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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM RADIOPROTEÇÃO DAS INDÚSTRIAS 

CONVENCIONAIS BRASILEIRAS NAS ÁREAS DE MEDIDORES 

NUCLEARES E RADIOGRAFIA INDUSTRIAL 

Joyra Amaral dos Santos 

Agosto/1999 

Orientador: José Carlos Borges 

Programa: Engenharia Nuclear 

Este trabalho avalia por pontuação o desempenho das indústrias convencionais 

brasileiras que utilizam medidores nucleares e radiografia industrial, na área de 

radioproteção. Propõe, também, um modelo de auto-avaliação, além de um novo 

modelo de plano de radioproteção para a área de medidores nucleares. 

Para tanto, foram utilizados relatórios de inspeção do IRD, planos de radioproteção das 

indústrias convencionais brasileiras, e visitas ao local das inspeções. A avaliação de 

desempenho foi realizada tanto na parte administrativa quanto na parte operacional das 

indústrias. 

Cerca de 60% das indústrias apresentou um controle de registros satisfatório, não 

acontencendo o mesmo para o controle operacional. A vantagem da avaliação de 

desempenho proposta é que as indústrias poderiam se auto-avaliar, antecipando-se às 

inspeções regulatórias do IRD, e consequentemente, corrigir suas irregularidades, e 

melhorar os seus serviços. O número de indústrias que obteve um desempenho 

satisfatório nas duas áreas é menor que 70%, tanto nos aspectos operacionais quanto nos 

administrativos. Esse número é baixo se considerarmos que estamos tratando de 

radioproteção. Os procedimentos propostos neste trabalho visam melhorar essa situação. 
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the degree of Master of Science M. Sc). 

PERFORMANCE EVALUATION OF THE CONVENTIONAL BRAZILIAN 

INDUSTRIES RADIATION PROTECTION IN THE SMALL INDUSTRIAL 

GAUGES AND INDUSTRIAL RADIOGRAPHY AREAS 

Joyra Amaral dos Santos 

August/1999 

Advisor: José Carlos Borges 

Department: Nuclear Engineering 

This works evaluates by pontuation the performance in conventional Brazilian 

industries' radiation protection area which make use of small industrial gauges and 

industrial radiography. It proposes, procedures for industry self-evaluation, besides a new 

radiation protection plans pattern for the small industrial gauges area. 

The data source where inspection reports of Dosimetry Radiation Protection 

Institute/Nuclear Energy National Commission conventional Brazilian industries' radiation 

protection plans, beyond visitation to the inspection place. The performance evaluation has 

been realized both in the administrative and operational aspects of the industries. 

About of 60 % of the industries have a satisfactory register control which doesn't 

happen to the operational control. The performance evaluation advantage is that industries 

may self-evaluate, forseeing Dosimetry Radiation Protection Institute's regulation 

inspections, correcting its irregularities, automatically improving its services. The number of 

industries which have obtained satisfactory performance in both areas is below 70 %, both 

in administrative and operational aspects. Such number can be considered a low one as it is 

radiation protection. The procedures propose in this work aim to improve such a situation. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 A Natureza do Problema 

As indústrias convencionais, cada vez mais, percebem as vantagens de realizar suas 

atividades utilizando técnicas de ensaios não destrutivos, que permitem, verificar se a peça 

inspecionada satisfaz os requisitos para a qual foi projetada [1]. 

Em junho de 1970 [2], a U. S. Atomic Energy Comission (USAEC, hoje NRC -

Nuclear Regulatory Comission) adotou, oficialmente, os Critérios de Garantia de Qualidade 

para Centrais Nucleares, conhecidos como "18 critérios", que representam, até hoje, uma 

verdadeira "bíblia" no campo da Qualidade Nuclear e que, pouco a pouco, foram sendo 

adaptados e adotados até mesmo na indústria convencional. Alguns anos depois, a AIEA -

Agência Internacional de Energia Atômica - publicou um documento, "Código de Práticas" 

[citado em 2], do qual faz parte um "Programa de Garantia de Qualidade para Instalações 

Nucleares", adotado no Brasil pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para o 

projeto e a construção de centrais nucleares. Com a construção e a implementação da Usina 

Nuclear de Angra I, foi dada muita importância, e com razão, a centrais nucleares. Porém, 

não se deve esquecer que fontes radioativas utilizadas na indústria convencional e na área 

médica também apresentam riscos de acidentes (por exemplo, o caso de Goiânia). 

Em vista disso, a indústria convencional brasileira (privada ou não), vem encontrando 

dificuldades na aplicação de normas de radioproteção, principalmente na área de medidores 

nucleares, comprometendo tanto o seu controle de qualidade quanto a radioproteção dos 

funcionários, tanto na parte administrativa quanto na operacional. É bom observar que um 

controle operacional falho pode comprometer, como vem comprometendo, a segurança dos 

indivíduos. Leocádio [3] concluiu que a não observância dos procedimentos é a maior causa 

de acidentes e situações de emergência, pois existe uma grande diferença entre o 

procedimento escrito e o executado, nas instalações, pelos operadores de radiografia 

industrial. Por isso, existem os princípios de controle de qualidade [2], que servem para 

reduzir - se possível eliminar - a ocorrência de eventos desse tipo. 

O controle de qualidade nada mais é que uma boa prática gerencial e administrativa. 

Se aplicado adequadamente e dentro do bom senso, nada custará, pelo contrário, 
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economizará tempo e dinheiro, aumentando os níveis de segurança, de confiabilidade e de 

eficiência. Por outro lado, o controle de qualidade praticado inadequadamente, pode se 

tornar oneroso, falhando no cumprimento de seus objetivos. Se aceitarmos que o controle 

de qualidade seja apenas "papéis escritos", então nada será feito e nada resultará a não ser 

um "monte de papéis inúteis" e dispendiosos. 

Esses fatos vêm sendo observados por inspetores do Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria (IRD), órgão da CNEN que, desde 1980, executa um programa inspeções em 

radioproteção das indústrias convencionais, com o objetivo de analisar condições de 

radioproteção, verificando o cumprimento das normas vigentes [3], Os inspetores do IRD 

percorrem indústrias convencionais em todo o território nacional buscando a melhoria dos 

serviços das indústrias no tocante à radioproteção. No decorrer da inspeção, os inspetores 

preenchem um formulário que abrange os principais itens administrativos e operacionais que 

uma indústria deve obedecer, conforme dispõem as normas da CNEN [4,5,6,7,8], De 

acordo com o cumprimento dos itens, são anotadas as irregularidades que a indústria 

apresenta e que devem ser corrigidas, e feitas recomendações para melhorarem o seu 

desempenho. Estas recomendações podem ou não ser acatadas pela indústria, ao contrário 

das irregularidades que, obrigatoriamente, devem ser corrigidas. Da experiência desses 

inspetores, surgiu a necessidade da realização de uma avaliação nessas indústrias, no que se 

refere a radioproteção, buscando a otimização dos seus serviços. 

1.2 Objetivo 

Pelo exposto e devido à carência de literatura nas áreas de medidores nucleares e 

radiografia industrial, tornou-se necessário um estudo mais pormenorizado, levando em 

conta as características de cada indústria. Assim, neste trabalho, iniciamos um mapeamento 

da indústria convencional brasileira por meio de: 

a) análise de planos de radioproteção e relatórios de inspeção de diversas indústrias; 

b) acompanhamento de inspeções realizadas no estado do Rio de Janeiro. 

Com esses dados, visamos atingir os seguintes objetivos: 

a) re-organizar o inventário das indústrias convencionais que trabalham com medidores 

nucleares e radiografia industrial, separando-as por ramo de atividades, quantidade e 

tipo de fontes; 
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b) construir e aplicar um modelo de pontuação para as indústrias inspecionadas, indicando 

seu desempenho nas partes administrativa e operacional, para fins de avaliação; 

c) determinar, com base no modelo de pontuação anteriormente citado, as falhas mais 

comuns encontradas nas indústrias, as suas causas e estudar um meio de modificar essa 

situação; 

d) elaborar um novo modelo de plano de radioproteção para a área de medidores 

nucleares. 

1.3 Finalidade 

Atingidos os objetivos, pretendemos criar uma ferramenta para que o IRD, por meio 

dos relatórios de inspeção, possa avaliar melhor as indústrias, e as indústrias possam se 

auto-avaliar, corrigindo suas irregularidades. Essa auto-avaliação poderá ser realizada via 

Internet, onde se pretende disponibilizar o modelo de avaliação. 
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CAPÍTULO 2 

INSPEÇÕES DO IRD NA INDÚSTRIA CONVENCIONAL 

2.1 Tipos de Instalação 

A norma CNEN NN-6.04 [7], classifica as instalações de radiografia industrial em 

dois tipos: a fechada e a aberta. A instalação fechada é aquela onde o armazenamento e o 

uso de fontes de radiação se realizam em um recinto especial fechado ("bunker"), com 

blindagem permanente, cuja construção é apropriada para o tipo e atividade da fonte 

radioativa utilizada e para os serviços realizados. A instalação aberta é aquela onde o 

armazenamento e o uso de fontes de radiação se realizam em espaço isolado ou cercado e 

caracteriza-se como um local temporário, onde são executadas as radiografias e para onde 

irradiadores e aparelhos de raios-X precisam ser deslocados. É comum as instalações 

abertas serem chamadas de frentes de obras, pois são obras que necessitam de um espaço de 

tempo relativamente pequeno para serem concluídas. 

Este trabalho foi feito com indústrias prestadoras de serviço operando em instalações 

abertas, onde o risco de acidentes radiológicos é bem maior que nas instalações fechadas. 

Devido à variedade dos serviços de radiografia industrial, o IRD elaborou três tipos de 

relatório de inspeção [9], abrangendo os principais itens que uma indústria deve obedecer, 

por norma da CNEN [7]: 

a) para as instalações fechadas, 

b) para as instalações abertas das indústrias prestadoras de serviço ; e 

c) para o escritório das indústrias prestadoras de serviço. 

Para a área de radiografia industrial, neste trabalho tratamos somente dos dois últimos 

tipos de relatórios citados e, sempre que falarmos em radiografia industrial, estaremos nos 

referUido às indústrias prestadoras de serviço operando em instalações abertas. 

O caso de medidores nucleares, à primeira vista, é mais simples, pois existe apenas um 

relatório de inspeção [10] contendo itens administrativos e operacionais. Porém, não há 

uma norma para medidores nucleares, como ocorre com a radiografia industrial. Este é um 

fator extremamente complicador para o trabalho do inspetor, pois ele tem de recorrer ao 

seu bom senso para não cometer erros de avaliação. Na ausência da norma, os próprios 
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inspetores da Divisão de Radioproteção na Indústria Convencional (DIRIC) elaboraram um 

documento [11] que serve como guia para inspeções na área de medidores nucleares. 

2.2 As Inspeções 

O IRD conta atualmente com oito inspetores na DIRIC que, em equipes de dupla, 

realizam a inspeção na indústria selecionada previamente. Eles preenchem o formulário no 

decorrer da inspeção e, de acordo com o cumprimento dos itens, são anotadas as 

irregularidades que a indústria apresenta, que devem ser corrigidas, e feitas recomendações 

para melhorar seu desempenho. Só foi possível acompanharmos as inspeções realizadas no 

Estado do Rio de Janeiro mas, mesmo assim, tivemos a oportunidade de acompanhar os 

oito inspetores do IRD, formando diferentes equipes, o que nos permitiu observar o modo 

diferente como as pessoas realizam um mesmo trabalho. Notamos que existe um aspecto 

subjetivo nas inspeções, pois cada uma delas foi conduzida de uma maneira que, 

dependendo das características/personalidade de cada inspetor, geraram reações distintas 

nos supervisores e/ou diretores inspecionados. 

Ao se executar uma inspeção, verifica-se o cumprimento de diversos itens, 

investigados não somente nos escritórios mas também no local das operações. Em muitos 

casos, é bem possível que um dado sistema tenha sido projetado, mas não implementado ou, 

se implementado, não esteja sendo usado. Uma situação comum é aquela em que um 

supervisor alega realizar alguma tarefa mas, quando inquirido por procedimentos que a 

comprovem, tergiversam e vão se perdendo através da busca em arquivos, gavetas, etc. e, 

quando muito, encontram só alguma coisa daquilo que alegaram ter. É para evitar este tipo 

de problema que existem as inspeções regulatórias. Se um dado sistema está previsto no 

plano de radioproteção de uma indústria [12], ele tem que ser cumprido. Não adianta 

elaborar um plano minucioso apenas para ser aprovado pela CNEN e não se cumprir o que 

ele propõe. 

De um modo geral, os relatórios de inspeção em radiografia industrial e medidores 

nucleares englobam os mesmos aspectos: documentação, monitoração de área, conservação 

do equipamento, treinamento de funcionários, realização do teste de calibração, registro de 

situações de emergência, entre outros. Uma análise do número de inspeções realizadas de 

1996 a 1998, na área de radiografia industrial, mostram o aumento da quantidade de 
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indústrias, acarretando no aumento do número de inspeções do IRD, conforme ilustra a 

Figura 2.1. Vemos que, embora o número de indústrias tenha aumentado 

consideravelmente, o IRD exige um controle de qualidade cada vez melhor, o que explica o 

fato de tantas indústrias terem um bom desempenho em radioproteção. 

1996 1997 

Ano 

1998 

• Péssimo 
• Ruim 
d Regular 
ÜBom 
• Excelente 

a) instalação aberta 

• Péssimo 

• Ruim 

• Regular 

^ B o m 

B Excelente 

b) escritório 

Figura 2.1. Radiografia industrial - desempenho das indústrias entre 1996 e 1998. 
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Notamos que o número de inspeções realizadas em instalações abertas em 1998, 

supera o dobro da soma do número de inspeções de 1996 e 1997 e, no escritório, é 

exatamente o dobro da soma. Isso pode ser devido ao aquecimento da economia brasileira 

nessa área, fazendo com que este tipo de indústria aumentasse o volume de seus serviços e 

que o IRD desse prioridade às inspeções nessa área. 

2.3 Acidentes 

Embora as indústrias mantenham um bom desempenho, isso não significa que não 

ocorram acidentes, alguns até com conseqüências graves [13], como mostram os seguintes 

casos: 

1) em 1997, em uma indústria de radiografia industrial, em São Paulo, ocorreu um acidente 

radiológico por uma seqüência de falhas na radioproteção. Uma equipe composta por dois 

operadores estagiários (OPE) e um responsável por instalação aberta (RIA), realizava 

ensaios radiográficos com uma fonte de Irídio-192, com atividade de 1,6 x IO12 Bq. De 

acordo com a Norma CNEN [7], deve-se ter dois operadores, sendo um credenciado e um 

RIA, no local dos ensaios, sendo este o primeiro erro do RIA: uma equipe incompleta. A 

fonte radioativa desengatou do irradiador e o OPE1, que realizava as radiografias 

sozinho* (segundo erro), não percebeu, pois estava sem o monitor de alarme (bip) 

(terceiro erro), e o monitor de área estava fora do arranjo radiográfico (quarto erro). A 

fonte desengatou do irradiador porque o OPE1 apenas a encostou no cabo, não fazendo a 

conexão correta (quinto erro). O RIA planejou e executou o resgate com a mesma equipe 

que realizava as radiografias (sexto erro), e o OPE1, no resgate, segurou o porta-fonte com 

a mão (sétimo erro). O resultado de tantos erros, além do descredenciamento do RIA e da 

suspensão dos operadores, foram radiolesões no dedo do OPE1, devido às altas doses que 

recebeu, no corpo inteiro e nos dedos da mão esquerda. 

2) Outro acidente ocorreu em São Paulo, em 1998. Uma equipe realizava ensaios 

radiográficos com uma fonte de Irídio-192, atividade de 9,5 x IO11 Bq. O RIA, executando 

a radiografia sozinho (primeiro erro), terminou o primeiro ensaio, deixando o monitor de 

área e o monitor de alarme do lado externo do arranjo radiográfico (segundo erro). A fonte 

* Executar radiografia sozinho significa preparar o arranjo sozinho, permanecendo o restante da equipe no 
controle. 



8 

não retornou à posição de blindagem e o RIA ficou exposto durante todo o tempo de 

preparo da segunda exposição, sendo que suas mãos estiveram em contato com o bico 

dianteiro do irradiador. Terminado o arranjo, ele realizou cinco exposições, recolhendo a 

fonte ao invés de expor e vice-versa. Somente na última exposição ele utilizou o monitor de 

área e percebeu o erro. Conseguiu resgatar a fonte girando várias vezes a manivela de 

comando até que ela retornasse à posição de blindagem. Ele desconhecia o manejo do tipo 

de irradiador (terceiro erro), planejou e executou o resgate sozinho (quarto erro) e não 

travou o irradiador após as exposições (quinto erro). Além disso, não comunicou o evento 

ao serviço de radioproteção da indústria (sexto erro). O resultado é que recebeu doses 

elevadas no corpo inteiro e no dedo polegar das mãos, que lhe causaram radiolesões que o 

afastaram de suas funções. 

Esses dois casos mostram que acidentes com radiolesões ainda acontecem, 

infelizmente, apesar de todo o suporte que a CNEN procura dar às indústrias. Um bom 

treinamento e um supervisor realizando auditorias internas, além de outras providências 

apresentadas nas conclusões deste trabalho, podem mudar este quadro. Deve ser inaceitável 

eventos deste tipo ocorrerem no Brasil, apesar do avanço da tecnologia e de programas de 

radioproteção da CNEN e das próprias indústrias. 

Além de acidentes desta natureza, tem-se notícia de outros ocorridos no transporte 

de material radioativo. Instalações de radiografia industrial realizam transporte rotineiro de 

irradiadores, contendo fontes de, no máximo, 3,7 x IO12 Bq, e uma grande quantidade de 

acidentes e incidentes ocorreu devido à falta de segurança de tais transportes [8,14]. A 

norma de transportes da CNEN [8] é muito complexa e, justamente por isso, foi elaborado 

um novo modelo [14], mais simples e mais usado atualmente. 

Devido a isso, em 1989, a CNEN solicitou que cada indústria apresentasse um Plano 

Específico de Radioproteção para Transporte de Materiais Radioativos, baseado num 

roteiro elaborado pela Coordenação de Rejeitos Radioativos - COREJ, da Superintendência 

de Licenciamento e Controle (SLC), da CNEN. No caso de medidores nucleares não se tem 

notícia de acidentes desta gravidade; isto se deve ao fato da utilização de fontes seladas, 

instaladas num dispositivo blindado e da baixa atividade das fontes, entre IO8 Bq e IO12 Bq. 
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CAPÍTULO 3 
METODOLOGIA 

Para realizarmos o mapeamento e o inventário das indústrias nas duas áreas 

estudadas, acessamos um banco de dados da CNEN* , o Sistema Integrado de 

Informações em Instalações Radioativas (SINRAD), um programa de computador feito pela 

sede da CNEN, em 1995, onde estão listadas todas as indústrias que trabalham com fontes 

radioativas no Brasil, discriminando a quantidade, a atividade e o tipo de fontes utilizadas, 

assim como a quantidade e o tipo de equipamentos. Os dados referentes a medidores 

nucleares e radiografia industrial foram comparados com os relatórios de inspeção do IRD, 

a fim de serem atualizados. Organizamos um novo banco de dados, apenas com as 

indústrias ativas, discriminando-as pelos tipos de fontes, atividade total e área de atuação, 

fator que não é levado em conta no banco de dados da CNEN. 

A fim de elaborarmos um modelo de pontuação para avaliar o desempenho das 

indústrias, acompanhamos todas as inspeções realizadas no Rio de Janeiro no período de 

1996 a 1998, na área de medidores nucleares e radiografia industrial, a fim de conhecermos 

os problemas que envolvem uma inspeção. Não foi possível acompanharmos as inspeções 

realizadas fora do Rio de Janeiro, pois elas envolvem viagens e pernoites em outros estados, 

custeados pela CNEN apenas para seus funcionários. Assim, apenas os relatórios [9,10] 

relativos a essas inspeções, arquivados no IRD, foram analisados. Fizemos uma triagem, 

considerando apenas os relatórios que geraram uma inspeção. Relatórios constatando que a 

indústria não existia mais, não trabalhava com fontes ou mudara de endereço, foram 

desprezados. Os itens desses relatórios em três tabelas (uma para cada tipo de relatório), e 

os inspetores do IRD foram solicitados a pontuarem cada item de acordo com a importância 

que julgassem adequada. Os itens da primeira tabela são apresentados a seguir. 

3.1 Medidores Nucleares [11] 

1) Autorização especifica para operação da CNEN - a indústria deve ter a autorização 

para operação (pode ser uma cópia). Caracteriza-se como irregularidade, a indústria 

* Sem referenciação. Este banco de dados só é acessível para fiincionáríos ou estagiários da CNEN. 
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atuar sem autorização, com autorização vencida, ou a autorização não se encontrar no 

local da inspeção; 

2) Plano de radioproteção atualizado - o plano deve ter sido emitido após o ano de 1988 

para ser considerado atualizado. Caracteriza-se como irregularidade, qualquer mudança 

física na instalação, de diretor, de supervisor, e de contatos na CNEN para emergência, 

se esses itens não constarem do plano; 

3) Registro de trabalhadores - a indústria deve possuir o relatório de dose do laboratório 

de dosimetria de cada trabalhador. A irregularidade caracteriza-se num relatório de dose 

com o número incompleto de trabalhadores ou de meses; 

4) Registro de treinamento - a indústria deve possuir os dois últimos certificados de cursos 

e as duas últimas listas de presença dos cursos por ela ministrados para treinar e/ou 

reciclar os trabalhadores. A indústria deve informar a programação do curso, os 

critérios de avaliação e o arquivamento dos documentos referentes ao curso. A 

irregularidade é não possuir os registros ou não cumprir a periodicidade prevista no 

plano de radioproteção; 

5) Registro de monitores de radiação - a indústria deve possuir monitores de radiação 

calibrados anualmente e, após cada manutenção, por uma instituição autorizada pela 

CNEN. Os monitores devem ser compatíveis com o tipo de emissão da fonte utilizada. 

Caracteriza-se como irregularidade não possuir o medidor de radiação ou o certificado 

de calibração* estar vencido; 

6) Registro de monitoração de áreas (somente para radiações gama, X e nêutrons) - a 

indústria deve possuir os registros dos levantamentos radiométricos realizados; 

7) Registro de situações de emergência - a indústria deve possuir relatórios de situações 

de emergência ocorridas e ter comunicado à CNEN. A irregularidade é não possuir 

estes registros ou não ter comunicado à CNEN qualquer situação de emergência 

ocorrida; 

8) Registro de fontes de radiação - a indústria deve possuir certificado de todas as fontes 

que possui, e apresentar uma relação completa; 

•Calibração é o conjunto de operações que estabelece a relação entre os valores indicados por um 
instrumento de medição e os valores correspondentes das grandezas estabelecidas por padrões. Aferição é a 
verificação, por comparação com um padrão, da exatidão de suas indicações. Hoje em dia, não se usa mais o 
termo aferição, mas apenas calibração para ambos os procedimentos [15], 
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9) Registro de monitoração no transporte - este item refere-se somente a fabricantes de 

medidores nucleares ou a indústrias que possuem medidores nucleares móveis. A 

indústria deve sinalizar e realizar o levantamento radiométrico do veículo; 

10) Registro do controle dosimétrico - os dosímetros individuais utilizados devem ser 

compatíveis com o tipo de fonte radioativa que a indústria possui. A ficha individual de 

controle dosimétrico deve conter datas de admissão e demissão, início de trabalho com 

radiação e as doses mensais, anteriores, acumuladas e elevadas. Caracteriza-se como 

irregularidade não possuir a ficha de controle dosimétrico ou ela estar desatualizada em 

torno de 2 meses; 

11) Registro do controle médico - todo trabalhador da indústria deve ser avaliado, 

semestralmente, por um médico, para saber se está apto a trabalhar com radiação. O 

registro de controle médico é um laudo fornecendo essa informação. A irregularidade 

consiste em não possuir esse laudo ou não cumprir a periodicidade da norma 

regulamentadora NR7 - Segurança e Medicina do Trabalho, que recomenda 

periodicidade semestral; 

12) Registro do ensaio de fuga - esse registro é verificado para todas as fontes exceto as 

gasosas. Verifica-se o registro do ensaio de fuga e a periodicidade com que é realizado; 

13) Registro de movimentação de fontes - a indústria deve, a qualquer momento, conhecer 

a localização de suas fontes radioativas. Constitui irregularidade não realizar o controle 

de movimentação de fontes. Esse item também é conhecido como Programa de 

Movimentação de Fontes; 

14) Sistema de registro centralizado - todos os registros acima citados tem que estar no 

Serviço de Radioproteção da indústria e sob o controle do supervisor; 

15) Sistema de dosimetria individual - o laboratório que realiza a dosimetria individual tem 

que ser credenciado e seu nome tem que estar na listagem do CASMEE - Comitê de 

Avaliação de Serviços de Monitoração Individual Externa. E irregularidade não existir 

um sistema de dosimetria (quando aplicável) ou o laboratório não ser credenciado; 

16) Local de guarda dos dosímetros individual e de controle - os dosímetros devem ser 

guardados em claviculário ou dispositivo semelhante, com controle de chaves. E 

irregularidade não existir local de guarda ou o mesmo ser inadequado; 
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17) Fornecer resultado da monitoração individual aos funcionários - todos os indivíduos 

que trabalham com radiação tem o direito de saber o resultado de suas doses. E 

irregularidade a não divulgação das doses mensais, 

18) Realização do teste de calibração - a indústria deve realizar e registrar o teste de 

calibração na instrumentação utilizada. Para tal, deve possuir um fonte de calibração. E 

irregularidade não realizar o teste ou não possuir a fonte de calibração; 

19) Local de guarda da instrumentação - a indústria deve possuir um local de guarda 

adequado para a instrumentação utilizada. É irregularidade não possuir um local de 

guarda adequado; 

20) Programa de emergência - a indústria deve possuir material e equipamento para atuar 

numa situação de emergência, se necessário. O tipo de blindagem de cada fonte 

radioativa deve ser adequado. Esses procedimentos de emergência devem constar no 

plano de radioproteção e é irregularidade não possuir plano de emergência; 

21) Medidor de radiação reserva - a indústria deve possuir mais de um monitor de radiação 

e o monitor deve ser adequado ao tipo de radiação utilizada (vide Tabela Ax-3, no 

Anexo); 

22) Levantamento radiométrico no local de armazenamento das fontes - a indústria deve 

apresentar no documento "Registro de Monitoração de Áreas", o levantamento 

radiométrico no local onde estão armazenadas as fontes radioativas. E irregularidade 

este item não constar do documento, 

23) Levantamento radiométrico no medidor nuclear - a indústria deve apresentar, no 

documento "Registro de Monitoração de Áreas", o levantamento radiométrico na 

blindagem do medidor nuclear. Caracteriza-se como irregularidade este item não constar 

do documento; 

24) Levantamento radiométrico no local de instalação do medidor nuclear - a indústria deve 

apresentar no documento "Registro de Monitoração de Áreas", o levantamento 

radiométrico do local onde o medidor nuclear está instalado. É irregularidade este item 

não constar do documento; 

25) Mapa de risco da instalação com a localização dos medidores nucleares - deve estar na 

recepção ou na proteção física do serviço de radioproteção. A ausência do mapa não 

constitui uma irregularidade, mas recomenda-se que a indústria cumpra esse item; 
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26) Segurança física e radiológica das instalações dos medidores nucleares - o medidor 

nuclear deve estar instalado num local de fácil acesso, com tranca, isolado e sinalizado, 

27) Segurança física e radiológica do local de armazenamento das fontes - as fontes 

radioativas devem estar armazenadas num local adequado (seco, longe do fogo, etc.) 

sinalizado e trancado, com controle das chaves; 

28) Sinalização (no medidor nuclear, no local de instalação, armazenamento, etc.) - a 

indústria deve sinalizar, adequadamente, todos os locais acima citados, assim como os 

medidores nucleares. É irregularidade a não sinalização de algum desses itens; 

29) Procedimentos de emergência acessíveis aos trabalhadores - os trabalhadores devem 

saber o que fazer numa situação de emergência. É irregularidade os procedimentos não 

serem acessíveis (vide Capítulo 5); 

30) Avaliação e assimilação do treinamento por parte dos trabalhadores - os trabalhadores 

devem saber como usar o dosímetro individual, e outros itens referentes à 

radioproteção; 

31) Taxa abaixo do limite de dose - no caso de doses elevadas (acima de 4 mSv mensais), 

deve haver uma investigação. As taxas de dose recebidas por cada trabalhador devem 

sempre estar dentro do limite para trabalhadores, estabelecido por norma [5]; 

32) Supervisor de radioproteção- a indústria deve ter um supervisor de radioproteção 

credenciado pela CNEN. O supervisor pode acumular outras tarefas na indústria 

(engenheiro de segurança, por exemplo). É irregularidade não haver um supervisor; 

33) Substituto do supervisor - a indústria deve ter uma pessoa responsável pela 

radioproteção para substituir o supervisor na ausência deste. Essa pessoa não precisa 

ser um supervisor de radioproteção credenciado pela CNEN mas deve ser de Nível 

Superior e possuir um treinamento adequado para cumprir essa tarefa. E irregularidade 

a não indicação de um substituto; 

3.2 Radiografia Industrial - Escritório 

Como os itens acima de número 1 a 20, referentes a medidores nucleares aplicam-se, 

também, à radiografia industrial, não vamos escrevê-los novamente. O esclarecimento da 

maioria dos itens foi realizado tomando como base a norma de radiografia industrial [7]: 
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21) Registro de monitoração do irradiador - o irradiador deve ser monitorado cumprindo a 

periodicidade prevista no plano de radioproteção. É irregularidade a não realização da 

monitoração, 

22) Registro do ensaio de fuga - este item só se aplica para o caso de irradiadores que 

utilizam fontes de Cobalto 60. A indústria deve realizar o ensaio de fiiga 

semestralmente. A não realização do ensaio de fuga ou a ausência dos registros 

referentes a ela é uma irregularidade; 

23) Certificado de vistoria do irradiador - o equipamento de radiografia gama deve possuir 

um certificado de vistoria fornecido por laboratório autorizado pela CNEN com 

validade de um ano. É irregularidade a ausência do certificado ou possuir o certificado 

com a data vencida; 

24) Segurança física e radiológica do local de armazenamento (incluindo sinalização) - o 

local de armazenamento do material radioativo deve ter acesso limitado, com tranca e 

sinalizado adequadamente com o símbolo internacional de presença de radiação 

ionizante. O irradiador de gamagrafia deve ter placa de identificação contendo o 

modelo, número de série, nome do proprietário, radioisótopo utilizado, atividade 

máxima em becquerel e os dizeres "PERIGO RADIOATIVO". É irregularidade 

ausência ou ilegibilidade de quaisquer desses itens; 

25) Monitores de radiação portáteis em quantidade suficiente - a indústria deve possuir 

monitores de radiação portáteis em número suficiente para cobrir quantas forem as 

equipes de radiografia da indústria, e equipamento reserva com disponibilidade imediata. 

O equipamento deve ser compatível com o tipo de radiação que a indústria utiliza. E 

irregularidade um número menor de monitores ou escala incompatível com a radiação 

utilizada; 

26) Monitor fixo no local de armazenamento - a indústria deve possuir um monitor de 

radiação permanentemente ligado, com alarme sonoro e visual. E irregularidade 

ausência deste equipamento ou não funcionamento de um dos alarmes; 

27) Monitores individuais com alarme (bips) em quantidade suficiente - a indústria deve 

possuir "bips" em número suficiente para prover quantas forem as equipes de 

radiografia da indústria. Esse equipamento deve ser compatível com o tipo de radiação 
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que a indústria utiliza. É irregularidade quantidade insuficiente de "bips" ou escala 

incompatível com a radiação utilizada, 

28) Certificados de calibração dos "bips" - os "bips" devem ser calibrados anualmente em 

instituição credenciada pela CNEN. É irregularidade a não calibração ou calibração 

vencida; 

29) Monitores individuais, tipo canetas dosimétricas, em quantidade suficiente - a indústria 

deve possuir canetas dosimétricas em número suficiente para as equipes de radiografia 

da indústria em situação de emergência. É irregularidade um número insuficiente de 

canetas. 

30) Certificado de calibração das canetas dosimétricas - as canetas devem ser calibradas, 

anualmente, em instituição credenciada pela CNEN. É irregularidade não calibração ou 

calibração vencida; 

31) Instruções para pernoite - a indústria deve instruir os trabalhadores, por escrito, 

necessitem pernoitar no local da realização das radiografias; 

32) Instruções para o caso de acidentes - no caso de ocorrência de acidentes ou 

emergências, todos os trabalhadores devem tomar conhecimento, por escrito, dos 

detalhes ocorridos nessas situações; 

33) Envelope de emergência - no caso de transporte de irradiadores, deve ser colocado, no 

porta-luvas do carro, um envelope contendo as seguintes informações: tipo de fonte 

radioativa, atividade, aspecto do embalado (cilindro metálico, embalagem de madeira, 

etc ), riscos que o material oferece e o que fazer em caso de vazamento, contato com 

fogo, poluição, etc. 

34) Documentação para transporte - a indústria deve possuir documentos referentes ao 

transporte de material radioativo, contendo informações completas sobre o material 

transportado; 

35) Sistema de monitoração de área e equipamentos - a indústria deve realizar o 

levantamento radiométrico no local de armazenamento do material radioativo, no local 

onde serão realizadas as radiografias, nos equipamentos utilizados, etc. E irregularidade 

não realização do levantamento radiométrico ou não cumprimento da periodicidade 

prevista no plano de radioproteção; 
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3.3 Radiografia Industrial - Instalação Aberta 

Novamente, a maioria dos itens já foi explicada anteriormente; logo, não vamos 

repeti-los pois a tabela completa será apresentada posteriormente. Os itens específicos, 

neste caso, são. 

1) O operador deve utilizar adequadamente o dosímetro individual - os trabalhadores que 

realizam as radiografias devem utilizar adequadamente os dosímetros individuais, sejam 

eles filmes, dosímetros termoluminescentes, canetas dosimétricas ou "bips". É 

irregularidade a não utilização ou utilização incorreta dos dosímetros individuais; 

2) O operador deve realizar adequadamente o balizamento da área - os trabalhadores que 

realizam as radiografias devem sinalizar e limitar a área adequadamente; 

3) O operador deve seguir os procedimentos de segurança do equipamento de gamagrafia 

durante a operação - os trabalhadores devem conhecer e seguir corretamente as 

instruções de utilização dos equipamentos de gamagrafia, assim como os procedimentos 

de segurança. A utilização incorreta ou não conhecimento de parte do equipamento 

(cabos de comando, tubo guia, gabarito de teste) é irregularidade, 

4) O operador deve seguir os procedimentos de radioproteção - os procedimentos 

relativos ao armazenamento e transporte de material radioativo e a situações de 

emergência devem sei conhecidos por todos os trabalhadores. O desconhecimento de 

um desses itens por parte dos operadores é uma irregularidade. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os itens anteriormente descritos foram dispostos em três tabelas e os inspetores 

deram notas que podiam variar de 1 a 4 (de pouca importância a importância fundamental). 

Para se levar em conta a maior experiência profissional de alguns inspetores, suas respostas 

foram ponderadas em dobro. Dai, calculamos a média ponderada [16] de cada item e 

fizemos uma transposição para uma escala de zero a dez, resultando na Tabela 3.1, para 

medidores nucleares, na Tabela 3.2, para radiografia industrial - escritório, e na Tabela 3.3, 

para radiografia industrial - instalação aberta. Como estamos trabalhando com uma faixa de 

notas, decidimos utilizar apenas uma casa decimal, arredondando os resultados obtidos. 

Uma vez obtida a nota final para cada item, usando relatórios de inspeção, a 

aplicamos às irregularidades cometidas por cada indústria. Os critérios obtidos são 

apresentados na Tabela 3 .4. 
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Tabela 3 .1: Itens do relatório de inspeção na área de medidores nucleares com a 
pontuação obtida após o cálculo da média ponderada. 

1 n m í „ - M l É I t ó 
1 Autorização específica para operação da CNEN 10,0 
2 Plano de radioproteção atualizado 8,6 
3 Registro de trabalhadores 5,7 
4 Registro de treinamento 7,9 

5 Registro de monitores de radiação 6,4 
6 Registro de monitoração de áreas 7,1 
7 Registro de situações de emergência 5,0 
8 Registro de fontes de radiação 7,9 
9 Registro de monitoração no transporte 5,7 
10 Registro do controle dosimétrico 6,4 
11 Registro do controle médico 5,0 
12 Registro do ensaio de fuga 5,0 
13 Registro de movimentação de fontes 5,0 
14 Sistema de registro centralizado 4,3 
15 Sistema de dosimetria individual 6,4 
16 Local de guarda dos dosímetros individual e de controle 7,1 
17 Fornecer resultado da monitoração individual aos funcionários 5,0 
18 Realização do teste de calibração 6,4 
19 Local de guarda da instrumentação 4,3 
20 Medidor reserva de radiação 5,7 
21 Programa de emergência 6,4 
22 Levantamento radiométrico no local de armazenamento das fontes 7,1 
23 Levantamento radiométrico no medidor nuclear 9,3 
24 Levantamento radiométrico no local de instalação do medidor 

nuclear 
7,9 

25 Mapa de risco da instalação com localização dos medidores 
nucleares 

7,1 

26 Segurança física e radiológica das instalações dos medidores 
nucleares 

7,1 

27 Segurança física e radiológica do local de armazenamento da 
fontes radioativas 

7,9 

28 Segurança radiológica do local de armazenamento do material 
radioativo 

7,1 

29 Sinalização (no medidor nuclear, no local de instalação, 
armazenamento, etc.) 

7,1 

30 Procedimentos de emergência acessíveis aos trabalhadores 7,1 
31 Avaliação e assimilação do treinamento por parte dos funcionários 6,4 
32 Taxa dentro do limite de dose 7,9 
33 Supervisor de radioproteção 8,6 
34 Substituto do supervisor de radioproteção 5,0 
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Tabela 3.2. Itens do relatório de radiografia industrial - escritório, após o cálculo da 
média ponderada. 

. ITEM mmm;. 
1 Autorização específica para operação da CNEN 10,0 
2 Plano de radioproteção atualizado 8,6 
3 Registro de trabalhadores 7,9 
4 Registro de treinamento 8,6 
5 Registro de monitores de radiação 6,4 
6 Registro de monitoração de áreas 8,6 
7 Registro de situações de emergência 7,9 
8 Registro de fontes de radiação 8,6 
9 Registro de monitoração no transporte 7,1 
10 Registro de controle dosimétrico 8,6 
11 Registro do controle médico 7,9 
12 Registro de monitoração do irradiador 9,3 
13 Registro do ensaio de fuga (só no caso do Co-60) 4,3 
14 Registro de movimentação de fontes 10,0 
15 Sistema de registro centralizado 5,0 
16 Sistema de dosimetria individual 9,3 
17 Local de guarda dos dosímetros individual e de controle 7,1 
18 Fornecer resultado da monitoração individual aos funcionários 5,7 
19 Realização do teste de calibração 6,4 
20 Local de guarda da instrumentação 4,3 
21 Monitores de radiação portáteis em quantidade suficiente 9,3 
22 Programa de emergência 8,6 
23 Levantamento radiométrico de área e de equipamentos 6,4 
24 Certificado de vistoria do irradiador 7,1 
25 Segurança física e radiológica do local de armazenamento do 

material radioativo (incluindo sinalização) 
10,0 

26 Taxa dentro do limite de dose 9,3 
27 Instruções para pernoite 7,1 
28 Envelope de emergência 7,1 
29 Instruções para o caso de acidentes 9,3 
30 Certificados de calibração dos monitores individuais com alarme 

(bips) 
9,3 

31 Certificados de calibração das canetas dosimétricas 5,0 
32 Número de bips em Quantidade suficiente 8,6 
33 Número de canetas em quantidade suficiente 5,0 
34 Documentação para transporte 7,1 

3 5 Monitor fixo 8,6 

I 36 Substituto do supervisor de radioproteção 7,1 
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Tabela 3.3. Itens do relatório de radiografia industrial - instalação aberta, após o 
cálculo da média ponderada. 

ITEM TOTAL 
1 Autorização específica para operação da CNEN 8,6 
2 Plano de radioproteção atualizado 7,9 
3 Registro de controle dosimétrico 9,3 
4 Certificado de vistoria do irradiador 7,9 
5 Certificado de fonte radioativa 7,9 
6 Instruções para pernoite 5,7 
7 Envelope de emergência 7,1 
8 Instruções para o caso de acidentes 9,3 
9 Cópia dos certificados de calibração dos medidores portáteis 5,7 
10 Cópia dos certificados de calibração dos dosímetros com alarme 

(bip) 
5,7 

11 Cópia dos certificados de calibração das canetas dosimétricas 3,6 
12 Sistema de monitoração de área e de equipamentos 7,9 
13 Teste de calibração 6,4 
14 Sistema de transporte (sinalização e monitoração do veículo) 7,9 
15 Material e equipamento de emergência 9,3 
16 Segurança física do local de armazenamento do material radioativo 

(incluindo sinalização) 
8,6 

17 Segurança radiológica do local de armazenamento do material 
radioativo 

8,6 

18 0 operador utiliza adequadamente o dosímetro individual 8,6 
19 0 operador realiza adequadamente o balizamento da área 8,6 
20 0 operador segue os procedimentos de segurança do equipamento 

de RI durante a operação 
10,0 

21 0 operador segue os procedimentos de radioproteção 10,0 
22 Número de bips em quantidade suficiente 7,9 
23 Número de canetas em quantidade suficiente 3,6 
24 É fornecido resultado da monitoração individual aos trabalhadores 7,1 
25 Taxa dentro do limite de dose 7,9 
26 Substituto do supervisor 5,0 
27 Procedimentos de emergência acessíveis aos trabalhadores (no local 

da obra) 
9,3 
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Tabela 3.4. Relação entre a nota obtida pela indústria e seu desempenho. 

| FAIXA DE NOTA DESEMPENHO 
de 0 a 2 Péssimo 

de 2,1 a 4 Ruim 
de 4,1 a 6 Regular 
de 6,1 a 9 Bom 

de 9,1 a 10* Ótimo 
* Nenhuma irregularidade foi detetada no 

momento da inspeção 

Por não existir ainda norma especifica para a área de medidores nucleares e para 

elaborarmos mudanças no modelo de plano de radioproteção de indústrias que trabalham 

com medidores nucleares, estudamos o "Modelo Padrão de Planos" [17], um documento 

emitido pela SLC/CNEN, com a intenção de auxiliar as indústrias no conteúdo de seus 

planos. Porém, este modelo é complexo, denso e enfoca itens desnecessários para uma área 

que apresenta um risco pequeno se comparado com radiografia industrial, por exemplo. 

Então, estudamos os planos escritos pelas indústrias, acompanhamos inspeções e 

analisamos relatórios, a fim de termos meios de cumprir nossos objetivos. Além disso, 

utilizamos, como ferramenta, leitura, análise e comparação das normas CNEN e algumas 

publicações da Agência Internacional de Energia Atômica (Safety Series). 

O novo modelo padrão de planos de radioproteção para a área de medidores 

nucleares proposto é apresentado no Apêndice I. 
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4.1 Medidores Nucleares 

Existem, no Brasil, 420 indústrias atuando na área de medidores nucleares, conforme 

ilustrado na Tabela 4.1, baseada no banco de dados da CNEN e nos relatórios de inspeção 

analisados. Existe uma flutuação nos números, principalmente no número de fontes (por 

volta de 3200), pois esses dados são muito dinâmicos. Notamos que tanto as instalações 

quanto as fontes radioativas estão concentradas na Região Sudeste. 

Tabela 4.1. Levantamento regional de fonte/indústria na área de medidores nucleares. 

| Região Número de Instalações 
Radiativas 

Número de Fontes 
Radioativas 

Norte 10 106 

Nordeste 60 409 

Centro Oeste 17 65 

Sudeste 264 2214 

Sul 69 401 

Total 
i 

420 3195 

Essas indústrias atuam nas seguintes áreas: cigarros, alimentos, bebidas, madeiras, 

cimento, higiene pessoal, metais, minério, lâmpadas, papel, pavimentação, indústria química 

e petroquímica, plásticos, têxteis, siderúrgicas, tubos e canos, borracha, vidros e 

equipamentos eletrônicos. Realizamos um levantamento separando as indústrias por área de 

atuação e os resultados são apresentados na Figura 4.1. Constam, desta figura, apenas as 

áreas de atuação constituídas por 18 ou mais indústrias pois as áreas onde atuam menos de 

18 indústrias figuram no setor "outros". A fatia referente à indústria petroquímica engloba 

indústrias químicas e petrolíferas. Indústrias de bebidas são as principais usuárias de 

medidores nucleares, seguidas por indústrias de papel e petroquímica. 
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Metais Plásticos 

Outros 
38% 

Petroquímica 
12% 

Mineração 
11% 

Papel 
12% 

16% 

Figura 4.1. Discriminação das 420 indústrias por área de atuação. 

De 1996 a 1998, foram inspecionadas 122 indústrias atuantes na área de medidores 

nucleares, porém os dados são baseados apenas em 114 porque 8 não trabalhavam mais 

com fontes, mudaram de endereço, estavam fechadas ou apresentavam outros tipos de 

problemas, que não geram relatório nem dados. Assim, aplicando os resultados da Tabela 

3.4 aos 114 relatórios de inspeção analisados, obtivemos os resultados apresentados nas 

figuras a seguir. 

4.1.1 Desempenho operacional 

A Figura 4.2 mostra o desempenho das 114 indústrias inspecionadas em função da 

parte operacional; notamos que 57% das indústrias apresentaram um desempenho 

satisfatório (ótimo ou bom) e 43% insatisfatório (regular, ruim ou péssimo). 

Péssimo 
8% 

Ótimo 
14% 

Ruim 
17% 

Reg 
1 8 / o 

43% 
Bom 

Figura 4.2. Avaliação da parte operacional de 114 relatórios de indústrias inspecionadas que 
utilizam medidores nucleares. 
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Analisando os 114 relatórios de inspeção, contabilizamos as principais irregularidades 

encontradas entre 1996 e 1998, ilustradas na Figura 4.3. 

Não fornecer 
resultado da 
monitoração 

individual aos 
funcionários 

7% 

Sinalização 
ausente ou 
inadequada 

10% 

Mapa de risco 
da instalação 

com a 
localização 

dos medidores 
nucleares 

18% 

Equipamento 
de emergência 

ausente ou 
inadequado 

7% 

Local de 
guarda dos 
dosímetros 
inadequado 

20% 

Não-
realização do 

teste de 
calibração 

38% 

Figura 4.3. Principais irregularidades encontradas em 114 relatórios de indústrias 
inspecionadas que utilizam medidores nucleares (itens operacionais). 

Devemos dizer que o item "mapa de risco da instalação com a localização dos 

medidores nucleares" não é uma irregularidade e sim uma recomendação mas, como ele 

apareceu em muitos relatórios, achamos interessante acrescentá-lo ao gráfico. Vemos que a 

principal irregularidade é a não-realização do teste de calibração. O teste é importante pois 

não é possível realizar-se uma medida correta se o instrumento utilizado não funciona 

adequadamente. O item "local de guarda dos dosímetros inadequado" refere-se aos 

dosímetros utilizados pelos trabalhadores, ao dosímetro de controle e também a ausência do 

dosímetro de controle. 
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4.1.2 Desempenho administrativo 

A Figura 4.4 apresenta a avaliação das 114 indústrias em função da parte 

administrativa (registros e documentos); observa-se que 61% das indústrias obtiveram um 

controle administrativo satisfatório e 39% insatisfatório. 

Péssimo 

4 7 % 

Figura 4.4. Avaliação da parte administrativa de 114 relatórios de indústrias inspecionadas 
que utilizam medidores nucleares. 

Em relação aos itens administrativos, as principais irregularidades são apresentadas na 

Figura 4.5. 

Ausência do 
registro de 

treinamento 
3 3 % 

Ausência do 
registro do 
ensaio de 

fuga 
3 4 % 

Ausência do 
registro do 
controle 
médico 

19% 

Autorização 
da CNEN 

para 
operação 
vencida 

3 3 % 

Figura 4.5. Principais irregularidades encontradas em 114 relatórios de indústrias 
inspecionadas que utilizam medidores nucleares (itens administrativos). 
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Consideramos como irregularidade o item "ausência do registro de treinamento", que 

engloba também a reciclagem do treinamento, ou seja, se uma indústria realiza e registra o 

treinamento mas não sua reciclagem, com a periodicidade prevista no plano de 

radioproteção. 

A principal irregularidade é a ausência do registro do ensaio de fuga, que reflete 

diretamente na não realização do ensaio de fuga; ele deve ser realizado de acordo com 

recomendações da ISO 2919 (ver Capítulo 5). A ausência do registro de treinamento pode 

significar que a empresa não realiza o treinamento ou se realiza, não registra. Esta 

irregularidade aparece em segundo lugar, juntamente com a autorização da CNEN vencida. 

Lembramos que uma indústria só pode realizar seus serviços com a autorização da CNEN. 

As 114 indústrias analisadas têm quantidades de fontes radioativas completamente 

diversas umas das outras e isto foi considerado neste trabalho. A Figura 4.6 classifica as 

indústrias em função da quantidade de fontes radioativas existentes em cada uma, e 

notamos que a maioria das indústrias possui menos de dez fontes. Também realizamos um 

levantamento da atividade total (em Bq) das fontes de cada indústria e vimos que 85% das 

indústrias atuantes na área de medidores nucleares tem uma atividade total de fontes menor 

que 3,7 x 10K) Bq. Este valor foi tomado como referência porque corresponde à unidade 

histórica 1 (um) Ci. 

17% 

78% 

El Menos de 10 fontes 
• Entre 10 e 40 fontes 
• Mais de 10 fontes 

Figura 4.6. Número de indústrias (inspecionadas e não inspecionadas) segundo a 
quantidade de fontes radioativas 



27 

Realizamos um levantamento para cada uma das três classes apresentadas na Figura 

4.6, calculando a média de suas notas, e os resultados são apresentados na Figura 4.7. 

Observamos que indústrias com mais de 40 fontes mantém médias de notas apenas 

ligeiramente maiores que as outras que, por sua vez, se eqüivalem; em todas as classes, as 

indústrias obtêm um melhor desempenho nos itens administrativos, o que mostra que este 

bom desempenho independe do número de fontes que a empresa possui. Lembramos que o 

número máximo de fontes que encontramos numa empresa foi 145 e o número mínimo foi 1 

(um). 

Figura 4.7. Média das notas das indústrias levando em conta o número de fontes 
radioativas. 

Estes resultados foram apresentados num Congresso [18] realizado em Cuba no ano 

de 1998, e num Congresso realizado em São Paulo [19] no ano de 1999. Neste último, o 

trabalho foi premiado como melhor apresentação em pôster. 

• Itens administrativos 

• Itens operacionais 

Menos de 
10 

Entre 10 
• 40 

Mais de 
40 

Número de fontes 
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4.2. Radiografia Industrial 

Realizamos um levantamento agrupando as indústrias prestadoras de serviço de 

radiografia industrial e constatamos que existem 17 em todo o Brasil, conforme mostra a 

Tabela 4.2. O número de fontes radioativas existentes em cada indústria é um dado 

impreciso, por ser muito dinâmico. 

Tabela 4.2. Levantamento regional fonte/indústria na área de radiografia industrial. 

Região Número de Indústrias Número de Fonte» 
Radioativas 

Norte 0 0 

Nordeste 2 7 

Centro Oeste 0 0 

Sudeste 12 109 

Sul 3 8 

Total 17 124 

De 1996 a 1998, foram realizadas 141 visitas em indústrias atuantes na área de 

radiografia industrial, incluindo instalações abertas e fechadas. Os dados baseiam-se em 123 

relatórios de inspeção analisados pois 18 inspeções não foram realizadas, por motivos já 

apresentados anteriormente. Os resultados da análise são apresentados nas figuras a seguir. 

4.2.1 Desempenho operacional 

A Figura 4.8 apresenta a avaliação de 81 relatórios de instalações abertas. 

Ótimo 
16% 

16% 

Figura 4.8. Avaliação de 81 relatórios de indústrias inspecionadas na área de radiografia 
industrial (instalação aberta). 
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Observamos que 68% das indústrias obtiveram um desempenho satisfatório (ótimo ou 

bom). 

Conforme fizemos com os relatórios de medidores nucleares, contabilizamos e 

apresentamos, na Figura 4.10, as irregularidades encontradas nos 81 relatórios de inspeção 

de instalações abertas de radiografia industrial, analisados entre 1996 e 1998. 

Ausência de um 
sistema de 

monitoração 
15% 

Não conservação 
do equipamento 

15% 

Ausência do 
certificado de 
calibração dos' 

bips 
19% 

Não realização do 
teste de 

calibração 
28% 

Ausência da ficha 
de controle 
dosi métrico 

23% 

Figura 4.10. Principais irregularidades encontradas em instalações abertas. 

O item "sistema de monitoração" refere-se ao levantamento radiométrico de 

equipamentos e de área. O item "conservação do equipamento" refere-se não só às 

condições de uso do equipamento, mas também à sinalização nele existente. Os itens "ficha 

de controle dosimétrico" e "certificados de calibração dos bips" são as cópias desses 

documentos, já que o documento original deve ficar arquivado no escritório. Lembramos 

que "bips" são monitores sonoros, que alertam quando o trabalhador entra numa área onde 

a taxa de exposição está acima de um determinado limite. 

4.2.2 Desempenho administrativo 

A Figura 4.9 apresenta os resultados da avaliação para os 42 relatórios de escritórios 

das indústrias prestadoras de serviço, ou seja, a documentação. Observa-se novamente que 

a maioria, 62%, obteve um desempenho satisfatório. 
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Ótimo, 

Bom 
38% 

Regular 
17% 

Figura 4.9. Avaliação de 42 relatórios de escritórios de indústrias prestadoras de 
serviço na área de radiografia industrial. 

As principais irregularidades encontradas nos 42 relatórios de escritórios de 

prestadoras de serviço estão listadas na Figura 4.11. 

Figura 4.11. Principais irregularidades encontradas nos escritórios de indústrias 
prestadoras de serviço. 

Realizamos um levantamento do número de indústrias inspecionadas com mais de 10 

fontes (total de 6 indústrias) e com menos de 10 fontes radioativas (total de 11 indústrias) e 

calculamos a média de suas notas. Os resultados são apresentados na Figura 4.12. Observa-
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se que instalações abertas com maior número de fontes tem um desempenho apenas um 

pouco melhor que as outras. A indústria que possui maior número de fontes tem 25, e a que 

possui menor número possui apenas uma. 

10 

8 
3 
1 6 
s •o 
2 4 

• Escritório 
• Instalação Aberta 

Menosde 
10 

Mais de 10 

Número de fontes 

Figura 4.12. Média das notas das indústrias considerando o número de fontes radioativas. 

Enviamos a Tabela 3.3 (sem a pontuação) para as indústrias e pedimos aos 

supervisores de radioproteção que a preenchessem com valores de zero a dez, de acordo 

com o cumprimento ou não dos itens pela sua indústria, a fim de compararmos seus 

resultados com a avaliação do IRD. Os resultados são apresentados na Figura 4.13. 

Notamos que, com poucas exceções, as indústrias tendem a se avaliar com uma nota maior 

do que a atribuída pela avaliação do IRD. 

Empresa 

Figura 4.13. Avaliações das indústrias prestadoras de serviço, pelo IRD e pela própria 
empresa. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 

5.1 Área de Medidores Nucleares 

Quanto às irregularidades cometidas pelas indústrias, temos que: 

5.1.1 Desempenho operacional 

a) 38% das indústrias não realiza o teste de calibração. Ressaltamos que é fundamental 

trabalhar-se com os instrumentos calibrados pois, do contrário, as taxas de exposição 

medidas não fornecerão um resultado correto; 

b) 20% não guarda adequadamente os dosímetros ou não possui o dosímetro de controle. 

Com a ausência desses itens, não é possível saber corretamente as doses que os 

trabalhadores recebem; 

c) a ausência do registro do ensaio de fuga por parte de 34% das indústrias implica na nâo-

realização do ensaio, pois se não há registro, não há como saber se o ensaio foi 

realizado. 

5.1.2 Desempenho administrativo 

a) 34% das indústrias não realiza o ensaio de fiiga de material radioativo, principalmente 

porque utilizam fontes seladas. Porém, mesmo se a fonte foi aprovada pela ISO 2919, 

deve-se realizar o teste em intervalos de 6 meses a 3 anos [20], conforme recomendado 

pelo fabricante, sendo o intervalo de tempo menor aplicado à fontes seladas sujeitas a 

ambientes adversos, como corrosão, altas temperaturas e vibrações; 

a) a ausência do registro de treinamento mostra que 33% das indústrias não realizam o 

treinamento ou não realizam a reciclagem do treinamento, o que pode levar diretamente 

a acidentes, pois os funcionários desconhecem os procedimentos de segurança que 

devem ser adotados. Existe recomendação [21] para que ambos sejam realizados, assim 

como treinamentos periódicos; concordamos com esta recomendação, ressaltando que 

este item poderia ser mais cobrado (vigiado) pelo IRD, 

b) 33% das indústrias funcionam com a autorização da CNEN vencida. Uma indústria só 

pode funcionar com esta autorização, que é emitida pela sede da CNEN. 
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5.1.3 Desempenho global 

a) Indústrias que possuem mais de 40 fontes radioativas tem um melhor controle tanto 

administrativo quanto operacional. Isso porque as grandes indústrias tem um serviço de 

radioproteção melhor estruturado; 

b) indústrias apresentam um melhor desempenho administrativo que operacional, 

mostrando que as atividades são registradas, mas são realizadas erroneamente ou não 

são realizadas, 

c) em média, pouco mais da metade das indústrias tem um desempenho satisfatório, ou 

seja, cumpre a maioria dos itens exigidos pelo IRD. Essa situação é indesejável se 

considerarmos que estamos tratando de radioproteção. O desejável seria que, pelo 

menos, 80% das indústrias tivesse um desempenho bom ou excelente. 

5.2. Área de Radiografia Industrial 

5.2.1 Desempenho operacional 

Quanto às irregularidades cometidas pelas indústrias, temos que: 

a) 28% das indústrias não realiza o teste de calibração o que pode levar a doses acima da 

média, pois o levantamento radiométrico é feito com um instrumento que não fornece 

valores corretos. No caso de radiografia industrial, o problema é mais crítico que em 

medidores nucleares pois a segunda maior irregularidade ocorrida naquela área são as 

doses acima do limite de investigação; 

b) algumas indústrias (2%) não realizam o ensaio de fuga para o Cobalto 60, embora ele 

não seja necessário se a fonte tiver sido aprovada pela ISO 2919. Entretanto, o ensaio 

de fuga deve ser realizado se a fonte estiver sujeita a um ambiente adverso, 

principalmente fogo, água ou explosões. 

5.2.2 Desempenho administrativo 

a) a ausência do registro de treinamento em 24% das indústrias mostra que elas não 

realizam treinamento ou sua reciclagem, fator responsável pela maioria dos acidentes 

que ocorrem nesta área, devido ao fato dos trabalhadores não estarem cientes, 

desconhecerem, ou simplesmente esquecerem os procedimentos de segurança a serem 

adotados; 
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b) a taxa de dose acima dos níveis de registro permitidos pela CNEN. 

5.2.3 Desempenho global 

De acordo com os relatórios analisados e os dados obtidos, observamos que: 

a) os escritórios de prestadoras de serviço apresentaram um melhor desempenho do que as 

instalações abertas. Similar à área de medidores nucleares, isto significa que não adianta 

uma indústria registrar e documentar suas atividades se elas são realizadas 

erroneamente; 

b) na auto-avaliação, a maioria das indústrias obtiveram uma nota maior do que a calculada 

pelo IRD. Isto pode ser porque elas: 

i) se superestimam, 

ii) não tem uma noção correta do risco que cada item pode oferecer; 

iii) realmente corrigiram suas irregularidades, visto o tempo decorrido entre a análise 

do IRD e a auto-avaliação. 

5.3. Recomendações 

a) Recomendamos que treinamentos periódicos podem consistir apenas numa avaliação 

tipo prova, por exemplo, para assegurar que os operadores ainda conhecem os 

dispositivos de medidores nucleares, o risco potencial e os procedimentos de segurança 

aplicáveis; 

b) quanto à autorização para operação da CNEN recomendamos uma interação maior 

entre o IRD e a sede da CNEN a fim de agilizar o processo de emissão, ou então, que a 

autorização seja emitida pelo IRD; 

c) recomendações internacionais [22] postulam que indústrias de medidores nucleares 

devem ter um supervisor de radioproteção credenciado pela CNEN. Recomendamos 

que este funcionário seja um consultor independente em radioproteção. A indústria 

dever ter um funcionário de nível superior responsável pelo gerenciamento dos 

medidores nucleares, que não precisa, necessariamente, ser um supervisor de 

radioproteção credenciado pela CNEN. Este funcionário pode acumular outras funções, 

por exemplo, ser o engenheiro de segurança ou o chefe da manutenção da indústria. 

Assim, a indústria pode e deve contar com os serviços de um supervisor credenciado, 
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não necessariamente um funcionário, ou seja, pode ser um consultor independente, que 

visite a instalação periodicamente (semanalmente, por exemplo). Ainda, de acordo com 

as recomendações internacionais, a instalação deve possuir gerenciamento 

representativo para controle radioativo e operadores treinados para o trabalho com 

medidores; 

d) um novo modelo de planos de radioproteção para a área de medidores nucleares é 

apresentado no Apêndice I deste trabalho. É um modelo simplificado, para facilitar a 

redação de novos planos a serem utilizados pelas indústrias. Recomendamos que seja 

prontamente adotado pela CNEN; 

e) recomendações internacionais [22] postulam que o supervisor de radioproteção possa 

ser tanto um membro da equipe como um consultor externo, recomendamos que cada 

indústria tenha, no mínimo, um supervisor credenciado lotado na instalação, devido à 

periculosidade das fontes utilizadas nesta área. 

Nas duas áreas em estudo, o número de inspeções aumentou consideravelmente de 

1996 a 1998, assim como seu desempenho. Isso mostra que, apesar da quantidade de 

serviços ter aumentado, como o IRD exige um controle de qualidade cada vez maior, seu 

programa de inspeções funciona bem. Ainda, em 1998, nenhuma instalação aberta de 

radiografia industrial apresentou desempenho péssimo, e o número de indústrias com 

desempenho bom ou excelente foi significativo. Isso mostra que, quanto mais as indústrias 

são "vigiadas", melhor é a qualidade de seus serviços. 

Ainda, nas duas áreas, tanto os supervisores de radioproteção quanto os inspetores da 

CNEN tem interesse em cumprir os itens do relatório de inspeção e o seu natural segmento 

ou continuidade. Felizmente, tem havido uma apreciação do problema pelos dois grupos, 

concomitantemente, e os inspetores da CNEN têm se esforçado em assegurar que haja um 

contato maior entre eles e os supervisores. 

Constitui irregularidade os procedimentos de emergência não serem acessíveis aos 

trabalhadores, mas este fato não deve ser encarado com uma "válvula de escape" para um 

trabalho mal realizado. Em outras palavras, no caso de uma situação de emergência, todos 
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os trabalhadores devem estar cientes desses procedimentos, mesmo que, por uma falha da 

administração, eles não estejam acessíveis. 

Apesar de lidar com aproximações e ter um aspecto subjetivo (pois refere-se a 

pontuações dadas de acordo com o entendimento de cada um) o sistema de avaliação 

proposto neste trabalho funciona bem, retratando de maneira adequada a realidade das 

indústrias analisadas. Portanto, a avaliação de desempenho será apresentada na Internet a 

fim de que cada supervisor e/ou diretor possa avaliar sua indústria e corrigir suas 

irregularidades, antecipando-se às inspeções regulatórias da CNEN. 
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APÊNDICE I 

Proposta de Novo Modelo Padrão de Planos de Radioproteção para a Área de 
Medidores Nucleares 

1. OBJETIVO 

Este manual descreve os procedimentos de radioproteção para uma instalação, no 

tocante à utilização de um medidor nuclear, visando a proteção dos indivíduos envolvidos 

no trabalho com radiações ionizantes. Pela resolução CNEN-NE-3.01, item 6.1-b: "a 

direção do estabelecimento é responsável pela proteção radiológica e segurança da 

instalação. E igualmente responsável pelo planejamento e execução de todas as medidas 

para que os indivíduos do público não recebam doses superiores às fixadas no quadro de 

Limites Primários ". 

2. ÍNDICE 

Todas as páginas do Plano de Radioproteção devem ser numeradas e, no início, ele 

deve conter um índice que facilite sua consulta. 

3. ESTABELECIMENTO DE AUTORIDADES 

3.1 Deve-se atribuir ao Supervisor de Radioproteção ou indivíduo competente que 

desempenhe este papel, a responsabilidade de implementar o Plano de Radioproteção. 

Deve-se estabelecer, também, que cada pessoa identificada no plano, seja responsável 

pela implementação do mesmo em sua área de responsabilidade. 

3.2 Descrever as responsabilidades e tarefas que o Diretor e o Supervisor de 

Radioproteção possuem dentro da instalação. ATENÇÃO: NÃO É PARA COPIAR A 

NORMA 3.01 

3.3 O Plano de Radioproteção deve conter a assinatura do Diretor e do Supervisor de 

Radioproteção da instalação. 

4. IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO E SUA DIREÇÃO 

Informar a razão social da instalação, seu endereço, telefone, fax, página na Internet e 

e-mail. Descrever, num organograma simples, o setor responsável pela radioproteção 



40 

dentro da indústria, e sua relação com a diretoria e/ou presidência. Fornecer também o 

telefone do Serviço de Radioproteção. 

5. FUNÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DA INSTALAÇÃO 

5.1 Descrever as atividades que a indústria desenvolve e a necessidade de utilizar um 

medidor nuclear. No caso da indústria ter mais de um medidor nuclear instalado, 

descrever a função de cada um deles. 

5.2 Apresentar a planta da instalação com a localização dos medidores nucleares, local de 

armazenamento das fontes de radiação e qualquer outro dado relevante. A planta deve 

ser realizada de maneira simplificada, de forma que qualquer pessoa, que tenha o plano 

de radioproteção em mãos, seja capaz de identificar as área acima citadas. 

5.3 Informar em qual setor da instalação está localizado o medidor nuclear. Informar os 

tipos de isolamento e sinalização existentes. Descrever, detalhadamente, como será 

realizado o controle de acesso ao local onde o medidor nuclear está instalado. 

6 DESCRIÇÃO DA EQUIPE DE RADIOPROTEÇÃO 

Informar o nome e credenciamento do supervisor de radioproteção e o nome dos 

técnicos de radioproteção, assim como suas funções dentro da instalação. 

7. DESCRIÇÃO DA FONTE RADIOATIVA 

Informar para cada radionuclídeo: 

a) fabricante; 

b) tipos de radiação emitidas; 

c) energia de cada emissão, 

à) atividade (em Bq); 

e) meia-vida física; 

f) classificação; 

g) estado físico, 

h) tipo de encapsulamento. 
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8. DESCRIÇÃO DOS MEDIDORES NUCLEARES 

Informar os seguintes dados: tipo de medidor, fabricante, modelo e número de série. 

9. DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTEÇÃO 

9.1 Informar quais os equipamentos de radioproteção existentes na indústria, incluindo: 

fabricante, modelo, número de série e fornecer as cópias dos certificados de calibração. 

Esses dados referem-se a monitores de radiação, canetas dosimétricas, dosímetros 

termoluminescentes e quaisquer outros tipos de monitores utilizados pela instalação. A 

instalação deve possuir um zerador de canetas dosimétricas. 

9.2 Informar a quantidade de placas sinalizadoras e emblemas de radiação. 

9.3 Informar a razão social das empresas que realizam: 

a) o serviço de dosimetria pessoal; 

b) a calibração dos detetores e; 

c) a periodicidade de calibração. 

9.4 A indústria deve possuir uma fonte padrão para calibrar os medidores portáteis de 

radiação. Descrever o procedimento para a realização do teste de calibração. 

IMPORTANTE: Verificar se os dosímetros pessoais e os monitores de radiação são 

compatíveis com a fonte radioativa utilizada. O Supervisor de Radioproteção, ao escolher o 

equipamento a ser adquirido pela instalação, deve estar atento a este ponto. De nada adianta 

a instalação possuir um equipamento moderno se ele não detecta adequadamente a radiação 

emitida pela fonte utilizada. O Apêndice II apresenta uma tabela com alguns dados que 

podem auxiliar na escolha do equipamento. 

10. MONITORAÇÃO DA RADIAÇÃO 

10.1 Monitoração individual 

Informar quais trabalhadores serão usuários de dosímetros, sua função na instalação e 

a escolaridade, assim como o tipo de dosímetro que será utilizado. Informar como esses 

registros serão arquivados e o tempo de guarda dos mesmos. 
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10.2 Monitoração de área 

Informar 

a) os locais onde serão efetuados os levantamentos radiométricos; 

b) a freqüência de realização; 

c) a taxa de dose (em mSv/h) a 30 cm da fonte, com o obturador tanto na posição aberta 

como na fechada; 

d) o tipo de blindagem utilizada, de acordo com a Norma CNEN-NE-5.01 e o material de 

que é feita. 

11. GERÊNCIA DOS REJEITOS RADIOATIVOS 

Informar o que será feito quando uma ou mais fontes se tornarem rejeito, ainda que 

temporariamente; informar onde e como será armazenada e transportada. 

12. ESTIMATIVA DE DOSE 

Estimar (calcular) a taxa de exposição ou de dose a que cada trabalhador está sujeito 

em cada operação, em condições normais. 

13. SERVIÇO MÉDICO 

Informar: 

a) quem coordena o controle médico ocupacional da indústria, assim como suas atribuições 

e responsabilidades no tocante à radioproteção; 

b) quais os exames admissionais e demissionais que a indústria realiza; 

c) a periodicidade dos exames. 

14 TREINAMENTO 

Deve constar do Plano de Radioproteção: 

a) como será realizado o treinamento dos trabalhadores no tocante à radioproteção 

b) o que consta do programa de treinamento e reciclagem do treinamento; 

c) a periodicidade da reciclagem do treinamento; 

d) como será realizada a avaliação do treinamento. 
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15. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Informar os mecanismos que a indústria adota para evitar acidentes como incêndio, 

explosão, inundação, roubo do medidor nuclear, queda ou ruptura da blindagem, 

etc. (mesmo aqueles com pequena probabilidade de ocorrência) no local onde está localizada 

cada fonte radioativa. A indústria deve prever esses acidentes e informar as providências 

que tomará se ocorrerem. Consta na norma [5] que toda indústria deve ter um plano 

específico de emergência; recomendamos que as indústrias que possuem apenas uma fonte 

tenham um plano específico de emergência bem simples, contendo apenas alguns itens a 

serem cumpridos no caso de uma situação de emergência. 

Relacionar os equipamentos disponíveis para atuação numa situação de emergência. 

Obs: A instalação deve sempre manter atualizados os telefones de emergência da 

CNEN. 

16. INSTRUÇÕES PARA NOTIFICAÇÃO DE UMA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Informar: 

a) quem deve ser acionado primeiro numa situação de emergência, a fim de estabelecer uma 

prioridade que oriente o informante, 

b) nome, telefone e endereço completo dos indivíduos e/ou instituições a serem acionadas. 

Obs: o informante deve fornecer os seguintes dados: 

1. nome, 

2. nome e endereço da indústria, 

3. local do acidente, 

4. tipo de acidente; 

5. local para entrada do corpo de bombeiros, etc., 

6. cuidados a serem tomados com relação à fonte radioativa. 

17. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE SITUAÇÕES DE 
EMERGÊNCIA 

No caso da ocorrência de um acidente com radiação, deve ser feito um relatório 

incluindo: 

a) descrição do acidente, contendo dados referentes a: 

1. tipo e atividade do radionuclídeo; 
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2. local, data e hora do acidente, 

3. pessoas envolvidas; 

4. danos físicos à instalação. 

b) causas do acidente; 

c) reconstituição do acidente; 

d) estimativa das doses recebidas pelos indivíduos envolvidos; 

e) tempo de permanência junto à fonte (quem permaneceu junto ao medidor e por quanto 

tempo permaneceu); 

f) pessoas e/ou instituições que foram notificadas do acidente; 

g) exames clínicos e laboratoriais realizados, 

h) medidas tomadas para evitar novos acidentes. 

18. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE EMERGÊNCIA 

Um plano de emergência típico para uma situação envolvendo um medidor nuclear 

danificado deve conter, no mínimo, instruções para que os trabalhadores: 

a) não se aproximem do medidor; 

b) limpem a área e estabeleçam uma área de acesso; 

c) não permitam que pessoas que possam ter sido contaminadas por uma fonte rompida 

saiam da instalação, 

d) contatem o Supervisor de Radioproteção. 

19 PLANO DE TRANSPORTE 

Indústrias de medidores nucleares, que realizam transporte de material radioativo, 

devem elaborar um plano de transporte baseado nas normas CNEN [8,14], As informações 

devem ser compatíveis com a natureza das fontes a serem transportadas e este plano deve 

conter informações básicas como 

a) tipo de embalagem; 

b) documentação que acompanhará a expedição; 

c) sinalização do embalado e do veículo e limites de taxa de dose que serão respeitados. 
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APÊNDICE D 

Notas Obtidas pelas Empresas Individualmente 

Tabela A-l. Medidores Nucleares - Itens Administrativos 

Eaq»resa Total Empresa Total Avaliação Empresta rnmutm Avaliação 
1 0 Péssima 40 6,2 Bom 79 8,4 Bom 
2 0 Péssima 41 6,2 Bom 80 8,4 Bom 
3 0,1 Péssima 42 6,7 Bom 81 8,6 Bom 
4 0,4 Péssima 43 6,8 Bom 82 8,6 Bom 
5 0,4 Péssima 44 6,8 Bom 83 8,6 Bom 
6 1,6 Péssima 45 7,0 Bom 84 8,9 Bom 
7 1,7 Péssima 46 7,0 Bom 85 9,1 Bom 
S 2,6 Ruim 47 7,0 Bom 86 9,1 Bom 
9 2,6 Ruim 48 7,1 Bom 87 9,2 Bom 
10 2,6 Ruim 49 7,2 Bom 88 9,2 Bom 
11 3,2 Ruim 50 7,2 Bom 89 9,3 Bom 
12 3,5 Ruim 51 7,2 Bom 90 9,3 Bom 
13 3,6 Ruim 52 7,2 Bom 91 9,3 Bom 
14 3,7 Ruim 53 7,2 Bom 92 9,3 Bom 
15 4,0 Ruim 54 7,3 Bom 93 9,3 Bom 
16 4,2 Regular 55 7,3 Bom 94 9,3 Bom 
17 4,3 Regular 56 7,4 Bom 95 9,3 Bom 
18 4,3 Regular 57 7,4 Bom 96 9,3 Bom 
19 4,3 Regular 58 7,4 Bom 97 9,4 Bom 
20 4,4 Regular 59 7,4 Bom 98 9,4 Bom 
21 4,5 Regular 60 7,4 Bom 99 10,0 Ótimo 
22 4,5 Regular 61 7,4 Bom 100 10,0 Ótimo 
23 4,6 Regular 62 7,4 Bom 101 10,0 Ótimo 
24 5,1 Regular 63 7,4 Bom 102 10,0 Ótimo 
25 5,4 Regular 64 7,6 Bom 103 10,0 Ótimo 
26 5,4 Regular 65 7,6 Bom 104 10,0 Ótimo 
27 5,5 Regular 66 7,8 Bom 105 10,0 Ótimo 
28 5,5 Regular 67 7,9 Bom 106 10,0 Ótimo 
29 5,5 Regular 68 7,9 Bom 107 10,0 Ótimo 
30 5,7 Regular 69 8,0 Bom 108 10,0 Ótimo 
31 5,8 Regular 70 8,0 Bom 109 10,0 Ótimo 
32 5,9 Regular 71 8,0 Bom 110 10,0 Ótimo 
33 5,9 Regular 72 8,1 Bom 111 10,0 Ótimo 
34 5,9 Regular 73 8,1 Bom 112 10,0 Ótimo 
35 5,9 Regular 74 8,1 Bom 113 10,0 Ótimo 
36 6,0 Regular 75 8,1 Bom 114 10,0 Ótimo 
37 6,0 Regular 76 8,1 Bom 115 10,0 Ótimo 
38 6,0 Regular 77 8,1 Bom - - -

39 6,1 Bom 78 8,4 Bom - - -
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Tabela A-2. Medidores Nucleares - Itens Operacionais 

Empresa Total Eatpresa Tetal Avaliação Empresa Total Avaliação 
1 0 Péssima 40 6,0 Regular 79 8,6 Bom 
2 0 Péssima 41 6,0 Regular 80 8,6 Bom 
3 0,6 Péssima 42 6,0 Regular 81 8,6 Bom 
4 0,7 Péssima 43 6,1 Bom 82 8,6 Bom 
5 0,7 Péssima 44 6,2 Bom 83 8,6 Bom 
6 1,6 Péssima 45 6,4 Bom 84 8,6 Bom 
7 1,6 Péssima 46 6,5 Bom 85 8,6 Bom 
8 1,6 Péssima 47 6,5 Bom 86 8,7 Bom 
9 2,7 Ruim 48 6,5 Bom 87 8,7 Bom 
10 3,2 Ruim 49 6,7 Bom 88 8,7 Bom 
II 3,5 Ruim 50 7,1 Bom 89 8,7 Bom 
12 3,8 Ruim 51 7,1 Bom 90 8,7 Bom 
13 3,8 Ruim 52 7,2 Bom 91 8,7 Bom 
14 3,9 Ruim 53 7,3 Bom 92 8,7 Bom 
15 4,0 Ruim 54 7,3 Bom 93 8,7 Bom 
16 4,3 Regular 55 7,3 Bom 94 8,7 Bom 
17 4,5 Regular 56 7,3 Bom 95 8,7 Bom 
18 4,5 Regular 57 7,3 Bom 96 8,7 Bom 
19 4,5 Regular 58 7,3 Bom 97 8,7 Bom 
20 4,5 Regular 59 7,3 Bom 98 8,9 Bom 
2! 4,5 Regular 60 7,3 Bom 99 9,3 Bom 
22 4,5 1 Regular 61 7,3 Bom 100 10,0 Ótimo 
23 4,6 Regular 62 7,3 Bom 101 10,0 ótimo 
24 4,7 Regular 63 7,3 Bom 102 10,0 Ótimo 
25 4,7 Regular 64 7,3 Bom 103 10,0 Ótimo 
26 4,8 Regular 65 7,4 Bom 104 10,0 Ótimo 
27 4,8 Regular 66 7,4 Bom 405 10,0 Ótimo 
28 4,8 Regular 67 7,4 Bom 106 10,0 Ótimo 
29 5,0 Regular 68 7,5 Bom 107 10,0 Ótimo 
30 5,0 Regular 69 7,6 Bom 108 10,0 Ótimo 
31 5,1 Regular 70 7,9 Bom 109 10,0 Ótimo 
32 5,2 Regular 71 7,9 Bom 110 10,0 Ótimo 
33 5,2 Regular 72 8,0 Bom 111 10,0 ótimo 
34 5,2 Regular 73 8,0 Bom 112 10,0 Ótimo 
35 5,8 Regular 74 8,1 Bom H3 10,0 Ótimo 
36 5,9 Regular 75 8,4 Bom 114 10,0 Ótimo 
37 5,9 Regular 76 8,6 Bom 115 10,0 Ótimo 
38 5,9 Regular 77 8,6 Bom - • - -

39 6,0 Regular 78 8,6 Bom - - -
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Tabela A-3. Radiografia Industrial - Escritório 

Empresa Total Avaliação Empresa Total Avaliação Empresa Total iatio 
1 0 Péssima 15 6,4 Bom 29 8,8 Bom 
2 2,5 Ruim 16 6,5 Bom 30 9,0 Bom 
3 2,5 Ruim 17 7,3 Bom 31 9,0 Bom 
4 2,6 Ruim 18 7,3 Bom 32 ' 9,5 Bom 
5 3,7 Ruim 19 7,5 Bom 33 10,0 Ótimo 
6 3,8 Ruim 20 7,5 Bom 34 10,0 Ótimo 
7 3,8 Ruim 21 8,2 Bom 35 10,0 Ótimo 
8 4,2 Regular 22 8,4 Bom 36 10,0 Ótimo 
9 4,3 Regular 23 8,5 Bom 37 10,0 Ótimo 
10 5,0 Regular 24 8,6 Bom 38 10,0 Ótimo 
11 5,0 Regular 25 8,6 Bom 39 10,0 Ótimo 
12 6,0 Regular 26 8,6 Bom 40 10,0 Ótimo 
13 6,1 Bom 27 8,7 Bom 41 10,0 Ótimo 
14 6,1 Bom 28 8,7 Bom 42 10,0 ótimo 

Tabela A-4. Radiografia Industrial - Instalação Aberta 

Empresa Total Avaliação Empresa Total Avaliação Empresa Total Ay|Jiacfto 
1 0 Péssima 28 7,3 Bom 55 9,5 Bom 
2 1,5 Péssima 29 7,3 Bom 56 9,2 Bom 
3 2,6 Ruim 30 7,4 Bom 57 9,3 Bom 
4 28 Ruim 31 7,6 Bom 58 9,3 Bom 
5 3,5 Ruim 32 7,6 Bom 59 9,4 Bom 
6 3,8 Ruim 33 7,7 Bom 60 9,4 Bom 
7 4,0 Ruim 34 8,0 Bom 61 9,4 Bom 
8 4,1 Regular 35 8,1 Bom 62 9,4 Bom 
9 4,1 Regular 36 8,2 Bom 63 9,4 Bom 
10 4,4 Regular 37 8,2 Bom 64 9,8 Bom 
11 4,4 Regular 38 8,3 Bom 65 9,8 Bom 
12 4,5 Regular 39 8,4 Bom 66 9,8 Bom 
13 4,7 Regular 40 8,4 Bom 67 9,8 Bom 
14 5,1 Regular 41 8,4 Bom -í 68 9,8 Bom 
15 5,2 Regular 42 8,5 Bom 69 10,0 Ótimo 
16 5,2 Regular 43 8,5 Bom 70 10,0 Ótimo 
17 5,6 Regular 44 8,6 Bom 71 10,0 Ótimo 
18 5,7 Regular 45 8,6 Bom 72 10,0 Ótimo 
19 6,0 Regular 46 8,6 Bom 73 - : 10,0 Ótimo 
20 6,0 Regular 47 9,0 Bom 74 10,0 Ótimo 
21 6,1 Bom 48 9,0 Bom 75 10,0 Ótimo 
22 6,1 Bom 49 9,1 Bom 76 10,0 Ótimo 
23 6,2 Bom 50 9,1 Bom 77 10,0 Ótimo 
24 6,5 Bom 51 9,2 Bom 78 10,0 Ótimo 
25 6,8 Bom 52 9,2 Bom 79 10,0 Ótimo 
26 6,9 Bom 53 9,2 Bom 80 10,0 Ótimo 
27 7,2 Bom 54 9,2 Bom 81 10,0 Ótimo 
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APÊNDICE m 

MODELOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Este modelo será apresentado na Internet, na página do IRD, para que as indústrias 

possam se auto-avaliar. Consta de uma tabela contendo itens abordados nas inspeções de 

rotina do IRD. O supervisor de radioproteção (ou substituto) deve pontuar esses itens de 0 

a 10, de acordo com o cumprimento de cada um pela sua indústria (zero significando não 

cumprimento) Ao final, deve somar a pontuação obtida e dividir pelo número de itens da 

tabela. O valor obtido deve ser comparado com os valores da Tabela 3.4. 
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Tabela A-5. Modelo de Avaliação de desempenho para indústrias que utilizam medidores 
nucleares 

Item Pontuação 
Procedimentos administrativos 

Autorização especifica para operação da CNEN 
Plano de radioproteção atualizado 
Registro de trabalhadores 
Registro de treinamento 
Registro de monitores de radiação 
Registro de monitoração de áreas 
Registro de situações de emergência 
Registro de fontes de radiação 
Registro de mon itoração no transporte 
Registro do controle dosimétrico 
Registro do controle médico 
Registro do ensaio de fuga 
Registro de movimentação de fontes 
Sistema de registro centralizado 

Procedimentos operacionais 
Sistema de dosimetria individual 
Local de guarda dos dosímetros individual e de controle 
Realização do teste de aferição 
Local de guarda da instrumentação 
Medidor de radiação reserva 
Programa de emergência 
Levantamento radiométrico no local de armazenamento das fontes 
Levantamento radiométrico no medidor nuclear 
Levantamento radiométrico no local de instalação do medidor nuclear 
Mapa de risco da instalação com a localização dos medidores nucleares 
Segurança física e radiológica das instalações dos medidores nucleares 
Segurança física e radiológica do local de armazenamento do material radioativo 
Sinalização (no medidor nuclear, no local de instalação, armazenamento, etc.) 
Avaliação e assimilação do treinamento por parte dos trabalhadores 
Taxa dentro do limite de dose 
Supervisor de radioproteção 
Substituto do supervisor de radioproteção 
Procedimentos de emergência acessíveis aos trabalhadores 
Fornecer resultado da monitoração individual aos funcionários 
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Tabela A-6. Modelo de Avaliação de desempenho para indústrias de radiografia 
industrial- escritório 

| Item Vontiiaçio I 
Procedimentos administrativos 

1 Autorização específica para operação da CNEN 
Plano de radioproteção atualizado 8 

Registro de trabalhadores 
Registro de treinamento 
Registro de monitores de radiação 
Registro de monitoração de áreas 
Registro de situações de emergência 
Registro de fontes de radiação 
Registro de monitoração no transporte 
Registro do controle dosimétrico 
Registro do controle médico 

I Registro de monitoração do irradiador 
I Registro do ensaio de fuga (só para o caso do C o - 6 0 ) 

Registro de movimentação de fontes 
Sistema de registro centralizado 

Procedimentos operacionais 
Local de guarda dos dosímetros individual e de controle 

1 Realização do teste de aferição 
Local de guarda da instrumentação 

I Monitores de radiação portáteis em quantidade suficiente 
1 Programa de emergência 
1 Levantamento radiométrico de área e de equipamentos 
I Certificado de vistoria do irradiador 
J Segurança física e radiológica do local de armazenamento do material 

radioativo 
Instruções para pernoite 
Taxa dentro do limite de dose 
Envelope de emergência 
Instruções para o caso de acidentes 
Certificados de calibração das canetas dosimétncas 
Certificados de calibração dos "bips" 
Número de "bips" em quantidade suficiente 
Número de canoas em quantidade suficiente 
Sistema de dosimetria individual 

1 Local de guarda dos dosímetros individual e de controle 
| Monitor fixo 
J Substituto do supervisor de radioproteção 
| Documentação para transporte 
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Tabela A-7. Modelo de Avaliação de desempenho para indústrias de radiografia 
industrial- instalação aberta 

1 Item Pontuação 
Autorização específica para operação da CNEN 
Plano de radioproteção atualizado 
Registro do controle dosimétrico 
Certificado de vistoria do irradiador 
Certificado de fonte radioativa 
Instruções para pernoite 
Envelope de emergência 
Instruções para o caso de acidentes 
Cópias dos certificados de calibração dos medidores portáteis 
Cópias dos certificados de calibração dos "bips" 
Cópias dos certificados de calibração das canetas dosimétricas 
Sistema de monitoração de área e de equipamentos 
Substituto do supervisor de radioproteção 
Material e equipamento de emergência 
Segurança física e radiológica do local de armazenamento do material 
radioativo 
0 operador utiliza adequadamente o dosímetro individual 
0 operador realiza adequadamente o balizamento da área 
0 operador segue os procedimentos de segurança do equipamento de RI 
durante a operação 
0 operador segue os procedimentos de radioproteção 
Número de "bips" em quantidade suficiente 
Número de canetas em quantidade suficiente 
E fornecido resultado da monitoração individual aos trabalhadores 
Taxa dentro do limite de dose 
Procedimentos de emergência acessíveis aos trabalhadores (no local da 
obra) 
Teste de aferição 
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ANEXO 

MEDIDORES NUCLEARES E RADIOGRAFIA INDUSTRIAL 

1. Medidores nucleares 

Os medidores são dispositivos de controle de qualidade que utilizam propriedades 

características da radiação ionizante, não necessitando estar em contato com o material 

examinado, facilitando grandemente o trabalho em diversas áreas de atuação [1]. Consistem 

basicamente de uma fonte selada, um detector e uma unidade eletrônica com um "display" 

para visualização. Existem três tipos de medidores nucleares: de transmissão, de 

retroespalhamento e medidores reativos. Os medidores de transmissão são os mais 

utilizados na indústria convencional; são aqueles em que a fonte e o detector estão situados 

de lados opostos do material. Medidores de densidade, espessura e nível utilizam este 

princípio, que é muito simples: a radiação se atenua ao atravessar o material e o detector 

mede uma taxa de dose (ou taxa de recuo). Se a radiação passa através de uma espessura 

constante do material, o detector medirá as mudanças de densidade do material aonde a 

radiação penetrou. Se a radiação tem que atravessar um material mais denso, seu grau de 

atenuação aumentará e a taxa de recuo reduzirá. O detector também percebe a diminuição 

da densidade. Se a densidade do material é constante, o detector medirá as mudanças 

geométricas que ocorrem, como por exemplo, na espessura do material que passa entre a 

fonte e o detector. O grau de atenuação aumentará com a espessura. Alguns isótopos 

típicos utilizados em medidores de transmissão estão listados na tabela Ax.l [23], assim 

como suas aplicações. A atividade das fontes beta pode variar entre 40 MBq e 40 GBq, e 

das fontes gama entre 0,4 e 40 GBq. 

Os medidores de retroespalhamento são aqueles onde o detector e a fonte ficam do 

mesmo lado do material. A radiação penetra no material e interage com os átomos e 

moléculas. A interação será maior nos materiais mais grossos ou densos. Como o detector é 

protegido contra a radiação primária, ele mede somente as radiações secundárias que se 

retroespalham a partir da interação. Neste caso também, se existe uma geometria constante, 

o medidor indicará a espessura do material. Algumas aplicações típicas dos medidores de 

retroespalhamento, assim como seus isótopos mais utilizados estão listadas na Tabela Ax.2 

[23]. 
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Tabela Ax. 1. Fontes utilizadas em medidores de transmissão e suas respectivas aplicações. 

Fonte Radioativa Aplicações Típicas de 
Medidores de Transmissão 

147Pm (Promécio-147, beta) Densidade de papel 
™Tl (Tálio-204; beta) Espessura de papel, borracha e produtos têxteis 

85Kr (Kriptônio-85; beta) Espessura de papelão 
^Sr (Estrôncio/ítrio-90, beta) Espessura de metais delgados 

Raios-X Aço de até 20 mm; nível líquido de vasilhas 
24'Am (Amerício-241; gama) Aço de até 10 mm; conteúdo de garrafas 

137Cs (Césio-137; gama) Aço de 100 mm; conteúdo de tubulações / tanques 1 
60Co (Cobalto-60; gama) Conteúdo de fornos de coque, fornos de ladrilhos, etc. 

Tabela Ax.2. Fontes e aplicações de medidores de retroespalhamento 

| Fonte de Radiação Aplicações Típicas do Medidor de Retroespalhamento 
Promécio 147 (beta) Espessura de papel, revestimento de metal delgado 

Tálio 204 (beta) Espessura de borracha delgada e produtos têxteis 
Estrôncio/ítrio 90 (beta) Espessura de plástico, borracha, vidro e de ligas finas 

Amerício 241 (gama) Vidro de até 10 mm e plástico de até 30 mm 
Césio 137 (gama) Vidro de mais de 20 mm; densidades de rocha/carbono 

| Amerício 241 /berílio Detecção de hidrocarbonetos em rochas 

As atividades das fontes beta podem variar entre 40 e 200 MBq e das fontes gama 

podem conter até 100 GBq. 

Como nenhuma das indústrias convencionais analisada é usuária do medidor reativo, 

não falaremos muito sobre ele; porém, a título de ilustração, basta saber que eles utilizam 

raios X de baixa energia, que podem ionizar átomos específicos emitindo raios X 

fluorescentes com uma energia característica. Assim, o medidor reativo é capaz de analisar 

os elementos constitutivos de materiais como minerais e ligas. 

2. Radiografia industrial 

A radiografia industrial consiste na verificação da existência de descontinuidades 

internas, pelo uso de fontes de radiação X ou gama, que incidem num dos lados da peça, e 

de um detector de radiação, que pode ser um filme radiográfico colocado do lado oposto à 
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fonte de radiação [3]. O termo industrial a distingue da aplicação médica que utiliza 

métodos similares. Porém, para simplificar, daqui em diante sempre que aparecer o termo 

radiografia, estaremos falando de radiografia industrial. 

A técnica de radiografia é muito simples, consiste em colocar a amostra a ser 

analisada entre um filme e a fonte de radiação. A radiação é atenuada quando atravessa a 

amostra e, deste modo, obtém-se uma intensidade da distribuição que corresponde à 

distribuição de espessura do material e fornece a estrutura interna da amostra. Os raios X 

[24] são formados quando feixes de elétrons de alta energia são bruscamente desacelerados 

ao se chocar com átomos de alvos metálicos e parte dessa energia é emitida na forma de 

radiação eletromagnética. Os raios X fazem parte do espectro eletromagnético não visível, 

porque tem comprimentos de onda muito pequenos. Quanto menor seu comprimento de 

onda, mais penetrantes os raios X serão. 

Um equipamento de raios X tem os seguintes componentes: um tubo de raios X, com 

um alvo de tungstênio. De um modo simplificado, ocorre a aceleração de elétrons dentro do 

tubo, sua colisão com o alvo e a posterior formação de raios X, em decorrência da energia 

cinética dos elétrons que foi transferida para o alvo. Para que o processo ocorra é 

necessário haver uma tensão aplicada da ordem de quilovolts (kV), sendo a corrente elétrica 

no tubo da ordem de miliamperes (mA). 

3. Gamagrafia industrial 

Esta técnica assemelha-se à radiografia industrial pelo fato de também registrar em 

filme a imagem obtida. Porém, aqui não é usado um equipamento de raios X, mas um 

equipamento denominado irradiador. O princípio físico também é o mesmo da radiografia, 

ou seja, a atenuação dos raios gama ao atravessar uma amostra. Os radioisótopos mais 

usados são o Cobalto-60, o Iridio-192 e o Césio-137. 

Os aparelhos de gamagrafia tem, além da fonte radioativa, os seguintes 

componentes[25]: 

a) o irradiador (ou blindagem) - o irradiador mais usado em gamagrafia é portátil e 

panorâmico, tipo de irradiador onde a fonte selada é movida de sua posição de 

blindagem para uma posição completamente externa ao irradiador, até o terminal de 

exposição; 
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b) tubo-guia - tubo flexível utilizado para guiar o porta-fonte da saída do irradiador até a 

posição de irradiação, 

c) controle remoto mecânico - usado em irradiadores panorâmicos para acionar a fonte 

radioativa e manter uma distância adequada da mesma, em torno de 10 metros. 

Tabela Ax-3. Informações sobre medidores de radiação, monitores individuais e emissões 
de radiações. 

j Monitores individuais ou 
j medidores de radiação 

Radiação 
que detecta 

Indicado para realizar medidas de: 

Geiger-Müller P - X - Y Medida de campo; contaminação beta e 
gama 

Cintilômetro P-X-Y Contaminação de baixa energia; 
monitoração em geral 

j Câmara de ionização P-X-Y Monitoração em geral 

I Contador proporcional à gás a Monitoração de contaminação alfa 
Dosímetro de bolso X-Y Monitoração pessoal 

j Filme ou TLD P - X - y Monitoração pessoal 

I Medidor de taxa de dose 
| com alarme (bip) 

X-Y Monitoração geral 


