
    
 
 
 

 

Metodologia de Ensino e Novos Desafios na  

Formação de Profissionais na Área de  

Radiologia Industrial  
  

C. M. Araujo Lima
a,b

; S. Q. Pelegrineli
a,b

; A. R. Lima
b,c

  

a
MAXIM Industrial, 22790-703, Rio de Janeiro – RJ, Brasil 

b
Faculdade Casa Branca - FACAB, 13700-000 São Paulo – SP, Brasil 

c
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, 22290-901 Rio de Janeiro – RJ, Brasil 

c.araujo@maximindustrial.com.br  

 

 

RESUMO 

Uma das principais causas de acidentes radiológicos é a falta de conhecimento em proteção radiológica dos 

trabalhadores. Com o objetivo de atender às necessidades dos profissionais das técnicas radiológicas na formação em 

radiologia industrial e proteção radiológica, foi criado em 2009, pela MAXIM, em parceria com a Faculdade Casa 

Branca, o Curso de Formação em Radiologia Industrial. O objetivo deste estudo é apresentar a estrutura e metodologia 

de ensino empregada neste curso para alcançar os objetivos propostos de formar profissionais com conhecimentos 

sólidos em radiologia industrial, assim como citar os desafios relacionados a esta formação. Para a elaboração do 

estudo, foi utilizada uma base de dados estatísticos e análise teórica da estrutura de ensino do curso. A formação 

profissional em radiologia industrial é subdividida em módulos básico, específico, prático e complementar, totalizando 

uma carga horária total de 360 horas. Nota-se que grande parte dos profissionais formados é procedente dos grandes 

centros urbanos do país, favorecendo a empregabilidade nos terminais portuários e indústrias que estão localizados 

nestas regiões. Conclui-se, portanto, que a necessidade de formação de novos profissionais é premente, principalmente 

em cidades do interior, e é de suma importância para o crescente mercado industrial. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma das principais causas de acidentes radiológicos é a falta de conhecimento em proteção radioló-

gica dos trabalhadores. Com o objetivo de atender às necessidades dos profissionais das técnicas 

radiológicas na formação e capacitação em radiologia industrial e proteção radiológica, foi criado 

em 2009, pela MAXIM, em parceria com a Faculdade Casa Branca, o Curso de Formação em Ra-

diologia Industrial. O profissional que pretende atuar na área industrial ou com segurança pública, 

especificamente na operação de fontes de radiação, tais como, aceleradores, irradiador gama e equi-

pamentos emissores de raios X, precisa se adequar ao conselho profissional de classe e ao órgão 

regulador da área radiológica, neste caso no Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN). O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER) através da Resolução nº 11 

de 15 de agosto de 2016 [1] estabelece que as especialidades na área de indústria, tais como, radio-

grafia industrial, medidores nucleares, irradiação industrial, perfilagem de poços e radioinspeção de 

segurança, devem ser desempenhadas por profissionais habilitados, maior de 18 anos, com condi-

ções físicas e psicológicas sadias, formado como técnico ou tecnólogo em radiologia e inscrito no 

conselho regional de classe da sua região, ter sido treinado e aprovado num curso de formação em 

radiologia industrial através de uma escola, faculdade ou universidade devidamente reconhecida 

pelo sistema educacional e, sobretudo, com experiência em uma ou mais especialidades da área 

industrial. Por sua vez, a CNEN estabelece que todos os profissionais que atuam ou pretendem atuar 

na operação ou supervisão devem ser treinados em proteção radiológica dentro de cada especialida-

de, em consonância com as resoluções específicas [2], sendo este treinamento ministrado por Su-

pervisores de Proteção Radiológica devidamente qualificados e com experiência mínima. 

O objetivo deste estudo é apresentar a estrutura e metodologia de ensino empregada neste curso de 

formação para alcançar os objetivos propostos de formar profissionais com conhecimentos sólidos 

em radiologia industrial, assim como citar os desafios relacionados a esta formação e a habilitação 

do profissional junto ao conselho profissional. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a elaboração do estudo, foi utilizada uma base de dados estatísticos e análise teórica da 

estrutura de ensino do curso e legislações pertinentes em vigor. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A formação profissional em radiologia industrial é subdividida em módulos básico, específico, prá-

tico e complementar sendo presenciais e à distância, totalizando uma carga horária total de 360 ho-

ras. Primeiramente, o módulo básico do programa de treinamento prevê ensinamentos teóricos em 

fundamentos da física atômica e nuclear, efeitos biológicos das radiações ionizantes, grandezas ra-

diológicas, fatores de controle de proteção radiológica e instrumentação nuclear. Ao término do 

módulo básico, o profissional é submetido a uma avaliação teórica, permitindo assim, aferir o seu 

rendimento no treinamento. Sendo aprovado no certame, o profissional inicia o módulo específico 

do programa, onde prevê ensinamentos teóricos na parte de equipamentos emissores de radiação, no 

que tange os princípios de funcionamento e suas aplicações na indústria. O programa é complemen-

tado com aspectos de proteção física, lições aprendidas em acidentes, respostas a emergências ra-

diológicas, procedimentos operacionais de teste, inspeção e manutenção dos equipamentos de segu-

rança e proteção radiológica e estudo das leis e resoluções aplicadas à área de radiologia industrial e 

proteção radiológica. O módulo prático inclui estudos de casos utilizando instrumentação radiológi-

ca, onde o profissional desenvolve atividades de leituras radiométricas e interpretação dos resulta-

dos obtidos. Este módulo prevê também rotinas de transporte de material radioativo e simulações de 

emergência baseados nos acidentes radiológicos de maior probabilidade de ocorrência utilizando 

equipamentos e simuladores próprios para treinamento de campo. Durante o módulo prático, o pro-

fissional realiza visitas técnicas em instalações radiativas, permitindo consolidar o conhecimento 

adquirido durante o treinamento através do acompanhamento das operações da instalação e acesso 

direto a outros profissionais com larga experiência de campo. A avaliação final do profissional é 

obtida através da aplicação das provas geral e específica, além da avaliação dos relatórios de ativi-

dades práticas e apresentação oral em grupo de artigos científicos através de um seminário realizado 
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no último dia do treinamento. Em oito anos foram formados, aproximadamente, 2.000 profissionais 

no Brasil. Os cursos presenciais são ministrados em diferentes cidades, o que permite a formação de 

profissionais em todo território nacional, facilitando a seleção e contratação por parte das empresas 

licenciadas, gerando assim, emprego nos grandes centros urbanos e capitais. O corpo docente é 

formado por 14 instrutores, sendo um Doutor, cinco Mestres e oito Especialistas em Proteção Ra-

diológica. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

As resoluções da CNEN estão bem consolidadas no País, tendo em vista que o licenciamento de 

cada instalação radiativa industrial está diretamente condicionado, entre outros requisitos, a forma-

ção do pessoal técnico em proteção radiológica. Contudo, as resoluções do CONTER não possuem 

a mesma abrangência e solidez, pois estas são constantemente revisadas, tornando-as instáveis e 

obscuras ao mercado industrial, dificultado a sua aplicação pelos conselhos regionais de radiologia, 

devido à falta de conhecimento por parte dos conselheiros, profissionais e empregadores. Em face 

deste problema, existem muitos desafios relacionados a esta questão em particular.  

Outra questão importante é o fato de grande parte dos profissionais formados ser procedente dos 

grandes centros urbanos do País, favorecendo a empregabilidade nos terminais portuários e indús-

trias que estão localizados nestas regiões. Conclui-se, portanto, que a necessidade de formação de 

novos profissionais é premente, principalmente em cidades do interior, e é de suma importância 

para o crescente mercado industrial. 

 

5. REFERÊNCIAS 

 

1. CONTER – Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Resolução nº 11/2016, 

CONTER, Brasil, 2016. 

 

2. CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear. Normas Técnicas da CNEN, Brasil, 

2017. Disponível em: http://www.cnen.gov.br/normas-tecnicas. Acesso em 28 de julho de 2017 

http://www.cnen.gov.br/normas-tecnicas

