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RESUMO 

As indústrias de mineração, papel celulose, petrolífera, etc., que necessitam de um controle de qualidade nos processos, 

utilizam os medidores nucleares com fontes radioativas seladas acopladas a um detector de radiação que geram 

respostas precisas e rápidas quanto ao nível, espessura, densidade e umidade de diferentes tipos de materiais. Os 

medidores nucleares estão classificados em fixos ou portáteis e utilizam sistemas de transmissão, retroespalhamento ou 

reativa. Como usam fontes radioativas com várias faixas de atividades estão classificados pela AIEA como Categorias 3 

e 4, de médio e baixo risco radiológico, devendo, assim, possuir um nível de proteção radiológica adequado para o uso 

seguro na instalação. A CNEN controla aproximadamente 500 instalações autorizadas com medidores nucleares. O 

presente trabalho descreve tecnicamente os medidores nucleares e os procedimentos de proteção radiológica que devem 

ser seguidos para a segurança dos IOE e indivíduos do público, tendo como base o programa da prova específica de 

medidor nuclear para supervisor de proteção radiológica da CNEN. Os profissionais que manuseiam esses medidores 

nucleares devem ter conhecimento do risco radiológico para sua própria proteção e de indivíduos do público. Para a 

atuação segura com os medidores nucleares, uma série de requisitos deve ser observada de acordo com cada tipo e 

necessidade da instalação.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria brasileira é uma das maiores usuárias das técnicas nucleares, obtendo rapidez e precisão 

em seus processos e o controle de seus diversos produtos, assim alcançando padrões exigidos no 

mercado mundial, agregando um maior nível de qualidade nas aplicações das propriedades das radi-

ações através de dispositivos chamados medidores nucleares portadores de fontes radioativas. 

Atualmente no Brasil estão autorizadas pela CNEN um total de 453 instalações que operam com 

medidores nucleares fixos e portáteis distribuídos em diversos setores da indústria [1]. 

Das indústrias que tem se beneficiado dos resultados na qualidade e constante acompanhamento em 

linhas de produção, estão as do ramo têxtil, alimentício, de celulose, agrícola, cimento, automobilís-

tico, aeronaval, petroquímico, etc. Através dos medidores é possível verificar o nível, a densidade, 

umidade e espessura de variados materiais, usando os princípios básicos de funcionamento de 

transmissão direta, retroespalhamento e reatividade. 

Um medidor nuclear é formado por uma blindagem com um obturador, que armazena em seu inte-

rior uma fonte radioativa encapsulada selada e um detector de radiação associado, que receberá em 

tempo real os dados provenientes da interação da radiação com o material ou produto inspecionado.  

Estão divididos em duas categorias principais: os fixos e os portáteis. Os medidores fixos são loca-

lizados dentro de instalações de produção ou teste, não sendo necessário removê-los, pelo fato de 

sua função está de acordo com a planta de todo um sistema operacional. Já os portáteis de utilização 

externa, geralmente nos setores da agricultura e construção de estradas, para medição de umidade e 

densidade do solo e monitoração do nível de químicos de extintores de incêndio. 

Como os medidores nucleares usam diversa fontes, tais como, Césio-137, Cobalto-60, Amerício-

241, Estrôncio-90, Promécio-147, Criptônio-85, etc, com várias faixas de atividades, são classifica-

dos pela AIEA com Categoria 3 de fonte perigosa e Categoria 4 de fonte pouco perigosa, devendo 

possuir um nível de proteção radiológica adequado para o uso seguro na instalação [2]. 
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Um medidor só pode entrar em operação se a instalação tiver um Supervisor de Proteção Radiológi-

ca [3]. Para a Certificação de um SPR, CNEN formula uma prova específica baseada nos aspectos 

técnicos de operação e de proteção radiológica aplicada [4]. 

O presente trabalho descreve tecnicamente os medidores nucleares e os procedimentos de proteção 

radiológica que devem ser seguidos para a segurança dos IOE e indivíduos do público, tendo como 

base o programa da prova específica de medidor nuclear para supervisor de proteção radiológica da 

CNEN.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O método utilizado no estudo foi à pesquisa qualitativa por ter sido uma investigação de nível des-

critivo, usando site da CNEN, normas aplicáveis a proteção radiológica na indústria e na operação 

com medidores nucleares, norma que trata de Certificação de Supervisores de Proteção Radiológica. 

Foi realizada uma atividade laboratorial para verificar a aplicabilidade com conceitos de proteção 

radiológica nas operações dos medidores nucleares. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O profissional que manuseia equipamentos emissores de radiação ionizante e principalmente os que 

usam fontes radioativas seladas, deve ter conhecimento do risco radiológico para sua própria prote-

ção bem como de indivíduos do público. 

Um profissional para obter a certificação como Supervisor de Proteção Radiológica deve possuir 

conhecimento específico e prático de medidores nucleares, tais como: estrutura e aplicabilidade do 

plano de proteção radiológica; realização dos procedimentos de monitoração de área, do ambiente, 

do veículo, do equipamento e do local de armazenamento; tipos de instrumentos de monitoração 

fixa de área, monitor de radiação portátil, dosímetro de leitura direta com alarme, usando detector 

Geiger Muller, câmara de ionização, etc.; regras para o transporte seguro de material radioativo; 

armazenamento de material radioativo; manutenção dos medidores nucleares; avaliação de taxa de 

dose; procedimentos de emergência radiológica; etc. 
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Dentre os mais importantes da manutenção dos medidores nucleares está a realização do Teste de 

esfregaço, onde a integridade de uma fonte selada deve ser assegurada através de testes rigorosos 

que possam comprovar a não falha no encapsulamento e nenhuma contaminação devido à fonte; e o 

Teste de Fuga, para obtenção de informações quanto à integridade da blindagem. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Para a atuação segura com os medidores nucleares, uma série de requisitos deve ser observada de 

acordo com cada tipo e necessidade da instalação.  

Levando em conta o risco radiológico proveniente das fontes radioativas nos medidores nucleares, é 

de extrema importância o conhecimento das características e os danos que podem causar ao meio 

ambiente e a todos que estejam envolvidos direta ou indiretamente no manuseio de tais equipamen-

tos, se não houver controle.  

Para isso, o profissional deverá ter conhecimentos em proteção radiológica e segurança aplicados 

aos medidores nucleares abrangendo tanto a parte teórica como a prática.   
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