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Sinopse 
 
Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia específica para a avaliação do estado de 
conservação do canal interno de irradiadores de 192Ir utilizados em gamagrafia industrial no País, 
utilizando um videoscópio industrial. Desgastes e avarias no material do canal interno dos 
irradiadores, tais como corrosão, erosão ou outras, podem provocar obstrução no referido canal. 
Tais obstruções podem acarretar que o porta-fonte se solte do telecomando, gerando 
superexposições acidentais para a equipe operadora. Portanto, a detecção precoce de obstruções no 
canal interno dos irradiadores pode prevenir acidentes ocupacionais relevantes. O videoscópio é um 
equipamento que permite a visualização do estado de conservação do canal interno dos irradiadores. 
Após a realização de análises videoscópicas, observou-se que alguns irradiadores de 192Ir 
apresentaram desgastes no canal interno. Também, foram analisados os equipamentos de 75Se, por 
serem mais novos e modernos. Os canais internos dos irradiadores de selênio encontram-se em bom 
estado de conservação. 

1  Introdução 
 
A ampla maioria dos modelos de irradiadores de 192Ir utilizados em gamagrafia industrial no Brasil 
está em uso há mais de 20 anos, o que significa que se trata de equipamentos antigos e muito 
usados. O principal objetivo deste trabalho foi o de desenvolver e aplicar uma metodologia 
específica para a avaliação videoscópica do estado de conservação do canal interno dos irradiadores 
de 192Ir em uso no País.  

2  Material e Métodos 
 
Foi utilizado um videoscópio industrial marca Olympus, modelo Iplex IV7435, contendo pontas de 
visualização frontal e lateral, vídeo-impressora colorida para fotos digitais, monitor de cristal 
líquido e gravador VHS. 
 
O equipamento foi levado à sede de empresas que prestam serviços de gamagrafia industrial, 
localizadas em diferentes Estados do País. As sondas do videoscópio, equipadas com fibras óticas, 
foram introduzidas no canal interno de irradiadores de 192Ir, de modelos distintos. 
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3  Resultados 
 
Irradiadores de 192Ir 
 
Os irradiadores Tech Ops modelo OP-660, de origem norte-americana, são os mais utilizados pelas 
prestadoras de serviços de gamagrafia industrial no País, representando 42% do total dos modelos 
que incorporam fontes de 192Ir. Tal modelo é mais pesado do que os outros, o que dificulta trabalhos 
em alturas elevadas. Este modelo possui canal interno em S descendente, composto de zircaloy. Em 
um dos irradiadores analisados deste modelo, há sinais de deformação no interior do canal, 
necessitando de uma análise mais profunda para definição de sua origem. 
 
modelo NI-202 foram fabricados pela Nucliber S/A, antiga Nuclear Ibérica, de origem espanhola. A 
fabricação desses equipamentos encerrou-se em 1995. Tal modelo possui canal interno em U, 
composto de zircônio. Representam 6% do total dos modelos que incorporam fontes de 192Ir no 
Brasil. Nenhum dos irradiadores analisados deste modelo apresentou desgaste no canal interno. 
 
Os irradiadores Automation Industries, modelo Iriditron 520, de origem norte-americana, são 
irradiadores muito antigos, apresentando maior nível de radiação na superfície do que irradiadores 
de outras marcas. Já houve irradiador desse modelo que apresentou contaminação no canal interno, 
devido ao desgaste nas curvas. Representam 18% do total dos modelos que incorporam fontes de 
192Ir no Brasil. O canal interno é em S descendente, composto de titânio. Irradiadores deste modelo 
apresentam aparentemente um desgaste no canal interno, conforme mostrado na Figura 1, sendo 
que um deles já foi retirado de operação pela própria prestadora de serviço. 
 

 
Figura 1 – Desgaste no canal interno. 

 
 

Os irradiadores Gammamat, modelo TI-F, de origem alemã, possuem canal interno reto, composto 
de titânio. Representam 19% do total dos modelos que incorporam fontes de 192Ir no Brasil. 
Irradiadores deste modelo analisados não apresentaram desgaste no canal interno. 
 
odelos GI, de origem norte-americana, são irradiadores muito antigos. Atualmente não são mais 
fabricados. Possuem canal interno em S ascendente, composto de titânio ou zircaloy. Representam 
7% do total dos modelos que incorporam fontes de 192Ir no Brasil. Nenhum irradiador desse modelo 
apresentou desgaste no canal interno. 
 
Os irradiadores Sentinel modelo 880 Delta, o mais moderno equipamento em operação no país, 
possuem travas adicionais de segurança. Nenhum irradiador deste modelo apresentou desgaste no 
canal interno. 
 
 
 



 
Irradiadores de 75Se 
 
Os irradiadores Gammamat, de origem alemã, possuem canal interno reto, composto de titânio. O 
modelo SE possui fonte de selênio. Irradiadores deste modelo analisados não apresentaram desgaste 
no canal interno. 
 
Manutenção  
 
A manutenção dos cabos de telecomandos dos irradiadores é feita através de produtos químicos por 
funcionários treinados nas sedes das empresas prestadoras de serviço de gamagrafia industrial. 
 
 
4  Conclusões 
 
Segurança e proteção radiológica, em radiografia industrial, vêm recebendo cada vez mais atenção 
por parte da IAEA. Visto isso, buscou-se neste trabalho a análise do canal interno de irradiadores, já 
que a má conservação aliada à ineficiência na manutenção podem ser geradores de situações de 
emergência. Estudos preliminares comprovam que alguns irradiadores de diferentes fabricantes 
apresentam desgaste no canal interno. Já os irradiadores com fontes de selênio, por serem mais 
novos, apresentam-se em bom estado de conservação. 
 
Os produtos (graxa, grafite e óleo) utilizados na manutenção dos telecomandos, em algumas 
situações se depositam no interior do canal, que também recebem impurezas provenientes do 
ambiente de onde esses irradiadores são utilizados. Essa mistura pode produzir uma borra que se 
transformam em calos, criando assim condições de desacoplamento do telecomando com o porta-
fonte. 
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