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RESUMO 

O ataque às torres gêmeas americanas em 2001 gerou uma preocupação quanto ao terrorismo, o tráfico ilícito de 

materiais e a possível utilização de “bomba suja” (DDR), repercutindo no controle de entrada e saída de produtos. 

Começou-se, assim, o uso de sistemas de escaneamento com radiação ionizante dos contêineres em portos e fronteiras 

para averiguar possíveis entradas de material ilegal. O Brasil, aderindo a essa preocupação e devido à realização de 

grandes eventos como RIO+20, Copa do Mundo, Olimpíadas, etc., aumentou a segurança na circulação de mercadorias 

utilizando a inspeção não invasiva. Aceleradores lineares de elétrons, que produzem raios X com alta energia na faixa 

de 1,5 a 9 MeV, são utilizados para inspecionar os contêineres. Como no Brasil não existe um regulamento técnico 

específico para operação dos equipamentos de inspeção não invasiva de cargas com os raios X e aceleradores lineares, 

10 requisitos técnicos principais são apresentados. É fundamental que seja elaborado um regulamento técnico colocando 

o sistema de inspeção não invasiva de cargas com radiação ionizante no padrão internacional de proteção radiológica.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Devido ao atentado terrorista às torres gêmeas nos Estados Unidos em 2001, uma nova preocupação 

surgiu com relação ao terrorismo, o tráfico ilícito de diversos materiais e a possível utilização de 

“bomba suja” (DDR). Os governos de vários países, entao, começaram a se preocupar com o 

controle de entrada e saída de produtos. Em razão dessa preocupação, começou a introdução de 

sistemas de inspeção não invasiva com radiação ionizante de conteineres nos portos e cargas nas 

fronteiras, para averiguar possíveis entradas de armas, drogas, explosivos ou qualquer outro tipo de 

material ilegal [1]. O Brasil, devido ao rápido desenvolvimento nos últimos anos, as relações de 

comércio internacional e os grandes eventos ocorridos, como RIO+20, a Copa do Mundo e 

Olimpíadas, também aderiu a necessidade de aumentar a segurança de todas mercadorias que são 

importadas e exportadas. 

Para esse tipo de tecnologia se utiliza aceleradores lineares de elétrons que produzem raios X de alta 

energia na faixa de 1,5 a 9 MeV, suficiente para atravessar os conteineres, independente do volume 

ou a quantidade de carga transportada, gerando uma interação da radiação com o material que é 

visualizada em imagens nos monitores [2]. 

O Brasil tem 55 equipamentos de inspeção não invasiva com aceleradores lineares de elétrons em 

operação [3], licenciados e autorizados pela Autoridade Reguladora (CNEN), incluindo a 

obrigatoriedade de ter profissionais com conhecimento em proteção radiológica para operação. 

Para esse tipo inspeção não invasiva de carga, há necessidade de se ter requisitos normativos que 

definam, entre outros, os aspectos de otimização da proteção radiológica, estabelecimento dos tipos 

de sistemas utilizados, definição das doses decorrentes da prática, além de formulação de 

recomendações para limitar as exposições ocupacionais e do público [4]. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os principais requisitos de proteção radiológica que 

podem constar em um regulamento técnico para a segurança dos Indivíduos Ocupacionamente 

Expostos - IOE e indivíduos do público durante a operação de equipamentos de inspeção não 

invasiva de cargas com aceleradores lineares de elétrons.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
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O método utilizado no estudo foi à pesquisa qualitativa por ter sido uma investigação de nível 

descritivo, dividivo em duas etapas: na primeira etapa foi feita uma pesquisa aprimorada onde 

realizou-se um levantamento sobre a produção científica relacionada ao tema; na segunda etapa foi 

feita uma pesquisa nas normas específicas para fundamentação e embasamento teórico e científico 

que abordassem os requisitos inerentes às normas de proteção radiológica aos raios X industriais e 

aceleradores e elétrons. Foram analisadas as normas CNEN 3.01 [5], CNEN 7.01 [6] e, também, 

avaliado o Guia de Licenciamento de Instalações de inspeção de bagagem e contêineres [7]. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como no Brasil não existe um regulamento técnico para operação dos equipamentos de inspeção 

não invasiva de cargas, principalmente com os raios X e aceleradores lineares, 23 requisitos foram 

selecionados, tendo em conta os aspectos pesquisados e, principalmente, as normas da CNEN. 

São apresentados, a seguir, 10 principais requisitos técnicos de proteção radiológica que podem 

constar em um regulamento técnico específico para a segurança dos IOE e indivíduos do público, 

durante a operação de equipamentos de inspeção não invasiva de cargas com radiação ionizante: (1) 

As áreas controladas e supervisionadas devem ser estabelecidas, contendo sinalização de 

advertência apropriada, provendo contenções físicas e controles de acesso e afixando informações 

de emergência. (2) A monitoração individual dos IOE e os levantamentos radiométricos, incluindo a 

medição da dose na cabine do motorista, devem ser realizados periodicamente. (3) Os critérios de 

segurança e proteção radiológica deverão constar no plano de proteção radiológica com as possíveis 

exposições para IOE e público, principalmente na cabine do motorista. (4) Deverão conter barreiras 

de segurança para cada cenário de exposição, ressaltando as diferenças entre os tipos diferentes de 

carrocerias dos caminhões, onde, a dose de retroespalhamento em carrocerias de metal deve ser 

considerada. (5) Os sistemas de segurança devem ser estabelecidos e considerar os critérios de 

independência, redundância e diversidade. (6) Os operadores do sistema de inspeção não invasiva 

de veículos, contêineres e cargas devem receber capacitação profissional em equipamentos e 

materiais reais para o devido reconhecimento das imagens. (7) O treinamento poderá ser feito, 

dependendo do caso,  utilizando simulação computacional ,eliminando as restrições das técnicas 
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tradicionais sem inviabilizar financeiramente o treinamento. (8) O sistema de gestão da qualidade 

deve ser estabelecido e implementado. (9) A instalação deve prover um programa de treinamento e 

capacitação dos IOE específico sobre proteção radiológica. (10) Informações, instruções e 

capacitação a respeito dos procedimentos de emergência devem ser fornecidos aos IOE.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

É fundamental que seja elaborado um regulamento técnico para o sistema de inspeção não invasiva 

de cargas com radiação ionizante colocando, assim, o sistema dentro do contexto regulatório e 

normativo no Brasil. 

Tendo em vista os aspectos observados, este trabalho pode contribuir na formulação desse 

regulamento (normas e diretrizes específicas), através dos 10 principais requisitos técnicos de 

proteção radiológica para a segurança dos IOE e indivíduos do público, 
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