sobre pareceres e análises sobre
doses excedendo os limites.

A condição minima para que um evento seja analisado neste trabalho
é se dispor de um certo número de informações, tais como:
a - nome da empresa;
b - data da ocorrência;
c - dados da fonte radioativa, pelo menos qual radioisótopo;
d - a causa relacionada a um certo evento.

4.6 - GUIA DE COLETA DE DADOS

Para se padronizar os eventos e sistematizar as informações para
análise, a forma de coleta baseou-se nos diferentes casos de acidentes ou
situações anormais citados na bibliografia (3)(32) (33)(61)(64)(65)(66).
Posteriormente, para se classificar o evento conforme a análise dos dados
obtidos, adotou-se os critérios descritos no Anexo B desta tese, que os divide
em Acidente Radiológico, Incidente Radiológico e Situação de Emergência.

A coleta dos dados necessários foi compartimentada nos tópicos:

a) Identificação da empresa:
Buscou-se identificar o evento, registrando-se o nome da empresa que

efetivamente realizou o ensaio radiográfico e, caso ela fosse uma prestadora
de serviço, anotou-se também o nome da firma onde houve a ocorrência. Isto
para caracterizar o perfil das instalações sob análise, pois interessava
conhecer em que tipo de indústria houve o maior número de ocorrências.

A coleta da data e do horário mais provável do acontecimento visou
identificar as anormalidades ocorridas numa mesma época e verificar a sua
freqüência ao longo dos anos. Mesmo sabendo que nem todos os eventos possuem
um relatório completo, condição descrita na metodologia de coleta, procurou-se
registrar, quando possível, o seu número de envio à CHEN, para reforçar a sua
identificação.

b) Condições de ocorrência do evento:
Investigou-se as condições em que o evento ocorreu: se durante um

procedimento radiográfico numa frente de trabalho fixa, numa frente de
trabalho móvel, numa troca de fonte, num armazenamento ou no transporte.

c) Dados da fonte radioativa e dos equipamentos:
Com base no conhecimento de só existir no Brasil fontes de 1KIr e

"Co, no levantamento apresentado no capítulo 3 (20)(21) e nos casos já
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conhecidos contidos nos relatórios sobre emergências e doses elevadas (63),
se identificou os irradiadores envolvidos nos eventos.

d) Pessoal envolvido no evento e dose recebida:
Procurou-se identificar quais profissionais estiveram envolvidos na

emergência e o valor da dose recebida. Indivíduos do público envolvidos também
foram incluídos, com o valor da dose estimada na investigação. Outros
trabalhadores monitorados da instalação, normalmente envolvidos com radiação
ionizante, mas não com radiografia industrial, foram enquadrados numa
categoria à parte: "Outros Trabalhadores"; caso não se encaixassem nessa
condição, eram considerados "Indivíduos do Público".

Para se uniformizar a coleta dos valores das doses recebidas,
considerou-se a dose de corpo inteiro. A dose de extremidades, cristalino ou
outro órgão só foi considerada quando o seu valor acarretava mudança na
classificação do evento.

Como para individuos do público e certos trabalhadores só se obteve
o valor da dose por estimativa, diferenciou-se as doses estimadas das
registradas por dosimetro, para que durante a análise se distinguisse a origem
destas doses. Apesar de haver uma incerteza grande associada aos valores
estimados, por causa dos inúmeros parâmetros envolvidos, esta è a única
maneira de se quantificar a exposição do indivíduo à fonte. A reconstituição
do evento, preferencialmente com as próprias pessoas envolvidas, baseada em
seus relatos e no mesmo cenário, melhora a confiança na estimativa da dose.

e) Classificação de eventos por causa:
Para se definir critérios de classificação, as causas foram

ordenadas como primária ou contribuinte. Uma causa primária é considerada
tanto uma causa única ou a causa que acarretou o desenrolar do evento anormal.
Causa contribuinte são todas as causas secundárias que, quando associadas com
uma causa primária, resultam em exposição potencial ou desnecessária; ou,
ainda, acarretando agravamento do evento. Elas não foram portanto a origem do
evento.

As causas de anormalidades devido a equipamento e
procedimento/operador incluíram sete tipos:

1) não retorno da fonte radioativa à posição de blindagem;

2) falha na monitoração de área;
3) falha no travamento do irradiador;
4) extravio/furto do irradiador;
5) falha no isolamento de área;
6) falha no ensaio radiográfico;
7) outros.

Apesar dos tipos (1), (2) e (3) poderem, a principio, ser
enquadrados no (6), procurou-se diferenciá-los devido à sua importância e à
possibilidade de estudá-los separadamente. 0 tipo (7) - outros - foi inserido
para casos não enquadrados em nenhum dos tipos anteriores, por ser alguma
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calamidade alheia à atuação da equipe ou algum evento novo ainda não

descrito/citado na literatura.

Embora já existisse, por trabalho anterior (67), um conhecimento das

deficiências das empresas de radiografia industrial, este não buscou focalizar

as situações anormais, mas as suas condições de funcionamento. A norma ABNT

(22), tratando em forma de procedimento das emergências na radiografia

industrial em geral, e os eventos citados por Silva (14) e McGuire (3),

serviram na elaboração da "classificação de eventos por causa: equipamento ou

procedimento/operador1*.

A estruturação dessas informações deu origem ao formulário de coleta

demonstrado no Anexo C do presente trabalho.
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4.7 - RESULTADOS

A partir da obtenção de 175 eventos coletados foram feitas
diferentes avaliações baseando-se nos tópicos descritos na coleta.

4.7.1 - Perfil das Instalações

As instalações onde ocorreram eventos anormais foram separadas
segundo o seu perfil. Dentro desta caracterização, se identificou os eventos
ocorridos em "Frentes Fixas", independentemente do tipo de instalação. Da
mesma forma, separou-se os eventos decorrentes do Transporte ou Armazenamento
de fontes para gamagrafia. "Outras Frentes Móveis" são frentes que não foram
apresentadas em separado em virtude do seu reduzido número. Hão se distinguiu
indústria petroquimica da química porque tornou-se difícil uma distinção entre
elas. No Brasil, peculiarmente, a indústria petroquimica também obtém
matéria-prima a partir do álcool. A tabela 4.1 mostra os resultados obtidos.

Tabela 4.1: Perfil das Instalações onde ocorreram Eventos Anormais

Característica

Quimi ca/Petroquímica
Outras Frentes Móveis
Frentes Fixas1'"
Montagem Industrial*
Estaleiros/Instalações

Navais
Hidro-Termelétricas
Siderúrgica/Metalúrgica
Papel/Celulose
Gasodutos
Mecânica Pesada
Transporte"
Armazenamento"
Mineração

Número de
Eventos

52
25
22
18

14
12
10
7
5
3
3
2
2

Freqüência
Relativa {%)

29,7
14,3
12,6
10,3

8,0

6,9
5,7
4,0
2,9
1,7
1,7
1.1

1,1

nota: a - inclui raios-X
b - não classificadas anteriormente
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4.7.2 - Classificação das Anormalidades

Os 175 eventos (brasileiros) coletados foram classificados
baseando-se nas definições no Anexo B desta tese. A tabela 4.2 mostra essa
clas s i ficação.
Tabela 4.2: Classificação dos Eventos da Radiografia Industrial

Classificação do Evento Percentual (?)

Acidente 12,6
Incidente 24,6

Situação de Emergência 62,8

4.7.3 - Classificação das Empresas

0 grau de participação das Empresas Prestadoras de Serviço nos
eventos de gamagrafia industrial é mostrado na tabela 4.3.

Tabela 4.3: Classificação do Tipo de Empresa nos Eventos

Tipo de Empresa Participação (")

Prestadora de Serviço 91,4
Não Prestadora 8,6

4.7.4 - Classificação do Evento por Localização da Instalação

À semelhança do item de perfil das instalações, separou-se, na parte
de localização do evento, aqueles que ocorreram durante Transporte ou
Armazenamento, independentemente de terem acontecido numa Frente Fixa ou
Móvel. Não se identificou eventos ocorridos durante Troca de Fonte de
gamagrafia. 0 gráfico da figura 4.2 mostra os resultados obtidos em termos de
contribuições percentuais, dos locais e situações onde ocorreram os eventos.
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•MK

Figura 4.2: Classificação dos Eventos da Radiografia Industrial no
Período de 1976 a 1992, por Localização da Ocorrência

4.7.5 * Classificação do Evento por Horário

Os horários de ocorrência dos 175 eventos são indicados na figura

4.3. A definição de horário Diurno foi baseada no normalmente encontrado nos

expedientes de trabalho: das 8:00 às 17:00 horas. E o Noturno foi, portanto,

aplicável aos eventos ocorridos fora deste horário. Dentro dos critérios de

classificação, a denominação "Não determinado" se refere aos eventos em que

não se conseguiu identificar o horário do acontecimento. A denominação "Não

Aplicável" se refere aos eventos cujo acontecimento não se enquadra numa hora

em particular.

•7.7%

Figura 4.3: Classificação dos Eventos da Radiografia Industrial no
Período de 1976 a 1992, por Horário de Ocorrência
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4.7.6 - Classificação do Evento por Data

A distribuição dos eventos pelo ano do seu acontecimento está
mostrada na figura 4.4.

Figura 4.4:

ANO *E ACONTECIMENTO

Distribuição dos Eventos da Radiografia Industrial no Período
de 1976 a 1992, por Ano de Ocorrência

4.7.7 - Classificação das Fontes Radioativas e Equipamentos

Com base nos dados da fonte radioativa e dos equipamentos,
levantou-se os fabricantes e modelos de equipamento para radiografia
industrial. Os resultados são mostrados na tabela 4.4.
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Tabela 4.4: Distribuição dos Equipamentos de Radiografia Industrial por
Fabricante e Modelo envolvidos nos Eventos

Fabricante

Techops

Automation

Sauerwein

Gamma Industries

Teletron

Nuclear Ibérica

Diversos p. mIr

Ger. de Raios-X

Modelo

660

Iriditron

Multitron1

GammamatTIF

Century

CRC120

Gammatrona

Gamma 3 5

SU100

SU50

NI202
-

-

N° de
Eventos

76

33

2

30

7

4
2

1

4
1

3

10

3

Eventos Anormais

Freqüência
Relativa (%)

43,2

18,7

1.1
17,0

4,0

2,3

1,1
0,6

2,3

0,6

1,7

5,7

1.7

Evento/
Fabricante

lrl
0,8

1,1
0,8

0,7

0,4

0,5

-

nota: a - irradiadores para

O fato da soma dos equipamentos na tabela 4.4 ser 176 e o número de

eventos analisados ser 175, deve-se ao fato de um dos eventos ter ocorrido num

Transporte e envolvido 2 irradiadores.

Os irradiadores de é0Co contribuíram com apenas 2,2% do total dos

eventos com irradiadores, sendo todo o restante da tabela 4.4 devido a

irradiadores de '*zIr, excetuando-se os equipamentos de raios-X.

Os eventos envolveram 158 fontes de lwIr com atividade conhecida,

11 fontes de ""Ir das quais nâo se obteve informações da atividade. Os eventos

também envolveram 4 fontes de 60Co representando 2,2%. Uma fonte possuía

atividade na faixa de até 0,37 TBq, outras duas na faixa de até 0,74 TBq e uma

quarta na faixa de até 1,11 TBq. Isto ocorre porque os irradiadores de 6*Co

tem aplicações limitadas, não sendo empregada toda a sua capacidade, ou ainda

mesmo utilizados na rotina técnica.

A análise das atividades das fontes envolvidas nas anormalidades

está baseada nas fontes presentes nos irradiadores durante a ocorrência da

situação. A figura 4.5 mostra um gráfico com a distribuição do numero de

fontes de '"Ir das quais se obteve informações da atividade, que por força de

apresentação e contabilidade foi organizada em faixas de 0,37 TBq (lOCi).
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Figura 4 . 5 :

0,97 0,74 1,11 1,49 1,95 Z» 2,» 2 , * 3,33 3,7
AtJvktadtda»Fort«(TB<fl

Distribuição das Atividades das Fontes de 192Ir envolvidas nos
Eventos Anormais da Radiografia Industrial no Periodo de 1976
a 1992

Dentro dos eventos envolvendo 173 irradiadores de gamagrafia e
baseando-se na literatura disponivel (13), esquematizou-se na figura 4.6 a
distribuição dos irradiadores para 1?i!Ir e "°Co por formato de canal.
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Ufl.7%)
(71.1%)

Figura 4.6: Distribuição dos Irradiadores Envolvidos nos Eventos da
Radiografia Industrial no Período de 1976 a 1992, segundo o
Formato do Canal

A observação simples da figura 4.6 pode dar uma visão ilusória de
que canal de irradiador em formato de "Un é o mais seguro. Quando se compara
os resultados da figura 4.6 com o da figura 3.1, verifica-se que os
irradiadores com este formato de canal é pouco empregado no Brasil. Assim, a
relação entre o número de eventos anormais e o número de irradiadores, para
um mesmo formato de canal, expressa melhor essa observação. A influência do
formato do canal na ocorrência dos eventos pode ser visualizada noa dados da
tabela 4.5.

Tabela 4.5; Relação entre os Irradiadores Envolvidos nos Eventos e os
Empregados na Radiografia Industrial, segundo o Formato do
Canal

Formato de Canal Evento Anormal/Formato do Canal

S
ü
Reto
Não Identificado

1,0
0,3
0,9
3,4
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4.8 - PESSOAL ENVOLVIDO NOS EVENTOS ANORMAIS E DOSE EQUIVALENTE RECEBIDA

4.8.1 - Distribuição das Doses nos Eventos

A partir da análise dos 175 eventos anormais coletados no periodo

de 1976 a 1992 verificou-se que 456 pessoas foram expostas à radiação

ionizante. Desse total, 402 tiveram a dose medida e 54 tiveram a dose

estimada. Todas as doses recebidas pelos indivíduos do público foram

estimadas. O resultado da distribuição das doses medidas ou estimadas dos

trabalhadores e indivíduos do público envolvidos nos 175 eventos está

distribuído na tabela 4.6.

Tabela 4.6: Distribuição Percentual das Doses Medidas ou Estimadas para
diversos Grupos Ocupacionais e Indivíduos do Público

Dose

Equivalente

(mSv)

total

SPR

35(4)

RIA

47(7)

Operador

274(27)

Operador

Estagiário

46(5)

PUB

(11)

<0,2
0,2 a <0,5
0,5 a <1
1 a <5
5 a <10

10 a <20
20 a <50

50 a <100
100 a <200
2t2OO

2,

1,
1,
2,

o,
0,

24
74

24
48
50

50

2,24

2,48

1,24

2,48

0,75

0,50

1,00

0,25

-

0,75

9,20

11,94

6,72

11,69

11,19

9,20

4,23

1,49

1,24

1,24

1,00

1,49

1,00

2,24

1,00

1,99

1,00

0,50

0,50

0,75

nota: os valores entre parênteses se referem as doses estimadas nao
incluídas nos valores totais das doses medidas (à esquerda) nem
na distribuição percentual.
o fator de conversão de dose absorvida em dose equivalente foi
considerado = 1 no caso das doses estimadas, por razões
conservativas.

A partir da tabela 4.6 obteve-se a freqüência por ano para cada

grupo ocupacional em função da dose equivalente recebida nestes eventos

anormais, mostrada na figura 4.7. Na figura 4.7 só aparecem os trabalhadores

que tiveram doses medidas, pois os poucos indivíduos do público seriam de

difícil ilustração no gráfico.
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Figura 4.7: Freqüência Relativa por Grupo Ocupacional da Dose Equivalente
recebida por Trabalhadores Expostos em Eventos Anormais, no
Periodo de 1976 a 1992.

4.8.2 - Confirmação das Doses Recebidas nos Eventos

Dos 175 eventos registrados no periodo de 1976 a 1992, 21 deles

foram classificados como acidentes, conforme se pode inferir na tabela 4.6.

Nestes acidentes, 29 trabalhadores receberam doses acima dos limite primário,

sendo que para 2 deles a dose foi estimada por não se ter registro no

dosimetro.

Os casos tratados como superexposição devem, sempre que possivel,

ser confirmados com outras técnicas dosimétricas ou métodos de investigação,

antes de serem divulgados como acidentes.

A dosimetria citogenética tem sido um bom método de confirmação, com

bom desempenho, poi3 dentre 43 casos de superexposição a radiações ionizantes

citados por Ramaiho et alii (39), 23 se referem a ocorrências na radiografia

industrial, onde constatou-se que:
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a) de 9 casos analisados pela dosimetria citogenética, e tratados nesta tese
como acidente, 5 realmente foram confirmados e 4 não;

b) de 4 casos analisados como exposições nào-ocupacionais nos relatórios de
investigação de evento, 3 deles foram endossados pela dosimetria
citogenética e apenas 1 foi indicado como exposição real;

c) de 10 outros casos analisados pela dosimetria citogenética e não citados
em relatórios, 9 foram confirmados como acidente e somente 1 não.

4.9 - NATUREZA E CAUSA DO EVENTO

4.9.1 - Causas Primárias

A classificação de eventos permitiu identificar sete tipos de causas
primárias:
a - falha no retorno da fonte radioativa à posição de blindagem: 123;
b - falha na monitoração de área: 13;
c - falha no travamento do irradiador: 10;
d - extravio/furto do irradiador: 1;
e - falha no isolamento de área: 4;
f - falha no ensaio radiográfico: 19;
g - outros: 2.

Os eventos na gamagrafia relacionados ao item "a" são 71,5? e se
somados ao item "f" (ao qual está subordinado) totalizam 82,6%,

Os 175 eventos foram também analisados em termos de falha de
equipamento, falha de procedimento, erro do operador e outros. Não foi
possível distinguir com clareza nos eventos quando a causa era falha de
procedimento ou erro do operador; por isso eles foram agrupados num só item.
A tabela 4.7 mostra os resultados das causas primárias dos eventos.

Tabela 4.7: Causas Primárias dos Eventos da Radiografia Industrial no
Período de 1976 a 1992

Brasil 1976-923

Causa Primária
Eventos Percentual

Falha de Equipamento
Falha de Procedimento
Erro do Operador
Outros

68

102
5

38,9

f 58,3
2,8

Total
Eventos/Ano

175
10,3

100

nota: a - até setembro/92
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A falha de procedimento associada erro do operador constitui, em

radiografia industrial, a causa mais freqüente dos eventos anormais. Nos 175

casos analisados eles contribuíram com 58,3>, conforme ilustra a tabela 4.7.

Este valor é consistente com dados de outros paises, como EUA e Reino Unido,

mesmo considerando períodos de registro de épocas diferentes e somente para

casos de acidentes em alguns casos. Isto pode ser inferido na tabela 4.8.

Tabela 4.8: Causas Primárias dos Eventos ocorridos nos EUA e UK, em
diferentes Períodos

Causa Primária

Falha de

Falha de

Erro do

Outros

Total

Equipamento

Procedimento

Operador

UK (33)

1968

NE

4

1
Í25
2

31

•1

12,9

1
f 80,6
6,5

-

EUA (32)a

1960-1968

NE

13

5

40

1

59

22

8,
67

1,

,0

5

,8

7

EUA (3)1

1971-1980

NE

8

8

27

5

48

%

16,

16,

56,

10,

-

7

7
2

4

nota: a - somente acidentes, causa primaria baseada na causa principal

b - somente acidentes

sigla: NE - número de eventos anormais

É importante observar que nestes paises, mesmo em épocas diferentes,

a contribuição da Falha de Procedimento/Erro do Operador permaneceu com valor

entre 70 e 80*, nos eventos ocorridos.

4.9.2 - Causas Contribuintes

Além das causas primárias descritas anteriormente foi verificado a

existência de 33 eventos endossados por causa contribuinte, ou seja existiu

mais de uma causa, onde "falha na monitoração" foi a que mais contribui, com

cerca de 88?.
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4.10 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Deve-se ter em mente que os critérios para se classificar um evento

como acidente, neste trabalho, estão baseados em definições das normas NE3.01

• NN6.04, editadas em 1988, enquanto que as situações anormais avaliadas se

estendem por um período bem anterior às suas edições.

Em relação às tabelas 4.1 e 4.7, o ideal é se fazer uma comparação

direta com dados provenientes da literatura. A restrição devido às referências

disponíveis de outros paises, acarretando numa base de consulta restrita, onde

nio se teve acesso à descrição individual dos eventos analisados, se avaliam

eventos em períodos de 1 a 2 décadas anteriores a esta tese e a definição de

acidente em outros paises ser mais ampla do que no Brasil impediu a

comparação.

No período de 1976 a 1992, as frentes móveis de trabalho no Brasil

contribuíram com 84,6% dos eventos anormais em radiografia industrial, o que

indica a necessidade de uma especial atenção em termos de segurança e

radioproteção a esta área. Este elevado percentual de frentes móveis é

conseqüência das empresas prestadoras de serviço atuarem notadamente fora de

suas instalações, e é respaldado pelos resultados contidos na tabela 4.3.

Conforme ilustra a tabela 4.3, as empresas prestadoras de serviço

contribuíram com 91,4% das eventos. Uma análise preliminar poderia indicar que

as EPS são as maiores responsáveis pelas situações anormais, mas, como elas

possuem 85% dos irradiadores, estas empresas são as que mais realizam ensaios

de radiografia industrial o que, na maioria das vezes, constitui a sua única

atividade industrial, ao contrário das não prestadoras. Para se tirar

conclusões mais objetivas ter-se-ia que se dispor da quantidade de ensaios

radiográficos realizados por ano ao longo deste período e, assim, se

normalizar os resultados obtidos. Um outro dado de interesse seria sobre a

atividade das fontes de gamagrafia utilizadas ao longo dos anos,

O fato de 44,6% dos eventos terem ocorrido no horário noturno,

conforme mostra a figura 4.3, pode ser explicado pelo fato das empresas

prestadoras de serviço operarem preferencialmente em frentes móveis e por

força de procedimento administrativo da CNEN, que exige este horário para

realização de trabalho em zonas urbanas, devido aos poucos indivíduos do

público em circulação á noite.

Dentro da distribuição irregular dos eventos por ano, mostrada na

figura 4.4, verifica-se uma maior concentração no ano de 1988. Isto pode ser

atribuído aos seguintes fatores: o ano de 1988, como o de 1986 e 1987, foi de

crescimento econômico intenso, acarretando um aumento na demanda por ensaios

não destrutivos; a norma 6.04 acarretou um controle mais efetivo dos eventos;

com o passar do tempo, há um aumento na perda de registros; os primeiros anos

das décadas de '80 e '90 foram recessivos, com diminuição da demanda por END.

Ao se correlacionar a tabela 3.2, onde se descreve o número de

irradiadores no Brasil por fabricante, com o número de eventos anormais

referentes a cada modelo, mostrado na tabela 4.4, deve-se ter em mente que o
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dimensionamento está baseado em outubro de 1992 e os eventos analisados se
estendem desde 1976 até esta data. Qualquer comparação da participação de um
determinado fabricante de irradiador è, portanto, muito relativa. Os
irradiadores Techops estiveram presentes em 43,2% do total de eventos no
período de 1976-92, enquanto que no dimensionamento de 1992 participava com
38,9?> apresentando uma relação de 1,1 evento/fabricante. Deve-se levar em
conta inúmeros fatores, inclusive que a participação dos fabricantes/modelos
ao longo dos anos varia. Os dois outros fabricantes de irradiadores
(Automation -a Sauerwein) estiveram presentes em 19,83 e 17, Oi respectivamente,
enquanto que as suas participações no dimensionamento eram 24,6% e 15,0%.
Esses três fabricantes/modelos foram citados por corresponderem a 80A do total
dos eventos.

Avaliando-se a distribuição das atividades das fontes radioativas
envolvidas nas anormalidades, conforme a figura 4.5, verifica-se um maior
número de ocorrência entre 0,37 e 0,74 TBq, e uma diminuição com o valor da
atividade até o valor de 3,7 TBq. Isto pode ser explicado porque,
aproximadamente, a maioria dos irradiadores no Brasil estão capacitados a
receber fontes até essa atividade e porque os irradiadores de elevada
capacidade para irídio ou cobalto são da classe M ou F, sendo por isso de
mobilidade restrita ou nula e, portanto, utilizados em instalações fixas onde
a incidência de situações anormais é menor. Um outro fator de consideração é
o fato de certas instalações contratantes de EPS limitarem a atividade das
fontes de gamagrafia, utilizadas nas frentes móveis de trabalho dentro de suas
instalações, em menos de 0,74TBq, conforme Brasil et alli (68).

Na tabela 4.5 onde se compara a figura 4.6, onde se ilustra a
distribuição dos irradiadores envolvidos nos eventos por tipo de canal, com
a figura 3.1, onde se ilustra o dimensionatnento dos irradiadores de gamagrafia
por formato de canal, percebe-se que nenhum tipo determinado de canal
contribui significativamente na ocorrência dos eventos. Sendo a participação
percentual dos irradiadores praticamente a mesma, conforme monstram os dois
gráficos, pode-se afirmar à primeira vista que, na ocorrência dos eventos, a
característica do formato do canal não contribuiu significativamente. A única
exceção a essa condição seria a do irradiador com formato em "U", onde, na
análise dos irradiadores por formato de canal envolvidos nos eventos, aparece
com o valor da relação evento/formato do canal de 0,3. Mas, como a quantidade
de irradiadores deste tipo é muito pequena, isto impossibilitaria a realização
de um estudo estatistíco de boa confiabilidade. Um outro fator de consideração
é que a quantidade de irradiadores com formato de canal não identificado,
encontrados nos eventos, é cerca de três vezes e meia à quantidade levantada
no dimensionamento. Isto indica dificuldades ou falhas no procedimento de
análise e registro dos eventos anormais que foram estudados.

Em relação aos valores das doses, percebe-se claramente que os
operadores são os que mais receberam doses. Estes profissionais, portanto,
devem passar por um treinamento que leve em conta as condições normais de
operação e possíveis anormalidades durante a realização do ensaio
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radiográfico.
Em relação aos outros trabalhos do Reino Unido (3?) e Estados Unidos

(3)(32) verifica-se que a maior parte dos eventos também foi devidas a falha
de procedimento e erro do operador, com, respectivamente, 80,6 e 72,9%. No
Brasil, as falhas de equipamento ocorreram em maior proporção do que em outros
países. Em relação às diferenças encontradas, vários aspectos devem ser
analisados:

o conjunto de eventos examinados por Catlin (32) é cerca de 1/3 do
apresentado nesta tese e sô engloba eventos relacionados a acidentes, e
os dos demais é ainda menor;
o período examinado nos outros países é em torno de 1 a 2 décadas
anterior ao analisado no Brasil;
não se conhece o contexto de funcionamento da radiografia industrial em
ambos os países na época do trabalho, quer sob o ponto de vista das
condições de proteção radiológica quer dos critérios de classificação e
contabilização dos acidentes.

A análise das causas primárias, item 4.9.1, revela que dos eventos
relacionados a gamagrafia industrial no Brasil 82,6- estão diretamente
vinculados à realização do ensaio. Isto indica a necessidade de uma pronta
atuação, por parte dos trabalhadores, quando da ocorrência de situações
anormais, como a necessidade de medidas preventivas e corretivas, por parte
da instalação e dos órgãos competentes, para evitar a sua ocorrência ou não
repetição.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1 - CONCLUSÕES

1) O número de Supervisores de Proteção Radiológica não atende aos efetivos
mínimos estipulados pela norma NN6.04, enquanto que o de Responsável por
Instalação Aberta e o de Operador atendem. O efetivo de Operador Estagiário
na Região nordeste é maior do que o de Responsável por Instalação Aberta e o
de Operador juntos.

2) Os valores médios da dose equivalente para cerca de 2000 trabalhadores
monitorados na radiografia industrial, no período de 1987 a 1990, ficaram
compreendidos entre 0,83 e 2,7 mSv, e demonstram que as condições da proteção
radiológica no Brasil são similares às de países desenvolvidos.

3) Os valores da dose coletiva mostraram uma tendência de queda no período de
1987 a 1990, e ficaram compreendidos entre 1,54 e 6,18 Sv.homem. Isto pode ser
interpretado como uma diminuição nas atividades econômicas associadas à
utilização do ensaio radiográfico ou uma otimização da radioproteçâo nestas
instalações.

4) A distribuição estatística dos 175 eventos anormais analisados, entre os
anos de 1987 a 1990, mostrou a mesma tendência de distribuição da dose
coletiva r, da dose média. Nestes eventos foram expostos 456 pessoas, sendo que
somente 7,23 receberam doses acima de 50mSv.

5) A Comissão Nacional de Energia Nuclear, para otimizar a radioproteçâo na
radiografia industrial, necessita intensificar sua atuação nas Empresas
Prestadoras de Serviço, visto que elas participaram da quase totalidade dos
eventos anormais analisados no período de 1976 a 1992 e as frentes móveis de
trabalho, foram as que mais contribuíram na dose coletiva.
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5.2 - RECOMENDAÇÕES

1) Necessidade de otimização da radioproteção quando da realização do ensaio
de radiografia industrial em instalação Quimica/Petroquimica.

2) Ainda que não se tenha encontrado na bibliografia um trabalho relacionando
uma minimizaçâo das anormalidades com a redução da jornada, seria interessante
a existência de um estudo avaliando o impacto de entrada da legislação nesta
área, fornecendo subsidios à sua aprimoraçâo e criticas ao seu conteúdo. A
premissa básica, fundamentada na legislação, é a de que, reduzindo-se o número
de horas do trabalhador com a fonte radioativa - principal fonte de risco,
diminuiria a incidência de situações anormais. Uma outra premissa é de que com
o avanço das horas trabalhadas, a percepção e destreza estariam diminuídas,
aumentando a probabilidade de um descuido ou erro.

3) Seria interessante um levantamento do número de ensaios de radiografia
industrial realizados por ano, de forma a se normalizar com o número de
eventos ocorridos no mesmo período.

4) As doses recebidas acima do limite primário, por causa da sua influência
no cálculo da dose média, da dose coletiva e, principalmente, pelo desrespeito
à legislação vigente, deveriam ser objeto de investigação detalhada.
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ANEXO A

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA RADIOGRAFIA

INDUSTRIAL

A.l - GERADOR DE RAIOS-X

O equipamento de caios-X se compõe do Tubo de Raios-X, Mesa de
Comando e Sistema de Refrigeração. No tubo blindado se localiza a ampola de
raios-X, que gera a radiação. A emissão ocorre em todas as direções e o feixe
é quase todo blindado, exceto numa região onde existe uma "janela" para
direcionar o feixe de radiação contra o alvo. Esta janela, para não absorver
demasiadamente o espectro, deve ser constituida de material de baixo número
atômico e apresentar boa resistência mecânica. Comercialmente, os mais usados
são o vidro e o berilio.

Mesa de comando é a designação para o painel portátil ou fixo onde
se regula os parâmetros: tensão, corrente e tempo. Conforme citado no capitulo
2, os valores estabelecidos dependerão do material a ser examinado.

A.2 - ACESSÓRIOS DO IRRADIADOR

0 cabo de comando e o tubo-guia, em geral, são compostos de duas
camadas de aço com forma helicoidal ou de disco, intercaladas com uma camada
plástica, e uma camada protetora de polivinil de revestimento externo. Toda
esta montagem tem por finalidade produzir uma mangueira flexível, mas
resistente, permitindo a circulação do cabo de controle e porta-fonte desde
a posição de blindagem de dentro do irradiador até o terminal de exposição
(17). Assim, o conjunto cabo de controle e porta-fonte possuem um caminho
seguro e estanque, impedindo que a fonte radioativa saia para o meio externo.
0 terminal de exposição, encaixado no final do tubo-guia, na posição de
irradiação, consiste de um tubo de metal com uma das extremidades fechada,
impedindo que o porta-fonte saia para o ambiente externo.

0 porta-fonte, ou ainda rabicho, é uma estrutura complexa, flexível,
portadora da fonte radioativa, sendo constituída por (14)(17):
a) fonte radioativa: material radioativo que se apresenta sob a forma de

vários discos, de acordo com a atividade desejada, e ficam confinados em
uma cápsula construída em aço inoxidável; sendo soldada após a inserção
dos discos, formando um sistema fechado. Isto evita a dispersão do
material radioativo, assegurando, assim, a integridade física da fonte e
a não contaminação do meio externo em caso de ruptura;
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b) bola de parada: assegura o posicionamento exato da fonte no interior da
blindagem (alguns modelos não a possuem) ;

c) engate da fonte: faz a conexão do porta-fonte com o cabo de controle;
esta deve ser perfeita para não haver desconexão durante o ensaio de
gamagrafia.

Para realização do ensaio de gamagrafia, diversos acessórios podem
ser implementados à montagem do irradiador, adicionando recursos técnicos.
Alguns podem ser citados (13):
a) Colimador, ou limitador de feixe: deve ser usado guando for preciso

direcionar o feixe da radiação. Podem ser divididos em dois grupos:
direcionais e panorâmicos. 0 primeiro grupo direciona o feixe num
determinado ângulo, enquanto o segundo reduz a intensidade do feixe em
todas as direções, numa certa razão como 1/20 ou 1/10. Ambos os
colimadores têm por finalidade evitar a exposição desnecessária à
radiação;

b) Tripé: pode ser usado para montar o terminal de exposição na posição de
ensaio;

c) Negatoscópio: usado para analisar os "negativos" - película do filme
radiográfico - e para a emissão de laudos.
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ANEXO B

CONSIDERAÇÕES SOBRE ACIDENTES RADIOLÓGICOS E

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

B.l - DEFINIÇÕES

Os termos acidente e situação de emergência utilizados neste

trabalho possuem segundo a norma NN6.04 (18) as seguintes definições:

Acidente seria um desvio inesperado e significativo das condições normais

de operação de uma instalação, que possa resultar em danos à propriedade

e ao meio ambiente ou em exposições de trabalhadores e de indivíduos do

público acima dos limites primários de dose equivalente estabelecidos

pela CNEN;

Situação de emergênci? . eria a situação anormal que demanda medidas

especiais para a retomaoa de sua normalidade.

Pode-se dividir as situações anormais que chegam a alcançar o

próprio acidente, segundo as definições anteriores, numa escala progressiva

e crescente de acordo com a dose recebida:

situação de emergência - acidente

Uma situação de emergência poderia ser assim exemplificada: durante a

realização de um ensaio radiográfico, a equipe de trabalho conecta

incorretamente a mangueira dianteira (tubo-guia) ao irradiador e, ao se expor

a fonte radioativa, a mesma fica numa posição fora do seu caminho seguro e

controlado, expondo a equipe por breve instantes. Depois, cuidadosamente,

adotando-se um roteiro especifico e tendo-se à disposição equipamentos

adequados, se resgata a fonte à posição de blindagem no irradiador. Esta

situação anormal não acarretou doses para os trabalhadores acima dos limites

primários, caracterizando-se uma situação de emergência, pois demandou medidas

especiais á retomada da normalidade, tendo em vista que a fonte ficou fora de

controle. Se nesta anormalidade citada houvesse ocorrido dose acima dos

limites primários aos trabalhadores seria enquadrada como acidente.

Situação de emergência se classificaria, portanto, numa situação

anormal no serviço de radiografia industrial que não resultou em dose acima

dos limites primários nem para trabalhadores ou indivíduos do público, e que

também não tenha resultado em danos à instalação. Numa análise mais simples

poder-se-ia dizer que situação de emergência ficaria sempre definida para

qualquer evento alheio à rotina de radiografia industrial que tenha ou não

acarretado na ocorrência de doses não programadas, decorrentes de situações

fora da rotina normal e programada do serviço.

Quadros et alii (65) têm partícularizado o tratamento das situações

de emergência sob dois aspectos: direta e indireta. Onde as primeiras sâo
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aquelas em que o restabelecimento da normalidade depende exclusivamente de
ações da equipe de radioproteção da instalação; e na indireta sáo aquelas que
além destas dependerão ainda de ações de autoridade locais, tais como Defesa
Civil, Corpo de Bombeiro, Policia e da CNEN.

Todavia a definição de situação de emergência não engloba as
situações anormais que não demandam medidas especiais para a retomada de sua
normalidade. Para isso introduz-se a definição de incidente radiológico como
a situação anormal alheia à rotina de radiografia industrial ou seja um evento
fora do procedimento radiográfico normal e correto que não demanda medidas
especiais para a retomada de sua normalidade e que não tenha evoluído para
acidente.

Tanto a situação de emergência como o incidente radiológico se
aplicam também a eventos em que não ocorreram doses, mas com potencial para
este acontecimento.

Os acidentes cujo relato, segundo Catlin (32) é requerido podem se
enquadrar em duas categorias principais:
a) acidentes causadores ou ameaçadores de causar exposição à radiação de

trabalhadores ou indivíduos do público;
b) acidentes causadores de dano ou paralisação em instalações, ou danos à

propriedade pública.
Os do segundo caso, apesar de envolverem prejuízos na produção econômica,
estão restritos às instalações sem atingir seres humanos.

B.2 - CONSIDERAÇÕES SOBRE AS NORMAS DA CNEN

A nível nacional Endo e Silva (14)(69) já utilizaram o termo
"incidente radiológico" em seu3 trabalhos como um evento passível de ocorrer
em um acidente radiológico mas que não causa danos; por esta filosofia, os
limites da CNEN serviriam de linha divisória: se o trabalhador ou indivíduo
do público recebesse dose igual ou superior aos limites seria considerado
acidente; se menor, incidente. Não existia a definição de incidente
radiológico na Norma básica atual vigente ou na anterior, Resolução CNEN 6/73
- Normas Básicas de Proteção Radiológica (70). Nesta Resolução também não
havia definição para o termo Situação de Emergência, só para acidente e de
forma menos ampla do que na Norma atual, abrindo assim espaço para outras
classificações. Internacionalmente outros pesquisadores utilizam o termo
análogo "incident" em seus trabalhos, embora este tenha um enfoque mais amplo
do que o utilizado neste trabalho e englobe a definição de situação de
emergência.

Deve-se ter em mente que a distinção entre um acidente radiológico
ou não, baseada unicamente na dose recebida possui uma imprecisão muito
grande. Todo método de dosimetria possui uma incerteza associada a sua
leitura; condição que se agrava no caso de doses estimadas, quando inúmeros
parâmetros são arbitrados ou estipulados na realização do cálculo. Ainda que
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o Supervisor de Proteção Radiológica seja extremamente rigoroso na sua

investigação, estar-se-á baseando em informações transmitidas pelos

envolvidos, que são extremamente criticas na avaliação final do evento, tal

como tempo e distância.

Além do problema de se caracterizar um evento a partir do valor de

dose recebida para se configurar um acidente, existe também para baixos

valores de doses o problema de distinguir se o envolvido recebeu realmente ou

não a dose. Esta dificuldade é agravada pela existência da incerteza no valor

de dose, que poderia ser contornada mediante um rigoroso tratamento

estatístico nos valores absolutos das doses registradas.

B.3 - ATUAÇÃO DA CNEN

Mesmo quando os limites primários de dose não foram ultrapassados

ou no caso de outras ocorrências não enquadradas na condição de acidente, mas

classificáveis como situação de emergência, constitui obrigação da Direção do

Serviço apresentar relatório no prazo máximo de S (cinco) dias úteis após a

notificação imediata (18). Esta atitude é válida por dois motivos:

permite à CNEN conhecer novas anormalidades não enfocadas até então, e

estender às demais empresas as recomendações decorrentes da sua

avaliação;

permite à instalação analisar a sua estrutura de funcionamento e detectar

eventuais falhas na rotina técnica.

Isto é de fundamental importância para eventos cuja causa seja humana ou

procedimento. Já os que tem como origem o equipamento, cabe à CNEN,

baseando-se nos relatórios emitidos e nos equipamentos utilizados pelas

empresas, regulamentar a importação e venda de irradiadores e acessórios de

gainagrafia. Isto pode acarretar restrições na aquisição destes sistemas pelas

empresas.

A CNEN tem procurado atuar prontamente em acidentes e outras

ocorrências envolvendo radiações ionizantes por causa do alto impacto negativo

na sociedade, notadamente caso as suas dimensões alcancem indivíduos do

público, e do sensacionalismo publicitário decorrente. B, além disso, manter

um controle no registro e revisão desses eventos para se fornecer subsídios

à renovação da Licença de funcionamento das Instalações de radiografia

industrial.

A prática de toda empresa registrar, notificar e relatar ocorrências

anormais das suas instalações, exigida pela CNCN, apesar de criar um volume

apreciável de informações a ser analisado, tem a vantagem de gerar subsídios

sobre o desempenho para a própria empresa e à CNEN, servindo como banco de

dados para caracterização e divulgação das ocorrências mais comuns encontradas

nesta área.

73



B.4 - CONSIDERAÇÕES SOBRE O EVENTO

Embora a prática da gamagrafia industrial seja simples e de fácil
assimilação, a sua realização obriga aos operadores a seguir um roteiro de
trabalho rígido e metódico. Pesquisadores ligados à radioproteção e à
segurança do trabalho (71) têm estudado o problema dessa rotina tão simples
acarretar um número elevado de situações anormais. A fadiga física induzida
pela repetibilidade foi apontada como causa preponderante. A limitação da
jornada de trabalho imposta pela Legislação (72) não foi suficiente para
eliminar esta situação. Profissionais ligados com a ergonomia encontrarão aí
um campo vasto de pesquisa, fornecendo subsídios à proteção radiológica
prevenir a pior situação envolvendo fonte radioativa: o acidente radiológico.

Os profissionais ligados à engenharia de segurança e controle de
qualidade, além do supervisor de proteção radiológica, devem conhecer a
técnica radiográfica porque o método de trabalho é um fator que influencia a
radioproteção (71). Esta filosofia se estende a outras atividades
profissionais relacionadas com materiais radioativos. Uma boa realização da
técnica radiográfica seguindo-se as Normas pertinentes (73)(74) e um roteiro
de trabalho adequado e previamente elaborado evitará a necessidade de
repetição do ensaio, o que fatalmente ocorrerá devido a chapas de má qualidade
que não atendam aos fatores ou padrões estipulados pelo requisitante, ou até
mesmo por falta de identificação da chapa (71) (75). Isto evita que o
trabalhador volte a se expor a fonte, diminui as doses recebidas, a
probabilidade de emergências e o risco associado ao ensaio.

A IAEA tern elaborado diversos manuais práticos para utilização de
materiais radioativos; notadamente na radiografia industrial foi editado um
manual (12) incorporando um guia básico, de aplicações e procedimentos. Outras
instituições científicas, centros de pesquisas e fabricantes de produtos
aplicáveis nesta área, de longa data tem procurado divulgar a técnica do
ensaio radíográfico (3) (7) .

B.5 - ANÁLISE DAS SITUAÇÕES ANORMAIS

Quando um dosimetro individual apresenta uma dose superior aos
limites, a experiência tem mostrado que em alguns casos não existe uma
evidência clara para indicar a sua causa ou não se consegue precisar se a dose
registrada pelo dosimetro foi de fato recebida pelo usuário (61).

Segundo Burgess (61), em algumas ocorrências anormais da radiografia
industrial não se pode atribuir ao evento uma única causa. Muitos acidentes
resultaram de uma seqüência que teve origem em típor rie falhas diferentes onde
a "partida" iniciou-se no trabalhador, no equipamento e até em situações
absolutamente fora do controle humano. Por exemplo, durante a execução de um
ensaio radiográfico a equipe percebe que os filmes revelados ficaram velados
e que os dosímetros de leitura direta (canetas dosimétricas) "estouraram" a
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escala. Uma investigação simples revela: a fonte permaneceu no terminal de
exposição do tubo-guia porque houve desgaste na conexão porta-fonte e cabo
motor, acarretando a necessidade de uma operação de resgate. Posteriormente,
a confirmação pelos dosímetros das doses recebidas pelos trabalhadores e a
análise revisional do acontecimento revelam ser o evento primordial uma falha
no retorno da fonte à posição de blindagem; decorrente de problemas no
equipamento. Mas o evento primaz foi: falha na monitoração da rotina técnica,
decorrente da falta de uso do monitor.

Neste caso, independentemente de haver sido feita monitoração ou não
na rotina técnica, já teria se configurado uma situação de emergência. A
realização da monitoração evitaria que os trabalhadores recebessem dose em
excesso. A obrigação constante na Norma NN6.04 (18) de se monitorar todas as
atividades técnicas envolvendo a fonte: ensaio radiográfico, travamento de
irradiador e troca entre "source changer" tem por finalidade constatar
imediatamente uma falha humana ou mecânica. De longa data diversos autores na
literatura (3)(14)(35)(61) têm tratado da questão da monitoração e dos
acidentes envolvidos; havendo uma regra de trabalho importantíssima na
radiografia industrial: toda exposição e recolhimento da fonte radioativa deve
ser monitorada.

Adicionalmente faz-se necessário uma investigação de forma a se
comprovar o evento. Deve-se ter em mente que acontecimentos dessa magnitude
acarretam um dispêndio financeiro elevado em ações emergenciais e em
acompanhamento médico dos acidentados.

Existem eventos totalmente fora do controle humano, como por
exemplo: assalto, roubo e furto; e os provenientes da natureza, como
terremoto, inundações, vendaval. 0 assalto e o roubo diferenciam-se do furto
porque neste último caso, o irradiador ou outro recipiente onde se encontra
o material radioativo foi subtraído à revelia do operador ou de outro
trabalhador responsável. Esta situação é mais provável de acontecer durante
um processo de transporte ou armazenamento; para isso, deve haver uma
negligência em uma das duas etapas; esquecendo-se de trancar um carro, por
exemplo.

Mezrahi et alii (60), analisando situações envolvendo
desaparecimento e/ou roubo de materiais radioativos aplicáveis na indústria
convencional durante transporte, observou nos eventos não haver interesse
objetivamente no material radioativo, mas sim no recipiente de transporte
acondicionador ou no veículo transportador.

Cabe destacar que os irradiadores, nesse caso, inspiram muito mais
cuidado que um gerador de raios-X; tendo em vista que este último só
acarretaria problemas quando energizado e para que isto acontecesse deveria
ter sido subtraído completo, com todas as suas partes.

Pesquisadores e instituições de pesquisa têm se preocupado também
com eventos envolvendo indivíduos do público por causa obviamente da falta de
instrumentos de medida direta da dose, acarretando na implementação de meios
indiretos para sua avaliação (14)(62)(76).
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GOZA DB COX DK MD08 SOM! EVUTOS
INDUSTRIAL

HA KADIOGRAFIA

Coletado em

1 - Identificação:
.Empresa:
.Relatório n°:
.Instalação:
.Data de ocorrência: .Horário:

2 - 0 Evento ocorreu durante:
( ) Procedimento radiográfico numa frente de trabalho:

FIXA ( ) MÓVEL ( ):
< ) Uma troca de fonte
{ ) Armazenamento do equipamento
{ ) Transporte de equipamento
< ) Outros:

3 - Dados da Fonte Radioativa e dos Equipamentos:
.Fonte: ( ) Ir-192 ( ) Co-60 Atividade (TBq)

.Irradiador: Fabricante/Modelo
( ) Automation / Iriditron
) Automation / Multitron
) Gamma Ind. / CRC 120
) Gamma Ind. / GamnaCentury
) Gamma Ind. / Ganmatron
) Nuclear Ibérica / NI202
) Sauerwein / Gaitmamat TIF
) Techops / 660
) Teletron / SU50
) Teletron / SU100
) Outros:

Gerador de Raios-X ( )

4 - Pessoal Envolvido no Evento e Dose Recebida:

FUNÇÃO

SUPERVISOR

RESPONSÁVEL

OPERADOR

AUXILIAR

OUTROS

PUBLICO

DOSES (mSv)

continua
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Anexo C (continuação)

5 - Classificação d« Eventos por Causa:

EVENTOS

( )
Falha no
retorno da
font*
radioativa *
posição d*
blindagem

( >
Falha na
Monitoração do
área

( )
Falha no
travamanto do
irradiador

( )
Extravio/Curto
do irradiador

( )
Falha no
isolamento de
área

( )
Falha no ensaio
radiogrâfico

CAUSAS

EQUIPAMENTO

( ) desgaste da con*x!o do porta-
fonte • cabo d* comando

( ) amassanento ou ruptura do
tubo-guia prendendo a fonta

( ) fadiqa d» material nos acessórios

( ) ruptura do porta-font*

( ) porta-font» d*f*ituoso

( ) outros defeitos mecânicos

( ) quebra do monitor

{ ) defeito int*rmit«nt* do monitor

( ) fadiga de material

( ) chav* quebrada ou inutilizada

( ) fechadura defeituosa

( ) caixa d* transport* inadequada

( ) queda do equipamento de
radiografia

( > Outros 1

PROCEDUffiKTO/OPtRADOR

( ) esquecimento de retornar a fonte
radioativa

( ) curvatura muito acentuada no tubo-
guia

( ) conexão incorreta do porta-fonte

( ) conexto incorreta do tubo-guia

{ ) utilização d* equipamento
defeituoso

( ) uso incorreto do monitor

( ) falta de uso do monitor

( ) falta d* taste funcional

( ) falta de confiança na leitura

( ) esquecimento de travar o
irradiador

( ) falta d* manutenção

( ) travamento incorreto

( ) alteração do travamento

( ) nlo travamento proposital

( ) negligência no transporte

{ ) negligencia no armazenamento

( ) desrespeito/desconhecimento ao
balizamento ou sinalização

( ) isolamento incorreto

( ) esquecimento do local c/ a
montagem

( ) nflo uso do eolimador ou irradiação
fora do seu interior

( > realização inadequada

( ) falta de treinamento

( ) utilização de conjunto d*
irradiaçfto inacoplavel entre si

1
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