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1-INTRODUÇÃO

Desde a década de 80 do século passado que a radiografia computadorizada (RC) tem sido utilizada na
área médica [1]. As utilizações desta tecnologia na área industrial são mais recentes, remontando ao final
de década de 90 como se pode verificar nos trabalhos apresentados no 7th European Conference on
Non-destructive Testing [2].

Esta tecnologia ficou restrita a área médica no país até o ano de 2000, quando a PETROBRAS 
REFINARIA DE PAULíNIA - REPLAN se interessou nos testes, então em andamento na ARCtest, para
utilizar um equipamento de radiografia computadorizada desenvolvido para a área médica na área
industrial. A aproximação entre as duas empresas na época permitiu que a técnica fosse utilizada
comercialmente para avaliação de integridade de tubulações na PETROBRAS - REFINARIA DE
PAULíNIA - REPLAN. As vantagens do uso da técnica nesta área levaram a estudos visando à utilização
da técnica para avaliação de juntas soldadas. Os resultados alcançados em testes com corpos de prova
com descontinuidades e as vantagens de produtividade conjugadas com a maior segurança permitiram
que a técnica de radiografia computadorizada fosse utilizada no controle de qualidade de juntas soldadas
na troca do superaquecedor da Caldeira de CO da REPLAN com bons resultados.

2- RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA - RC

A RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA (RC) utilizando placas de fósforo (IP), ou FILMLESS
RADIOGRAPHY basicamente utiliza o s mesmos recursos para execução da radiografia convencional,
porém com a diferença básica de que o filme radiográfico é substituído por uma placa de material
sensível a radiação ionizante (placa de fósforo flexível). Esta placa de fósforo contém cristais cujos
elétrons se posicionam em órbitas de alta energia após serem estimulados por uma radiação ionizante.

Tais e iétrons, instáveis, podem r everter às ituação de equilíbrio devido ao principio da luminescência
fotoestimulada, que basicamente é a capacidade que possuem certos materiais de absorver energia e
liberarem esta em forma de luz (fótons) [3]. A luz emitida é captada num fotomultiplicador e gera uma
imagem digital que é exposta numa tela de computador [3].

A utilização da técnica traz grandes vantagens:

• Possibilidade de reutilização das placas de fósforo;

• Menor tempo de exposição (as telas de fósforo são sensibilizadas com até 20 vezes menos
radiação do que os filmes Classe 11);

• Eliminação das etapas demoradas de revelação e fixação dos filmes convencionais (dispensa
se câmara escura necessitando apenas de sala com penumbra de aproximadamente 10 lux);

• Não requer equipamento sofisticado para mostrar as imagens (permite gerar imagens em
computadores pessoais).

Também é importante frisar que permite utilizar fontes de raios gama de baixíssima atividade:

• 18,5 GBq à 370 GBq (0,5 à 10 Ci) de Se-75;

• 370 GBq (10 Ci) de Ir-192.

Além de aumentar a segurança intrinseca para trabalhadores radiográficos e indivíduos de público:

• Devido aos pequenos raios de isolamento, racionaliza o trabalho além de facilitar o controle da
área restrita.



3· HISTÓRICO

Durante o ano de 2000, a ARCtest iniciou o desenvolvimento das pesquisas de adaptação do método de
RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA - RC, originariamente concebido da área médica, para a
Industria, buscando inicialmente atender às exigências das Plantas de Processo, quanto à detecção de
mecanismos de deterioração (avaliação de integridade de tubulações).

Devido ao excelente resultado alcançado, vislumbrou-se a possibilidade de se utilizar a RADIOGRAFIA
COMPUTADORIZADA· RC na inspeção radiográfica na parada da Unidade de Craqueamento Catalítico
da PETROBRAS - REPLAN, especialmente na troca do superaquecedor na Caldeira de CO [4], onde se
previa uma grande quantidade de juntas soldadas de pequenos diâmetros.

Os diversos códigos que regulamentam a utilização da técnica radiográfica, recomendam o uso da
técnica Parede Dupla - Vista Dupla, (PD-VD), para diâmetros até 3 Yz", podendo ser utilizadas tanto a
técnica da elipse com a de imagem sobreposta, sendo à distância-fonte-fiIme mínima de 700mm.

Devido a orientações normativas internas, somente é permitida a utilização de fontes de Ir 192 com
atividade máxima de 20Cí nas unidades industriais da PETROBRAS, os tempos de e xposição para a
técnica PD-VD, para tubos com até 5,5mm de espessura e diâmetro entre 2" e 3 Yz" são
aproximadamente 22 minutos por filme (FILME CLASSE I), totalizando 1 hora por junta incluindo a
montagem do arranjo radiográfico. Outra limitação é o periodo de tempo dado na Permissão de Trabalho,
para a execução de atividades de radiografia. Todas estas limitações levavam a atividade de radiografia
a se tornar caminho crítico na parada.

Como proposta para se diminuir o tempo de fonte exposta e aumentar a produtividade foi estudada a
utilização da técnica alternativa Parede Dupla - Vista Simples (PD-VS) que melhoraria, mas não
resolveria o problema.

Além do problema técnico, seria impossivel, que os trabalhadores de outras frentes de trabalho
evacuassem a área em tão pouco tempo destinado a radiografia (1 hora de almoço e 1 hora de janta),
pois antes do inicio dos trabalhos de gamagrafia se faz necessário verificar toda a área restrita, calculada
anteriormente e o trabalho de evacuação por mais rápido que fosse efetuado não levava menos que 30
minutos.

Para contornar todas essas limitações foi proposto pela ARCtest, um projeto de Instrução para execução
de RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA - RC em juntas soldadas de pequeno diâmetro [5] que foi
avaliado pela PETROBRAS.

4. AVALIAÇÃO DO PROJETO DE INSTRUÇÃO

Como ainda não há uma norma específica que defina variáveis essenciais para a técnica de
RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA - RC, adotou-se avaliar o procedimento proposto à luz das
normas: ASME V [6] e a EN1345 [7], e de uma proposta de norma da União Européia sobre
RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA - RC (Non destructive testing - Industrial computed radiography
with phosphor imaging plates), discutida por Ewert e Zscherpel [8] no 15° congresso mundial sobre
ensaios não destrutivos de 2000 (Roma, 2000) [a].

Vários tópicos técnicos do documento acima foram avaliados e melhor considerados em sua aplicação
prática n.o trabalho apresentado no último evento do 6°. COTEQ - INSPEÇÃO DE JUNTAS SOLDADAS
ATRAVES DE RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DE
ENGENHARIA. [9].

a A proposta de norma (Non destructive testing - Industrial computed radiography with phosphor imaging plates) está
subdividida em duas partes (Part 1: Classification of Systems e Part 2: General principies for examination of metallic
materiais using X-rays and gamma rays). No trabalho apresentado em Roma. 2000 foi discutida a parte 2. As últimas
rnvl~ü~ de -amtrasas partes lJudm l1--sêí el1vUlltl ada5 11U -sita: -< -http:Htfawtst:kb.bam.deI-tJ~PJwe!cGme.htm! .>.



Para melhor avaliar a técnica foram construídas 09 amostras sendo 08 de diâmetro 2" espessura 5,5 mm
e 1 de diâmetro 3" espessura 5,5 mm e através da comparação dos resultados obtidos entre a
RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA - RC, e a Radiografia Convencional, a luz dos documentos
acima mencionados. [a] e [9]

Embora próximos de alcançar as exigências estabelecidas nas normas para o ensaio de Radiografia
Convencional, alguns quesitos não foram atingidos, porém um dos parâmetros mais importantes levados
em conta pela Engenharia de Inspeção da PETROBRAS, foi alcançado com sucesso, A DETECÇÃO DE
TODAS AS DESCONTINUIDADES PROVOCADAS N OS C ORPOS DE PROVA as quais simulavam
aquelas possíveis de serem encontradas nos processos de soldagem definidos para a manutenção da
CALDEIRA DE CO, como pode ser avaliado em algumas das imagens descritas na figo 1.

Nota: É importante salientar que todos os códigos de norma sempre ressaltam que os parâmetros
de qualidade estabelecidos em norma podem ser flexibilizados pelos Clientes Finais caso estejam
de acordo com suas necessidades. Isto é muito comum principalmente quando se trata de
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE ENCONTRAM-5E EM OPERAÇÃO.

Fig. 1· Imagens efetuadas com o ensaio de RC e técnica PD·VS, para verificação do desempenho
em corpos de prova com descontinuidades conhecidas.

CORPO DE PROVA DE 3" esp. 6,5 mm COM REFORÇO DE SOLDA CORPO DE PROVA DE 3" esp. 6,5 mm COM REFORÇO DE SOLDA
DE 3,2 mm - PENETRÔMETRO DIN - USO DO RECURSO 3D. DE 3,2 mm - PENETRÔMETRO DIN - USO 00 RECURSO 3D.

CORPO DE PROVA DE. 3" esp. 6.5 mm COM REFORÇO DE SOLDA CORPO DE PROVA DE 2" esp. 5,5 mm COM REFORÇO DE SOLDA
DE 3,2 mm - PENETROMETRO DUPLEX - USO DO RECURSO 3D. I DE 3,2 mm - PENETRÔMETRO DUPLEX - USO DO RECURSO 3D.
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5. SEGURANÇA E RADIOPROTEÇÃO.

5.1. Avaliação Preliminar

Como descrito no inicio do trabalho, o problema maior do uso da Radiografia Convencional, com as
técnicas tradicionais, consistia em atender a demanda de ffispeção prevista, no curto espaço de tempo
determinado e atendendo aos requisitos de segurança.

A Segurança Industrial da PETROBRAS, juntamente com o Setor de Radioproteção da ARCtest, efetuou
várias simulações de cálculos para determinar o Raio de Isolamento para Indivíduos de Público, até
concluir que a RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA - Re, seria a técnica que mais racionalizaria o
uso da Radiação Ionizante, além de proporcionar maior segurança para os trabalhadores radiográficos
permitindo que trabalhassem com mais tranqüilidade inclusive porque poderiam facilmente vigiar o
arranjo radiográfico por praticamente estarem junto ao cabo comando além de facilitar o controle da área
restrita.

Simulou-se um exemplo em que em uma jornada de trabalho de 4 horas de área liberada para
Gamaqrafia teríamos:

PARÂMETRO RADIOGRAFIA CONVENCIONAL
RADIOGRAFIA

COMPUTADORIZADA

PD-VD
I PD-VS

TÉCNICA I PD-VS PD-VS
(Elipse) (1) (Bico colado) (2) (Bico colado) (Bico colado),

CLASSE DE FILME ASTM ASTM Classe I ASTM Classe I ASTM Classe I Placa de fósforo

PRODUÇÃO ESTIMADA DE 4 juntas (3) 24 juntas 24 juntas 24 juntasJUNTAS

PRODUÇÃO ESTIMADA DE 8 filmes 96 filmes 96 placas 96 placas
FILMES

TEMPO DE EXPOSiÇÃO POR
22 minutos 2 minutos 16,66 minutos 50 segundos

FILME

TEMPO DE FONTE EXPOSTA 176 minutos - 3 192 minutos 26,66 horas (4) 80 minutoshoras (3)

ISÓTOPO Ir-192 5e-75 Se-75 Se-75

ATIVIDADE 20 Ci 10 Ci 0,5 Ci 0,5 Ci

FATOR DE COLlMAÇÃO 20 x I 20 x 20 x I 20 x

TAXA DE DOSE PARAI 20 mRem/dia I 20 mRem/diaTRABALHADORES 20 mRem/dia 20 mRem/dia
I

RAIO DE BALIZAMENTO Durante 9 dias

PARA TRABALHADORES
9 metros 5 metros um balizamento 1 metro

de 0,9 metros

TAXA DE DOSE PARA
0,4 mRem/dia

I
0.4 mRem/diaINDIVIDUOS DE PÚBLICO 0,4 mRem/dia 0,4 mRem/dia

RAIO DE BALIZAMENTO Durante 9 dias
PARA INDIVíDUOS DE 61 metros 29 metros um balizamento 4,1 metros
PÚBLICO de 6,2 metros

(1) - A técnica de PD-VD, somente seria possivel de se realizar com \r-192, devido ao tempo de fonte exposta por
filme com a distancia requerida por procedimento - 700 mm.
(2) - Para a técnica PD-VS (Bico colado), foi utilizado o calculo com 8e-75 para forçar a comparação de mesmos
parãmetros em relação a RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA - RC, alterando-se porém a atividade e a Placa de
Fósforo.
(3) - Seria impossível realizar os 8 filmes neste prazo pOIS o tempo de área liberada é o mesmo de fonte exposta,
logo sena impossível a realização de 8 filmes pois não se teria tempo para a preparação e ajustes do arranjo
radiografico.
(4) - Imoossível a realização dentro de uma jornada máxima de 4 horas, seriam necessarias 3 horas de fonte
exposta por dia durante 9 dias de serviço.



5.2. Resultados Práticos de Campo

Os trabalhos de Radiografia Industrial quando executados em unidades operacionais que estão sofrendo
uma parada para a sua manutenção são cercados com muito cautela e atenção, pois o numero de
pessoas envolvidas em um determinado espaço é grande (na ordem de aproximadamente 1200
profissionais), o que faz com que sejam tomados uma série de precauções para que se assegurem que
todas as pessoas envolvidas no raio de isolamento (área restrita), sejam retiradas desta área e levadas
para um local seguro enquanto sejam efetuadas as radiografias.

Para que seja executado este procedimento de avaliação de segurança é necessário algum tempo antes
do inicio do isolamento de área, normalmente este tempo é de 30 minutos a 1 hora, dependendo do raio
de isolamento calculado preliminarmente.

Outro fato relevante é que os trabalhos de radiografia industrial são realizados normalmente durante os
horários de refeições (almoço e jantar) o que leva os Técnicos de Segurança e Responsáveis por
Instalação Aberta a trabalharem rápido na evacuação de pessoal. pois o trabalho de radiografia industrial
seria prejudicado pelo curto espaço de tempo que é de 1 hora, sendo este destinado a isolamento de
área, preparação do arranjo radiográfico e tempo de exposição da fonte.

Um outro fator de atenção em que o ensaio radiográfico traz um impacto direto é nas áreas adjacentes a
sua realização, ou seja: outras unidades operacionais e prédios habitados. como oficinas de caldeiraria e
outros, que também precisam ser avisados com certa antecedência para que estas áreas impactadas
provenientes dos trabalhos com radiografias industriais tomem as medidas necessárias para que nenhum
de seus colaboradores permaneçam na área do isolamento quando inicio dos trabalhos radiográficos.

A tomada de decisão por parte do órgão d e Segurança Industrial - PETROBRAS - REFINARIA DE
PAULíNIA· R EPLAN para a realização de serviços de radiografia industrial é feita através de uma
planilha de ensaio não destrutivo com aplicação de radiação ionizante, nesta planilha se descreve o
numero de juntas a serem radiografadas, quantidades de filmes, tempo de exposição da fonte radioativa,
cálculos de isolamento de área, tipo de fonte radioativa, horário de execução dos serviços de radiografia,
atividade da fonte radioativa, e outros.

Esta planilha é:

• Preenchida pela empresa que presta serviços de radiografia (no caso a ARCtest);

• Verificada peio Órgão fiscalizador do contrato da empresa ARCtest;

• Conferida pelo Órgão de Segurança, Meio A mbiente e Saúde ambos (os dois últimos) da
Unidade de Negocio - REPLAN.

Nota: Para o atendimento deste procedimento normalmente é solicitado um prazo de pelo menos 4 horas
antes do inicio dos traDalhos para a verificação no campo das condições de trabalho e áreas impactadas
com os serviços de raaiografia industrial.

Como resultado prático durante os trabalhos de manutenção na Caldeira de CO utilizando a
RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA - RC, devido ao grande ganho por ser possível trabalhar com
uma área de isolamento muito pequena quando comparada com outros isolamentos que eram requeridos
pela técnica de radiografia convencional, obteve-se os seguintes resultados:

• Melhor controle durante a evacuação da área, ou seja um menor numero de trabalhadores que
deveriam sair da área em um menor tempo, exemplificando de forma prático temos que: em 10
minutos todos os trabalhadores envolvidos na Caldeira de CO saiam da área para um local
seguro;

• Não se tinham áreas adjacentes impactadas com os serviços de RADIOGRAFIA
COMPUTADORIZADA - RC, melhorando a segurança pessoal e operacional;

• A conclusão dos trabalhos de RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA· RC no tempo previsto,
não sendo necessário que o s Técnicos do SMS - REPLAN e RIA's ARCtest ficassem com



atenção redobrada quando da volta dos trabalhadores após os horários de refeições, fato
comum que ocorre com a Radiografia Convencional, face à dificuldade em cumprir os prazos
necessitando por vezes de estender o horário de execução das radiografias;

• As planilhas de e nsaio não destrutivos c om a plicação de r adiação ionizante não exigiam um
tempo grande para a sua liberação, pois o serviço era restrito a uma área conhecida, no caso,
até 1 hora era suficiente para se tomar todas as precauções necessárias para a sua execução
uma vez que a área isolada se restringia a estrutura da própria Caldeira de CO;

• Levantamentos radiométricos ficando no mesmo nível de radiações de fundo, ou seja, não se
verificaram radiações para fora da estrutura (Parede d'água) da Caldeira de CO;

• Em caso de emergência (resgate de fonte), a atuação dos trabalhadores radiográficos seria
muito mais racional, ou seja, o novo balizamento da área não ultrapassaria 42 metros
impactando bem menos outras áreas produtivas da REPLAN além de que durante o resgate os
trabalhadores o fariam de maneira mais segura e menos estressante haja vista que a fonte
utilizada era de Selênio - 75 e sua atividade era de 0,5 Ci;

• A utilização do radioisótopo Selênio· 75 que tem uma intensidade de radiação menor que a de
Irídio 192 e também devido ao uso de atividade de 0,5 Ci .. Variáveis que fazem com que o raio
de isolamento seja muito menor.

• Face ao menor raio de isolamento para Indivíduos de Público, o controle da área restrita era
muito mais efetivo pelos trabalhadores radiográficos, os quais quase que sem a necessidade de
saírem da posição de acionamento da fonte (cabo comando);

• Melhor desempenho ergonômico e menor dose absorvida pelos trabalhadores radiográficos,
pois os mesmos não necessitavam se deslocar com rapidez para se afastarem da fonte
radioativa quando da exposição desta, em quase todas as exposições os trabalhadores
radiográficos não necessitavam se afastar do cabo comando.

5.3. Comparações entre as medições da Parada de 2001 x 1999 (e outras paradas).

Para fins demonstrativos elaborou-se um gráfico que em termos práticos, informa as distancias de
isolamento que foram necessárias bem como outros parâmetros para a realização do serviço de
radiografia industrial comparando a utilização do método de RADIOGRAFIA CONVENCIONAL X
RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA - RC. Em ambas as técnicas utilizaram-se fontes radioativas de
Selênio - 75, porém a atividade da fonte para a Radiografia Convencional era de 13 a 20 Ci, enquanto
que a RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA - RC utilizou-se uma fonte radioativa com atividade de 0,5
Cio

As distâncias necessárias para atender as normas da COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- C.N.E.N. [10] e [11] e da PETROBRAS [12], quanto a distancia segura para Indivíduos de Público foram
as seguintes:

• 15 a 40 metros para a Radiografia Convencional;

• 3,5 metros a 5,4 metros para RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA - RC.

Nota: Um fato que devemos chamar a atenção é que foram radiografadas um total de ao juntas durante
a parada para manutenção da caldeira de CO no ano de 2001 sendo que as produções diárias variaram
entre a a 20 juntas em um caso específico foram radiografadas 40 juntas com isto além da segurança
proporcionada o ensaio foi extremamente produtivo.



No gráfico abaixo, salientamos as principais variáveis que compõe a metodologi~ de avalia~o de
radioproteção as quais ocorreram em praticamente 90 % das vezes em que se realizaram serviços de
radiografia industrial durante as paradas. Estão lado a lado os índices encontrados na parada de 2001,
onde se utilizou a técnica de RADIOGRAFIA COMPUTADORlZADA - Re, bem como aqueles
encontrados nas paradas de 1999 e anteriores onde a técnica utilizada foi a Radiografia Convencional.
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11 RADIOGRAFIA CONVENCIONAL
Parada de 1999 e anteriores

A decisão de utilizar a RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA - RC, embora não atendendo aos padrões
vigentes para a radiografia convencional, foi tomada tendo como base duas vertentes; a técnica e a
segurança.

Do ponto de vista da técnica, considerou-se que os resultados dos testes atendiam as necessidades de
visualização dos defeitos esperados nas soldas e o uso da técnica permitiria atender ao requisito
amostrai minimo exigido pela PETROBRAS [9] de juntas soldadas radiografadas; o que com o uso da
técnica convencional não seria possível (na verdade superou-se e muito este valor).

Do ponto de vista de segurança os resultados foram bastante expressivos, a utilização da técnica de
RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA - RC (DIGITAL) permitiu aumentar a segurança nos trabalhos
radiográficos, pois a fonte utilizada foi de somente 0,5 Ci de Se-75, permitindo o uso da técnica em
horários não convencionais numa parada de manutenção como o horário de almoço e janta, fato este



que não seria possível com a técnica de Radiografia Convencional em uma parada que mobilizou uma
grande quantidade de pessoas (aproximadamente 1200). Em realidade, os resultados práticos dos
levantamentos radiométricos durante os trabalhos de campo não acusaram taxas de exposições de
radiação acima dos limites estabelecidos para Indivíduos de Público, durante as medidas com
equipamento Geiger - Muller, fora da câmara de combustã~ da Caldeira de CO.

7. CONCLUSÕES QUANTO AO USO DA TÉCNICA DA RADIOGRAFIA
COMPUTADORIZADA·RC COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DE ENGENHARIA.

Do ponto de vista Técnico, os resultados do uso da técnica de RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA
RC (DIGITAL), foram considerados adequados [9]; embora não atendendo integralmente aos parametros
utilizados na avaliação da radiografia convencional, os resultados são satisfatórios com vistas aos
resultados desejados, com a qualidade das radiografias se mostrando adequada (dentro do previsto nos
resultados experimentais).

Do ponto de vista de Segurança e Radioproteção, os resultados são bastante expressivos: o raio de
isolamento permitido pela técnica (uso de fontes de baixíssima atividade (0,5 Ci 5e-75) e o menor tempo
de exposição requerido) levou a obter os seguintes resultados:

• Viabilizou o trabalho em horário diurno, devido ao menor raio de isolamento requerido pela
técnica;

• Diminuiu o risco de acidentes pessoais, radiológicos e conseqüentemente o cansaço da equipe
de radiografia devido ao trabalho ser realizado em sua maioria em horários não desgastantes
(principalmente em horário diurno);

• Facilitou de monitoramento de áreas adjacentes aos trabalhos de radiografia, por parte dos
Técnicos de Segurança Industrial do SMS - REPLAN.

• Eliminou a necessidade de uso de produtos quimicos para revelação e fixação de filmes
radiograficos, necessários no processo de Radiografia Convencional. Esta supressão trouxe
beneficios ao meio ambiente gerando uma melhoria no ambiente de trabalho do técnico em
radiografia (Iaboratorista), pois o processamento de filmes expõe o trabalhador aos gases
decorrentes do processo de revelação e aos produtos quimicos utilizados;

• Substituição do tempo de Revelação e Fixação dos filmes (Radiografia convencional), processo
que normalmente dura entre 1 a 2 horas após o término da execução das radiografias no
campo, pelo processo de Leitura Óptica "SCANEAMENTO", das imagens, o que normalmente é
feito ao término de cada exposição e dura em torno de 2 minutos e 37 segundos por placa;

• ReSUltou e m menores doses d e r adiação r ecebidas pelos trabalhadores r adiográficos, face à
atividade de fonte baixa (0,5 Ci de Se-75) e aos curtos tempos de exposição (- 50 segundos por
placa);

• Melhorou a Segurança Coletiva devido aos trabalhos serem executados principalmente sob a luz
diurna (facilita a observação do entorno da região de trabalho).

Outro ponto Dositivo foi à rapidez de processamento das imagens radiográficas, aliada 'ao trabalho no
horário de almoço, o que permitiu a coordenação da parada acompanhar e re-programar os serviços de
solda com mais eficácia.
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