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Sinopse

No Brasil, as aplicações das radiações ionizantes na indústria são realizadas em cerca de 900

instalações radiativas, as quais manuseiam aproximadamente 3.000 fontes de radiação. O controle

das fontes radioativas utilizadas nas instalações industriais autorizadas pela Comissão Nacional de

Energia Nuclear (CNEN) é realizado pelo Serviço de Radioproteção na Indústria Radiativa

(SERIR), do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD). Tal serviço realiza inspeções

regulatórias nas práticas de radiografia industrial, medidores nucleares, irradiadores de grande porte

e perfilagem de poços de petróleo. A periodicidade das inspeções depende do tipo de prática em

questão, variando de anual até qüinqüenal, dependendo do risco envolvido. Este trabalho apresenta

uma breve descrição da situação da segurança radiológica no uso de fontes radioativas nas

indústrias do País. Os resultados obtidos com as inspeções regulatórias em instalações industriais

demonstram que as condições de segurança e de radioproteção nas referidas instalações são

satisfatórias, quando comparados com a regulamentação técnica, tanto nacional quanto

internacional.

1  – IRD/CNEN
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1 - INTRODUÇÃO

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), autoridade regulatória brasileira, é responsável

por todas as atividades relacionadas com material nuclear e radioativo. A CNEN possui em sua

estrutura a Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear (DRS) para controlar as instalações

nucleares e radioativas. A DRS é constituída por duas coordenações: a Coordenação de

Licenciamento e Controle (CGLC), responsável pelo programa nacional de licenciamento, e o

Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), responsável pelo programa nacional de inspeções

regulatórias.

No  Brasil,  a  CNEN  também é responsável pela regulamentação e publicação de normas para as

instalações nucleares e de radioativas. Com relação à área industrial, a legislação compreende uma

norma geral e seis normas específicas.

A norma geral é a CNEN-NN 3.01 “Diretrizes Básicas de Radioproteção”, publicada em  2005. Esta

norma estabelece os princípios básicos de radioproteção, os limites de dose (ocupacional e para o

público), as atribuições e responsabilidades dos diretores e supervisores de radioproteção das

instalações e os controles básicos para a proteção dos seres humanos e do meio ambiente contra os

efeitos da radiação ionizante. A norma também apresenta um roteiro dos itens mínimos necessários

para elaboração de um programa de radioproteção.

As seis normas específicas são:

A norma CNEN-NE 3.02 “Serviços de Radioproteção”, publicada em 1988, que determina os

requisitos para qualificação do pessoal, equipamentos, funcionamento e a estrutura dos Serviços de

Radioproteção das instalações radioativas e nucleares; especifica os controles  e registros que

devem ser realizados, com relação a: fontes de radiação, indivíduos ocupacionalmente expostos,

áreas controladas, meio-ambiente, população, rejeito radioativo, medidores de radiação e programas

de treinamento.

A norma CNEN-NE 3.03 “Certificação da Qualificação dos Supervisores de Radioproteção”,

publicada em 1999, que estabelece os requisitos de treinamento, desempenho, registro e

metodologia de avaliação, validade e certificação dos supervisores de radioproteção das instalações

radiativas e nucleares.

A norma CNEN-NE 6.02 “Licenciamento de Instalações  Radiativas”, publicada em 1998, que trata

do processo de licenciamento das instalações radioativas, incluindo os requisitos mínimos
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necessários para localização, construção, aquisição de material radioativo, autorização, operação e

modificação.

A norma CNEN-NN 6.04 “Funcionamento dos Serviços de Radiografia Industrial”, publicada em

1989, que determina os procedimentos para aquisição, operação e transferência de aparelhos de

raios-X e fontes radioativas utilizados nas instalações abertas  e fechadas de radiografia industrial.

Esta norma estabelece os requisitos para os programas de treinamento de pessoal, condução das

operações, situações de emergência e proteção física para esta prática.

A norma CNEN-NE 6.05 “Gerenciamento de Rejeitos Radioativos”, publicada em 1985, que fixa os

critérios gerais para classificação, transporte, armazenamento temporário e eliminação dos rejeitos

radioativos.

A norma CNEN-NE 5.01 “Transporte de Material Radioativo”, publicada em 1988, que define os

requisitos mínimos necessários para garantir o nível apropriado de controle da exposição durante o

transporte de material radioativo e nuclear.

Todas as instalações industriais que utilizam radiação ionizante devem ser licenciadas pela

autoridade regulatória (CNEN). A CNEN mantem um banco de dados com o inventario nacional de

fontes radioativas. Em 2004, estavam registradas cerca de 900 instalações industriais, que estão

classificadas nas seguintes práticas [1]: radiografia industrial, medidores nucleares, perfilagem de

poços de petróleo e  irradiadores de grande porte, como pode ser visto na Tabela 1.

Tabela 1: Numero de instalações industriais no Brasil - 2004
Prática (Área de Aplicação) Numero de Instalações

Gamagrafia e Radiografia
Prestadoras de Serviço1

17

Gamagrafia
Instalações Fechadas

25Radiografia
Industrial

Radiografia
Instalações Fechadas

129

171

Irradiadores de Grande Porte 06 06
Perfilagem de Poços de Petróleo – Bases 24 24

Fabricantes 03
Portáteis 37Medidores Nucleares
Fixos 626

666

Total 867
1- Este número é relativo à sede das prestadoras. O número de instalações abertas é
abordado mais adiante.
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A área de Radiografia Industrial contribui com 100 instalações (19% do total), sendo 10% de
prestadoras de serviço com seu grande número de trabalhadores e aparelhos de gamagrafia. As
prestadoras de serviço são responsáveis por quase 200 instalações abertas anualmente em todo o
território nacional, como pode ser visto na Figura 1. A área de Perfilagem de Poços de Petróleo
contribui com 24 bases (2,8%). Embora a área de Irradiadores de Grande Porte tenha somente 6
instalações no país (1%), ela é a responsável pela utilização de cerca de 185PBq (3MCi) de cobalto-
60. Cinco instalações são de origem canadense e uma tem projeto brasileiro. O maior número de
instalações pertence a área de Medidores Nucleares, 666 (77%), empregando diversos
radioisótopos, com atividades até 0,37 TBq (10 Ci).
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Figura 1: Instalações Abertas de Radiografia Industrial
com aparelhos de gamagrafia.(cerca de 200 por ano).

O sistema nacional de inspeções para controle do uso seguro das fontes radioativas em práticas
industriais é realizado pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria – IRD. Durante os últimos 25
anos foram realizadas um grande numero de inspeções nas instalações industriais. Os critérios
aplicados para priorizar as inspeções são: a periodicidade, que é baseada no risco para cada tipo de
prática, e os indicadores [2].

 Os principais indicadores para a realização de inspeções são:
a) instalações nunca inspecionadas pela CNEN – novas instalações;
b) instalações que tenham registro de doses nos trabalhadores acima de 4 mSv por mês;
c) instalações com pendências no processo de licenciamento;
d) instalações que apresentem problemas de segurança e radioproteção;

A periodicidade mínima adotada para inspeções regulatórias de rotina é a seguinte:
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a) em Radiografia Industrial:
- Instalações abertas: anual;
- Instalações fechadas com gamagrafia: bi-anual;
- Instalações fechadas somente com raios-X:tri-anual;
b) Perfilagem de Poços de Petróleo: bi-anual;
c) Irradiadores de Grande Porte: bi-anual;
d)Medidores Nucleares:
- Fabricantes: anual;
- Instalações com até 10 fontes radiativas: qüinqüenal; se a instalação possui fontes de

nêutrons: quadrienal;
- Instalações com 11 a 40 fontes radioativas: quadrienal; se a instalação possui fontes de

nêutrons: tri-anual;
- Instalações com mais de 40 fontes radioativas: tri-anual; se a instalação possui fontes de

nêutrons: bi-anual;

De acordo com as normas da CNEN as instalações com práticas industriais devem ter pelo menos
um Supervisor de Radioproteção qualificado como titular no Serviço de Radioproteção. O sistema
nacional de certificação da qualificação dos supervisores de radioproteção possui os seguintes
requisitos:

1- O candidato a supervisor deve possuir nível superior;
2- O candidato deve ser aprovado na prova geral e na prova especifica de radioproteção;
3- A certificação do supervisor tem a validade de 5 anos;
4- A certificação do supervisor pode ser cancelada ou suspensa quando não conformidades

graves em radioproteção ou segurança são registradas durante sua atuação.

2 - RESULTADOS

 Utilizando esta metodologia de inspeção regulatória, foram inspecionadas 1.088 instalações
industriais durante o período de 1996 a 2004, como mostrado na Figura 2. Em termos
quantitativos, ocorreram 89 inspeções em 1996, 115 em 1997, 122 em 1998, 104 em 1999, 149
em 2000, 169 em 2001, 104 em 2002, 111 em 2003 e 125 em 2004. A Figura 3 mostra o número
de inspeções por prática durante o mesmo período: foram inspecionadas 434 instalações de
Radiografia Industrial, 536 de Medidores Nucleares, 51 de Perfilagem de Poços de Petróleo e 46
de Irradiadores de Grande Porte.
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Figura 2: Número de Inspeções Regulatórias
em Instalações Industriais no Brasil - 1996 a 2004.
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Figura 3: Número de Inspeções Regulatórias
em Instalações Industriais no Brasil por Prática -1996 a 2004.

 Embora as instalações industriais tenham Serviço de Radioproteção, as inspeções registraram
não conformidades. Na Tabela 2 há um resumo das principais não conformidades observadas
durante as inspeções regulatórias.

Tabela 2: Principais Não Conformidades Registradas em Inspeções Regulatórias

Não Conformidade Radiografia
Industrial

Medidores
Nucleares

Perfilagem
de Poços de

Petróleo

Irradiadores
de Grande

Porte
Autorização para Operação Vencida x
Falta do Supervisor de Radioproteção x x
Plano de Radioproteção Desatualizado x x
Registro de Doses dos Trabalhadores Desatualizado x x x X
Falta de Registro de Realização dos Exames
Médicos dos Trabalhadores x x

Falta de Registro de Treinamento em Radioproteção
dos Trabalhadores x x x

Falta de Registro do Levantamento Radiométrico x x x
Falta do Registro de Manutenção dos Equipamentos x x
Falta de Registro do Ensaio de Fuga das Fontes
Radioativas x

Armazenamento Inadequado da Fonte Radioativa x
Programa para Situações de Emergência
Inadequado X

Falta de Calibração ou Aferição dos Monitores de
Área x x

Falta de Sinalização no Local de Operação ou
Armazenamento x

Ao final de cada inspeção regulatória, um relatório é elaborado contendo as não conformidades
observadas. Baseado nos relatórios de inspeção, a CNEN pode tomar as seguintes decisões:
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suspender temporariamente ou definitivamente a autorização para operação das instalações ou
suspender ou cancelar a certificação dos supervisores de radioproteção. Entre 1996 e 1999, a
maioria das ações tomadas pela CNEN foram relativas à prática de Radiografia Industrial.
Muitas instalações tiveram suas autorizações para operação suspensas e três instalações foram
definitivamente canceladas. Em Radiografia Industrial, muitos Supervisores de Radioproteção e
Operadores tiveram suas qualificações suspensas temporariamente. Somente um supervisor teve
sua qualificação definitivamente cancelada.

3 - CONCLUSÕES

O número de inspeções realizadas ao longo desses anos demonstrou que as fontes radioativas
utilizadas nas práticas industriais no Brasil estão sendo controladas pela autoridade regulatória.

As inspeções regulatórias são realizadas em todo o país, representando uma amostra
significativa das instalações industriais autorizadas existentes.

Maior atenção deve ser dada aos procedimentos operacionais nas práticas de Radiografia
Industrial e Perfilagem de Poços de Petróleo e aos controles administrativos na prática de
Medidores Nucleares.

É necessário aumentar o numero de inspeções anualmente em cada uma das práticas industriais
para alcançar a freqüência recomendada pela AIEA.

Os resultados obtidos com as inspeções regulatórias em instalações industriais demonstram que

as condições de segurança e de radioproteção nas referidas instalações são satisfatórias, quando

comparados com a regulamentação técnica, tanto nacional quanto internacional.
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