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RADIOPROTEÇÃO INDUSTRIAL NA AREA DE MEDIDORES
NUCLEARES: NECESSIDADE DE PRESERVAR SEUS
OBJETIVOS SEM DESENCORAJAR AS APLICAÇÕES
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RESUMO

Os equipamentos radioisoíópicos para medição e controle de processos industriais e da
qualidade de produtos elaborados, constituem hoje uma tecnologia perfeitamente
estabelecida e amplamente aceita nos países desenvolvidos em razão de suas
comprovadas vantagens e pela segurança radiológica intrínseca que eles oferecem na
maioria dos casos.

Porém, particularmente nos países em vias de desenvolvimento, as normas de
radioproteção quando não contemplam adequadamente as circunstâncias em que
deverão ser utilizadas, podem constituir-se, desnecessariamente, num fator adverso para
a adoção da tecnologia nuclear por parte de potenciais interessados na fabricação ou
uso de equipamentos nucleônicos de medição e controle industrial.

Por tal motivo é imprescindível que, sem detrimento de sua finalidade precípua, as
normas sejam periodicamente revisadas e adaptadas para levar em consideração os
riscos reais implícitos nas diferentes fases abrangidas na fabricação e operação de
medidores nucleares, desde a aquisição do material radioativo até sua disposição final,
passando pelo treinamento dos supervisores.

Apresentam-se, neste trabalho, algumas sugestões tendentes a atingir esse objetivo.

1.0 - INTRODUÇÃO

Os requerimentos básicos de proteção contra os riscos associados com a exposição à
radiação ionizante e para a segurança das fontes de radiação que podem causar tais
exposições, estabelecidas pelos padrões da Agencia Internacional de Energia Atômica
(IAEA) nas suas "Safety Series" e nas publicações de outros organismos internacionais
correlacionados, tratam de maneira sistemática e exaustiva, praticamente todos os
conceitos e situações inerentes ao tema, tanto nos seus aspectos qualitativos como
quantitativos.

Tais requerimentos tem sido adotados pela maioria dos países para a elaboração de suas
próprias normas básicas de radioproteção e para orientar as ações de suas respectivas
entidades regulamentadoras.

O presente trabalho está referido especificamente à área dos denominados medidores
nucleares e seu objetivo é chamar a atenção sobre alguns problemas que podem surgir
quando nessa área os padrões de proteção e segurança radiológica, assim como os
princípios operacionais de otimização são aplicados em forma genérica, e apresentar
algumas propostas para corrigir tais situações.
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A utilização eficiente dos recursos humanos, materiais e financeiros destinados às
entidades regulamentadoras governamentais também faz parte da otimização da
radioproteção e, dentro deste enfoque, torna-se necessário definir prioridades de ação e
instrumentar procedimentos operacionais condizentes com as peculiaridades de cada
circunstância.

De fato, a própria IAEA, no prefácio de sua Safety Series N° 102, de março de 1990,
intitulada "Recommendations for the Safe Use and Regulation of Radiation Sources in
Industry, Medicine, Research and Teaching", reconheceu a conveniência de editar uma
série de publicações mais específicas destinadas a orientar o fornecimento de serviços de
proteção radiológica em várias situações operacionais. A Safety Series N* 102 é uma
dessas publicações: seu Anexo I da uma breve descrição das principais aplicações onde se
usam fontes encapsuladas incluindo os aspectos mais importantes de proteção radiológica
associados à aplicação e seu Anexo V trata, precisamente, dos programas operacionais de
radioproteção aplicáveis aos usuários de medidores nucleares industriais equipados com
fontes seladas de atividade relativamente baixa.

Observa-se que, de acordo com esses programas, os requisitos de radioproteção exigíveis
à organização e gerenciamento das empresas, seleção e treinamento de pessoal, controle
da exposição ocupacional e pública assim como planos de emergência, são
substancialmente menores para os simples usuários de medidores nucleares, que os
recomendados para outras práticas industriais como processos por radiação e gamagrafia.

Em favor dos argumentos citados no Anexo V para limitar as exigências aplicáveis aos
usuários de medidores nucleares caberia mencionar que, na maioria das situações, o
correto funcionamento desses equipamentos, particularmente nas instalações permanentes,
constitui por si uma prova de que importantes aspectos de segurança radiológica (os que
se referem as fontes radioativas e aos dispositivos de bloqueio e/ou direcionamento dos
feixes da radiação) estão sendo preservados.

2.0 - CONSEQÜÊNCIAS DE UMA REGULAMENTAÇÃO EXCESSIVA

Aumentar as exigências de proteção radiológica acima das especificadas no Anexo V, para
a instalação e operação de medidores nucleares na indústria se bem é uma atribuição obvia
das entidades regulamentadoras oficiais pode ter vários efeitos contraproducentes como:

• aumentar a relutância dos potenciais usuários a incorporar esses equipamentos nos seus
processos privando à indústria de usufruir os benefícios técnicos e econômicos
decorrentes de sua utilização, já amplamente comprovados;

• dificultar a comercialização de tais medidores por parte dos fabricantes nacionais
comprometendo assim seriamente a viabilidade de sua sobrevivência no mercado;

• desencorajar a regularização de instalações que, por qualquer causa, não foram
devidamente registradas no devido tempo;

• induzir a descontinuar o uso de equipamentos obsoletos ou que apresentam dificuldades
de manutenção, sem o conhecimento da autoridade regulamentadora, o que aumenta a
probabilidade de exposições fora de controle, especialmente quando ele fica
praticamente abandonado na instalação ou sua fonte tem um destino final incerto ou,
simplesmente, desconhecido;

• incentivar instalações clandestinas, com todos os riscos inerentes a estas situações.



Existem também outros dois itens importantes relativos à otimização da radioproteção na
área dos medidores nucleares: o primeiro se refere ao sistema de licenciamento e registro
da fabricantes e usuários e o segundo à elaboração e difusão das normas de procedimentos
operacionais a serem seguidos por cada uma das partes.

Embora estes aspectos parecem ter sido resolvidos satisfatoriamente nos países bem
industrializados, como o demonstra o grande número de medidores nucleares em
operação, a significativa quantidade de equipamentos de alta tecnologia comercializados
por diversos fabricantes e o excelente desempenho de tais atividades em matéria de
segurança, ainda subsistem em países menos desenvolvidos, situações como as referidas
nos parágrafos anteriores.

3.0 - PROPOSTAS RELATIVAS AO SISTEMA DE LICENCIAMENTO

Fabricantes

Se for o caso, para simplificar e ao mesmo tempo tornar mais efetivo o controle das
condições de segurança dos medidores nucleares produzidos no Pais, os fabricantes
deveriam solicitar e obter, da autoridade regulamentadora, uma licença geral para a
comercialização de cada modelo produzido. Esta licença seria outorgada após a autoridade
regulamentadora ter analisado e comprovado que tal modelo de equipamento reúne todas
as condições de segurança radiológica para o uso proposto.

Usuários

A empresa interessada em instalar um modelo de medidor que já possui uma licença geral
estaria sujeita, então, a um mínimo de requisitos como os recomendados no Anexo V da
Safety Series N° 102, a maioria dos quais poderia ser consolidada num formulário "ad-
hoc".

4.0 - PROPOSTAS RELATIVAS ÀS NORMAS DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS

Fabricantes e principalmente usuários de medidores nucleares precisam conhecer com
antecedência as normas oficiais às que devem enquadrar suas atividades. Tais normas, por
sua vez deveriam ser, para cada caso, suficientemente explícitas, objetivas e tão isentas de
ambigüidades quanto possível, especialmente nos itens susceptíveis de padronização e/ou
quantificação.

As autoridade regulamentadoras, com base nas informações existentes nos seus cadastros,
poderiam comunicar e colocar com rapidez à disposição de fabricantes, importadores e
usuários, as normas específicas sobre medidores nucleares e, quando oportuno, as
eventuais modificações que vieram a introduzir.

5.0 - PROPOSTAS FINAIS

Dentro dos objetivos deste relatório e como corolário das considerações expostas
precedentemente caberia formular, às entidades abaixo relacionadas, as seguintes
propostas:



Agência Internacional de Energia Atômica (A1EA) Estudar a possibilidade de editar
uma publicação específica sobre a otimização dos procedimentos de licenciamento
aplicáveis a fabricantes e usuários de sistemas nucleónicos de medição e controle
industrial, que possa servir como orientação das autoridades nacionais regulamentadoras
na implementação prática de tais procedimentos em seus respectivos países. No estudo
proposto seria desejável a colaboração de outros órgãos que integram o Inter-Agency
Committee on Radiation Safety (IACRS), particularmente da International Organization
for Standardization (ISO).

A publicação poderia estar baseada na experiência de países onde a fabricação e uso de
medidores nucleares industriais está hoje mais difundida e poderia também servir,
eventualmente, para uma futura normalização internacional dos referidos sistemas de
licenciamento.

Autoridades regulamentadoras: Promover reuniões com os diretores de empresas
fabricantes, representantes e usuários de medidores nucleares industriais, com participação
de seus respectivos supervisores de radioproteção, para analisar mais pormenorizadamente
as questões levantadas no presente relatório e adotar, se for o caso, as medidas corretivas
necessárias dos programas vigentes de segurança radiológica.


