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RESUMO 

 

A grade curricular do curso técnico de Construção Naval, ministrados pelas escolas 
técnicas brasileiras vinculadas ao ensino médio, precisam passar por algumas 
transformações. Dentre as inúmeras razões que fundamentam esta afirmação, uma 
delas reside na falta de qualquer indicio da abordagem da técnica não destrutiva de 
Radiografia Industrial na sua Matriz Curricular. A ausência do enfoque dessa 
disciplina, na formação do técnico de Construção Naval, constitui   uma anomalia, 
considerando que esse recurso é amplamente utilizados para inspecionar a 
integridade física de componentes metálicos, integrantes dos mais diversos 
equipamentos que fazem parte das estruturas flutuantes. Tendo em vista mudar essa 
realidade, esta dissertação propõe estudar a viabilidade da inserção da disciplina de 
Radiografia Industrial na matriz curricular do curso técnico de Construção Naval. 
Fundamentada nos pressupostos da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e 
Marco Antônio Moreira, e no Tema Estruturador Matéria e Radiação previsto no 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Para isso, foi elaborado um projeto de pesquisa, 
aplicado de uma forma experimental no Curso Técnico de Construção Naval 
subsequente ao ensino médio, da Escola Técnica Estadual Henrique Lage da rede 
Fundação de Apoio a Escola Técnica, que constou de duas etapas investigativas 
sequenciadas. A primeira delas estabeleceu a metodologia da coleta dos dados 
necessários, que orientou a execução da etapa seguinte constituída de um Estudo de 
Caso. O Estudo de Caso abrangeu a aplicação de vários procedimentos de pesquisa 
com a finalidade de aprimorar os conhecimentos prévios dos alunos sobre Física das 
Radiações, com o objetivo de tornar possível a inserção dos ensinamentos posteriores 
de Radiografia Industrial. Após etapa do Estudo de Caso, foi aplicado um teste final, 
cujo resultado revelou que a maioria dos estudantes investigados demonstraram um 
bom nível de aprendizagem da técnica não destrutiva de Radiografia Industrial e 
Proteção Radiológica, por terem obtidos um aperfeiçoamento maior no seu grau de 
conhecimentos sobre Física das Radiações. A articulação desses conhecimentos 
relacionam os anseios da escola e da sociedade, por ser capaz de proporcionar aos 
futuros técnicos de Construção Naval, não somente a competência profissional, mas 
que ensejam novas   perspectivas, que estimulem os debates, mediante a aplicação 
de novas tecnologias relacionadas as aplicações da radiação ionizante.  
 

Palavras-chave: Ensino Subsequente. Educação Profissional. Física das 

Radiações. Radiografia Industrial.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The curriculum of the technical course of Construction Naval, taught by the Brazilian 
technical schools linked to high school, must undergo some transformations. Among 
the many reasons that support this statement, one of them lies in the lack of any 
indication of the nondestructive technique of Industrial Radiography in its Curriculum 
Matrix. The absence of the focus of this discipline, in the formation of the Naval 
Construction technician, constitutes an anomaly, considering that this resource is 
widely used to inspect the physical integrity of metallic components, members of the 
most diverse equipment that are part of the floating structures. In order to change this 
reality, this dissertation proposes to study the feasibility of insertion of the discipline of 
Industrial Radiography in the curricular matrix of the technical course of Naval 
Construction. Based on the assumptions of the Significant Learning of David Ausubel 
and Marco Antônio Moreira, and on the Matter and Radiation Matrix foreseen in the 
National Curricular Parameters. For this, a research project was elaborated, applied in 
an experimental way in the Technical Course of Naval Construction subsequent to the 
high school, of the Henrique Lage State Technical School of the Foundation network 
of Support to Technical School that consisted of two investigative stages sequenced. 
The first one established the methodology for collecting the necessary data, which 
guided the execution of the next stage, which was a case study. The Case Study 
covered the application of various research procedures in order to improve the 
students' prior knowledge about Radiation Physics, in order to make possible the 
insertion of the later lessons of Industrial Radiography. After the Case Study, a final 
test was applied, which revealed that most of the students investigated demonstrated 
a good level of learning of the nondestructive technique of Industrial Radiography and 
Radiological Protection, since they obtained a better improvement in their degree of 
knowledge on Radiation Physics. The articulation of this knowledge relates the 
yearnings of the school and of society, being able to provide future Naval Construction 
technicians, not only with professional competence, but also with new perspectives 
that stimulate the debates, through the application of new technologies related to 
applications of ionizing radiation. 
 

Keywords: Subsequent Teaching. Professional education. Physics of Radiation. 
Industrial Radiography.  
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Capítulo 1. Introdução  

Este trabalho pretende estudar as perspectivas de inserção da disciplina de 

Radiografia Industrial (RI), na Matriz Curricular do Curso Técnico de Construção Naval 

(CTCN), vinculado ao ensino médio ministrados nas escolas técnicas brasileiras, por 

meio da análise dos resultados obtidos com a introdução dessa tecnologia na forma 

de um Estudo de Caso, com  o objetivo de  amenizar as carências formativas desse  

profissional, e ao mesmo tempo promover mudanças significativas nas suas 

concepções previas, a respeito da utilização pacífica da radiação ionizante. 

Segundo a Associação Norte Americana de Teste Não Destrutivo (ASNT) 

(2002), a técnica de inspeção de materiais por meio do recurso da imagem 

radiográfica é aplicada em diversos campos da indústria moderna, dentre as quais se 

destacam: a indústria de exploração de petróleo, indústria petroquímica, química, 

aeroespacial, siderúrgica, naval, eletromecânica, produção de papel, construção civil, 

aeronáutica eletrônica e naval.  

Andreucci (2017) enfatiza que a Radiografia Industrial (RI) constitui um recurso 

valioso de inspeção de materiais com eficiência relevante perante as demais 

modalidades técnicas de inspeção não destrutiva por ser capaz de detectar a 

presença de descontinuidades volumétricas, de forma incontestável, no interior de 

juntas soldadas1 ou estruturas metálicas. Por essa razão, vários segmentos da 

indústria moderna vêm utilizando de forma enfática esse recurso de inspeção como 

forma de assegurar a integridade física dos seus produtos, reduzindo assim, a 

ocorrência de prejuízos materiais, ou até mesmo perdas de vidas humanas se tal 

processo não fosse utilizado. 

Na indústria naval, atualmente, o ensaio radiográfico é executado em horário 

noturno nos estaleiros por empresas terceirizadas credenciadas nessa modalidade 

técnica de inspeção, que se deslocam das suas respectivas   bases operacionais até 

as instalações do cliente, onde executam o ensaio radiográfico e retornam novamente 

a sua base operacional para que seja realizado o processamento dos filmes com a 

finalidade de se obter a imagem radiográfica da peça em análise. 

Após o processamento de cada película radiográfica, sua qualidade é avaliada 

concernente a ocorrência de erro de exposição, densidade inadequada, presença de 

                                                           
1 Denomina-se de junta soldada a união de dois componentes metálicos, seja chapa ou tubo, realizadas pelos 
mais variados processos de soldagem. 
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manchas ou arranhões. A seguir os filmes são enviados para serem interpretados por 

um profissional qualificado, que na ocasião atesta por meio da emissão de um relatório 

se a peça está ou não aprovada, conforme os critérios de aceitação estabelecidos nas 

normas de projeto. Todo esse processo demanda um tempo expressivo que resulta 

no atraso no cronograma das obras metalúrgicas com reflexões significativas no custo 

de execução de cada junta soldada. 

Se a tecnologia de execução, processamento e interpretação da imagem dos 

filmes radiográficos fizessem parte da formação dos técnicos de Construção Naval, 

porque as seguintes vantagens poderiam vir a ser inseridas nesse novo contexto.  

Do ponto de vista tecnológico, poderia tornar a emissão do relatório radiográfico 

mais ágil, eliminando possíveis retrabalhos, com reflexos positivos no incremento da 

produtividade e na redução de custos, porque o processamento e a emissão do laudo 

seria implementado de forma imediata no próprio local da execução do ensaio. 

Do ponto de vista da Segurança Radiológica, o técnico de CN poderia cooperar 

na fiscalização da área onde estaria sendo realizadas radiografias, contribuindo para 

a minimização das doses de radiação absorvida pelos trabalhadores e indivíduos do 

durante a execução da inspeção radiográfica. 

Do ponto de vista pedagógico, o domínio de tal   conhecimento poderá ajudar 

a reduzir o distanciamento existente entre o currículo dos cursos de Construção Naval 

e a realidade da indústria moderna por estabelecer um confronto entre os 

conhecimentos adquiridos na formação de base teórica com a prática a ser 

vivenciada.  

Conforme prescrito no PCN (2002), “A formação do aluno deve ter como alvo principal 

a aquisição de conhecimentos básicos, a preparação científica e a capacidade de 

utilizar as diferentes tecnologias” [...]” (BRASIL, 2000, p.5). 

E, do ponto de vista social, possibilitaria ainda aos futuros profissionais melhores 

perspectivas de inclusão produtiva e laboral.  

‘ Qualquer análise realizada a priori nas Matrizes Curriculares dos cursos CTCN 

ministrados por algumas escolas técnicas brasileiras vinculadas ao ensino médio, é 

suficiente para  levantar a inquietante suspeita, da inexistência de qualquer indício da 

abordagem da técnica de RI dentre as disciplinas que compõem os diversificados 

currículos praticados por cada instituição.  Mas, de pouco adianta levar adiante tal 

afirmação sem que tal hipótese seja convenientemente testada a posteriori, sob à luz 

de um trabalho de pesquisa, que além de atestar a realidade dos fatos, poderia 
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direcionar as ações pedagógicas no sentido corrigir tal distorção. O trabalho de 

pesquisa na sua fase preliminar teve como enfoque investigativo a metodologia da 

Pesquisa Exploratória Básica, segmentada em dois eixos norteadores, porque 

segundo Prodanov e Freitas (2013): 

 

[...] quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, tem como finalidade 

proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, 

possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, facilitar a delimitação 

do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação das 

hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto (PRODANOV 

e FREITAS, 2013, p. 51-52). 

 

Dentro desse enfoque, as ações metodológicas do primeiro eixo norteador 

orientou-se para a coleta dos dados necessários a pesquisa, por meio dos 

procedimentos da Pesquisa Documental, Pesquisa de Campo, e Pesquisa 

Bibliográfica, com a finalidade de aplica-los no segundo eixo norteador, prescrito na 

forma de um Estudo de Caso. 

Na Pesquisa Documental, foi realizada uma análise Qualitativa nas Matrizes 

Curriculares dos cursos de Construção Naval, com o intuito de que fossem   apurados 

a presença de componentes curriculares, que de alguma forma pudessem vir a se 

relacionar com a técnica não destrutiva de RI. 

A Pesquisa de Campo foi realizada por meio da aplicação de um questionário, 

que pautou verificar o nível dos conhecimentos prévio dos alunos concernente a FR, 

sob o aspecto de uma abordagem Qualitativa e Quantitativa. 

Enquanto a Pesquisa Bibliográfica, realizada de forma Qualitativa, se 

encarregou de proceder a análise em algumas obras didáticas de física de ensino 

médio tomadas como referência, com o objetivo de se verificar como são trabalhado 

os conceitos relacionados a Física das Radiações (FR) na escola média. 

O segundo eixo norteador concernente ao Estudo de Caso, foi aplicado em 

duas etapas, em conformidade com os pressupostos teóricos pedagógicos da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel e da Aprendizagem Significativa Crítica de 

Marco Antônio Moreira. 

A primeira etapa da aplicação do Estudo de Caso foi direcionada para o 

aprimoramento de FR, para que esses conhecimentos fossem utilizados como base 

teórica na introdução da temática RI no CTCN.  
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A aplicação do Estudo de Caso teve como cenário a ETEHL - Escola Técnica 

Estadual Henrique Lage vinculada à rede FAETEC-CETEP, localizada no bairro do 

Barreto Niterói.  

A relevância científica e social incorporadas nesse trabalho encontram-se de 

certa forma imbricadas, porque à medida que induz no educando uma qualificação 

profissional de qualidade, potencializa suas perceptivas de inserção profissional no 

mercado de trabalho, reduzindo de forma significativa sua vulnerabilidade social e 

econômica. 

Tendo em vista alcançar o objetivo principal inserido nessa proposta, a mesma 

foi dividido em 6 capítulos, organizados da seguinte forma: 

No Capítulo 1, foram explicitados os objetivos deste trabalho e a 

problematização que motivou a sua implementação. 

O Capítulo 2 dedica-se ao Referencial Teórico, que foi dividido em Referencial 

Teórico Didático Pedagógico, e Referencial Teórico Didático Cientifico. Sendo que o 

construto desse último, depois de organizado na forma de uma apostila, serviu como 

base de apoio para o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de FR e Rl, 

bem como para a elaboração do produto a ele relacionado. 

 No Capítulo 3, encontra-se descrito cada passo da Metodologia da Pesquisa 

desde a fase da coleta de dados, passando pela apresentação da fundamentação 

teórica de FR, até a inserção de forma experimental da temática RI na Matriz 

Curricular do CTCN na amostra em estudo, por meio de um Estudo de Caso. Nesse 

capítulo são destacados ainda, os resultado obtidos com a implementação da 

proposta, as observações, as avaliações e as possibilidades futuras desse trabalho 

ser estendido a outras modalidades técnicas não-destrutivas e ser expandido para 

outras escolas técnicas que manifestarem interesse.  

No Capítulo 4, constam as Considerações Finais e as sugestões para trabalhos 

futuros. No Capítulo 5, encontram-se relacionadas as Obras Citadas que forneceram 

as bases para a elaboração desse trabalho. No Capítulo 6, são destacados na forma 

de Apêndices, as atividades práticas, ementas, avaliações e registro fotográfico, com 

a finalidade de atestar a aplicação dos trabalhos pedagógicos. No Capitulo 7, são 

apresentados algumas informações complementares e   documentos inseridos na 

forma de Anexos. 
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Capítulo 2. Referencial Teórico 

Diante do pleno conhecimento que qualquer trabalho científico precisa estar 

ancorado a um referencial teórico, a busca desse objetivo, resultou na divisão desse 

capítulo em duas seções.   

Na primeira seção, foram abordados os pressupostos cognitivistas da 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel e Marco Antônio Moreira, que recebeu 

a denominação de Referencial Teórico Didático Pedagógico.   

Na segunda seção, a investigação foi conduzida no sentido de se verificar o 

nível de conhecimentos subsunçores de FR, que de forma prévia estivessem 

integrados a estrutura cognitiva dos alunos, que fossem capaz de dar suporte a 

evolução futura dos conhecimentos de RI. 

 Nessa fase da pesquisa, o grande obstáculo encontrado foi a escassa 

quantidade de informações relacionadas a técnica de RI, caracterizadas por estarem 

dispersadas em diversas fontes de pesquisa, muitas delas publicadas na língua 

inglesa. Para contornar esse problema, optou-se pela construção do segundo 

Referencial Teórico, que foi denominado de Referencial Teórico Didático Cientifico. 

Que foi criado com a finalidade reunir as escassas informações de FR e de RI, por 

meio de uma Pesquisa Bibliográfica Exploratória, coletadas das diversas fontes 

relacionadas nas Obras Citadas do Capítulo 4.  

 

2.1 Referencial Teórico Didático Pedagógico    

2.1.1 Pressupostos Epistemológicos da  Aprendizagem Significativa  

Nesta seção, será abordado de forma sucinta, os pressupostos 

epistemológicos da Aprendizagem Significativa defendida por David Ausubel e da 

Aprendizagem Significativa Crítica defendida por Marco Antônio Moreira, que constitui 

os alicerces de diversas obras didáticas, que inclui na sua abrangência o  (PCN) - 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível Médio  e as  (DCTs) - Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Profissional dos Cursos Técnicos.  

A Teoria da Aprendizagem Significativa é uma teoria cognitivista e 

construtivista, que se fundamenta na explicação do processo de construção do 

conhecimento por meio da modificação dos conhecimentos prévios do educando, 

quando esse interage de forma significativa com um novo conhecimento que lhe é 

apresentado, provocando assim mudanças na estrutura cognitiva do sujeito.  
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2.1.2 A Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel 

Aprendizagem Significativa apesar da redundância é a aprendizagem com 

significado, ou seja, para que ela se concretize é necessário que os novos 

conhecimentos passem a fazer parte da estrutura psicológica do aprendiz. Quando 

isto acontece, ele se torna capaz de propor soluções novas, modificando, ampliando 

e explicando com suas próprias palavras, conceitos, idéias, proposições, modelos, 

fórmula, criando estilos próprios de resolver problemas diante de uma realidade 

imposta. Para Moreira (2003). 

 

Essa aprendizagem se caracteriza pela interação entre os novos 
conhecimentos e aqueles especificamente relevantes já existentes na estrutura 
cognitiva do sujeito que aprende, os quais constituem, o mais importante fator 
para a transformação dos significados lógicos, potencialmente significativos, 
dos materiais de aprendizagem em significados psicológicos (Moreira,2003, 
apud Ausubel e Novak 1980). 
 

A ideia central da teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1980) se 

fundamenta no processo através do qual uma nova informação relaciona-se com um 

aspecto relevante presente na estrutura cognitiva do indivíduo, que ocasiona por meio 

de um processo interativo, a modificação do conhecimento anterior.  Conforme afirma 

Ausubel apud Moreira, “A aprendizagem ocorre quando uma nova informação ancora-

se em   conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz”. 

(Moreira, 1987, pag. 17). Ausubel (1980) denominou esse conhecimento prévio, que 

possibilitou a ancoragem do novo conhecimento, de conceito subsunçor, ou 

simplesmente subsunçor, onde o novo conhecimento se ancora. Por conseguinte, 

Moreira afirma que novas ideias podem ser 

 

[...] aprendidas e retidas na medida em que conceitos relevantes e inclusivos 
estejam adequadamente claros e disponíveis na estrutura cognitiva do 
indivíduo e sirvam, dessa forma de ancoradouro a novas ideia e conceitos 
(Moreira, 1987, pag. 17). 

 

Ou seja, quando o aprendiz pauta a construção de um novo conhecimento na 

prerrogativa de modificar o seu conhecimento prévio anterior de forma estruturada e 

organizada, ocorre a Aprendizagem Significativa onde novas ideias [...] “passam a 

significar algo para o aprendiz, quando ele ou ela é capaz de explicar situações com 

suas próprias palavras” [...] (Moreira ,2013, p.3). 
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Dessa forma, a aprendizagem significativa é um recurso de aprendizagem, que 

parte do caráter teórico para o prático dentro de um mesmo contexto, onde uma nova 

informação passa a interagir com os conhecimentos prévios essenciais, que já se 

encontravam presente na estrutura cognitiva do sujeito, se contrapondo a 

aprendizagem mecânica, que se apoia na memorização. 

As duas citações anteriores, enfatizam que um conhecimento para ser 

significativo, deve se relacionar de maneira não arbitrária com os conhecimento já 

existente na estrutura cognitiva do aluno, que em condições favoráveis pode ser 

modificado, passando a adquirir novos significados em um processo continuo de 

relacionamentos humanos, que envolve os múltiplos aspectos da cognição mediada 

pela linguagem. 

Ausubel (1980) exterioriza a essência da Aprendizagem Significativa quando 

afirma:  

“Se tivéssemos que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, 
diríamos: o fator singular mais importante que influencia a aprendizagem é 
aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra isto e ensine-o de acordo. 
(Ausubel; Novak; Hanesian, 1980, p. 137). 

 

A aprendizagem significativa pode se manifestar nas modalidades:  

representacional, conceitual ou proposicional, sistematizado em um processo cíclico 

de interdependência. A modalidade representacional enfatiza a linguagem simbólica 

e alegórica, caracterizando a forma, com que se manifesta a relação sujeito-objeto na 

evolução do pensamento humano. A modalidade conceitual se apoia na simbologia, 

ou seja, na imagem que a mente forma dentro de si das diversas unidades de 

conhecimento, e a modalidade proposicional verifica-se uma extensão da 

representacional, que necessita de conhecimentos prévios que precisam ser inseridos 

através de conceitos e símbolos, objetivando promover uma compreensão mais ampla 

a partir de uma soma de conceitos abstratos, como acontece no entendimento de uma 

lei física. Nessa dissertação, foram aplicada as três vertentes no Estudo de Caso, 

onde a ênfase principal recaiu sobre a modalidade Proposicional, por esta abrigar a 

união entre os conceitos práticos e abstratos. Para Moreira (2003), o relacionamento 

do sujeito com um determinado símbolo é realizado através do significado e do 

significante. Nessa interação, o novo conhecimento se agrega a um outro já existentes 

na estrutura cognitiva, e a informação passa a assumir um outro significado, conforme 

o processo cíclico e continuo, ilustrado no mapa conceitual da Figura 1.  
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   Figura 1 - Mapa Conceitual Para a Aprendizagem Significativa e Linguagem 

 

 

                                 
                                    Fonte: Moreira (2003. p.2) 

 
 

Nesse gráfico, observa-se que o significado está na estrutura psicológica do 

indivíduo direcionado para o seu respectivo símbolo. A interação encontra-se 

direcionada não simplesmente para as características de cada símbolo, mas para as 

particularidades das relações humanas, que tornam possível a modificação e a 

ampliação das ideias por eles inseridas, que passam a adquirir novos significados.  

De uma forma resumida, pode-se afirmar que Aprendizagem Significativa é um 

mecanismo de interação entre o significado logico dos materiais de aprendizagem 

com o significado psicológico do sujeito mediada pela linguagem, cujo resultado se 

manifesta em um novo conhecimento. Nesse processo, o professor e o aluno 

conjuntamente passam a ser responsáveis pelo desenvolvimento da aprendizagem. 

Mas, cabe ao professor, detectar os conhecimentos prévios dos alunos e a partir deles 

desenvolver ações pedagógicas direcionadas no sentido de utiliza-los como ponto de 

ancoragem levando em consideração o contexto de aprendizagem dos alunos.  

Os teóricos da Teoria da Aprendizagem Significativa sugerem que uma das 

primeiras ações a serem implementas na aplicação do processo, consiste em 

submeter a amostra em estudo a um   questionário construído de forma estratégica, 

para que sejam identificadas as concepções prévias dos alunos sobre um 

determinado assunto. Para que posteriormente, essas informações sejam utilizadas 

como uma espécie de banco de dados, que irão nortear outras ações a serem 
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implementadas. Para Ausubel (1980), nesse processo de interação, o conhecimento 

prévio sofre modificações adquirindo novos significados a medida que aprendizagem 

evolui, ampliando o significante e o significado inserido por cada símbolo. 

No caso da ausência de subsunçores, ou quando estes forem esquecidos 

recomenda Moreira (2017):  

 

“Quando o aluno não dispõe desses conceitos relevantes, o professor deve 
dispor de uma estratégia – os organizadores prévios – que permita a ele 
manipular a estrutura cognitiva do aprendiz, a fim de facilitar a aprendizagem 
significativa” (Moreira, 2017, p. 65). 

 

Moreira (2017), em sintonia com Ausubel, acrescenta que os organizadores 

prévios são constituídos de materiais introdutórios capazes de agir como facilitadores 

para a aprendizagem devendo ser apresentados antes do assunto a ser ministrado, 

de forma a servir de elo de ligação entre o que o aluno já sabe, e o que o aluno deve 

saber, para que seja possível a alcançar a aprendizagem significativa. Os 

organizadores prévios inseridos na forma de conteúdos diversificados, apresentados 

por diversas estratégias de ensino ajudaram a   preencher as lacunas existentes na 

estrutura cognitiva dos alunos concernente ao assunto a ser ministrado. Essas 

Informações introdutórias previas e facilitadoras, apresentadas antes do conteúdo 

objeto da aprendizagem tendo em vista informar ou recordar os conceitos 

subsunçores, possibilitaram a ligação entre os conhecimentos prévios e o novo 

conhecimento, fazendo com que qualquer novo conhecimento atuasse de forma 

cíclica e progressiva como subsunçor de outro, seja na aprendizagem por recepção 

ou por descoberta.  

As especificidades da temática RI abordada nesse trabalho na forma de um 

Estudo de Caso, determinou que a melhor estratégia didática consistisse de forma 

preliminar, da  inserção de organizadores prévios  de conhecimentos introdutórios de 

FR, cuja a ausência poderia impactar negativamente o entendimento de conceitos de 

cálculo de dose de radiação, cálculo de balizamento de área, e demais conhecimentos 

necessários para o entendimento das técnicas de obtenção e interpretação da 

imagem radiográfica. Esses conhecimentos foram então apresentados por diversos 

recursos pedagógicos, como: como material apostilado, data show, vídeos, quadro de 

giz, internet e experimentos realizados em sala e em campo, onde tanto o professor 

quanto os alunos atuaram na condição de mediadores do processo.   
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Os resultados da aplicação de tal estratégia resultou em uma mudança positiva 

no nível de conhecimento dos educandos em FR, o que veio posteriormente facilitar 

a introdução dos fundamentos de RI.  Nesse contexto, a aprendizagem significativa 

possibilitou a   transferência de conhecimentos de uma disciplina para outra, do caráter 

teórico para o prático, integrando a nova informação com os com os conceitos prévios 

essenciais construídos ou despertados na estrutura cognitiva do educando. 

 

2.1.3 A Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica de Moreira 

Marco Antônio Moreira propôs acrescentar o aspecto critico a nova estrutura 

cognitiva do aluno, criando a Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica, definida 

por agregar princípios norteadores da didática libertadora, orientada para tornar as 

atividades educativas mais eficientes.  

No Apêndice 1, é apresentado um mapa conceitual da Aprendizagem 

Significativa Crítica, que por meio de uma síntese diagramática, estabelece de forma 

hierárquica a integração entre as variáveis interação, significado e conhecimento e as 

relações intrínsecas entre cada um deles. (Moreira, 2002, p. 21). Despertando na 

consciência no sujeito a prerrogativa de: 

 

[...]  “ manejar a informação, criticamente, sem sentir-se impotente frente a ela; 
usufruir a tecnologia sem idolatrá-la; mudar sem ser dominado pela mudança; 
viver em uma economia de mercado sem deixar que este resolva sua vida; 
aceitar a globalização sem aceitar suas perversidades; conviver com a 
incerteza, a relatividade, a causalidade múltipla, a construção metafórica do 
conhecimento, a probabilidade das coisas, a não dicotomização das 
diferenças, a recursividade das representações mentais; rejeitar as verdades 
fixas, as certezas, as definições absolutas, as entidades isoladas (Moreira, 
2000, p.20). 

 

Para que seja alcançada a Aprendizagem Significativa Critica os seguintes 

princípios devem ser seguidos:  

 
1. Aprender que aprendemos a partir do que já sabemos. (Princípio do 
conhecimento prévio.) 
 2. Aprender/ensinar perguntas ao invés de respostas. (Princípio da interação 
social e do questionamento.)  
3. Aprender a partir de distintos materiais educativos. (Princípio da não 
centralidade do livro de texto.)  
4. Aprender que somos perceptores e representadores do mundo. (Princípio 
do aprendiz como perceptor/representador.)  
5. Aprender que a linguagem está totalmente implicada em qualquer e em 
todas as tentativas humanas de perceber a realidade. (Princípio do 
conhecimento como linguagem.)  
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6. Aprender que o significado está nas pessoas, não nas palavras. (Princípio 
da consciência semântica.)  
7. Aprender que o ser humano aprende corrigindo seus erros. (Princípio da 
aprendizagem pelo erro.) 
 8. Aprender a desaprender, a não usar conceitos e estratégias irrelevantes 
para a sobrevivência. (Princípio da desaprendizagem.)  
9. Aprender que as perguntas são instrumentos de percepção e que definições 
e metáforas são instrumentos para pensar. (Princípio da incerteza do 
conhecimento.)  
10. Aprender a partir de distintas estratégias de ensino. (Princípio da não 
utilização do quadro-de-giz.)  
11. Aprender que simplesmente repetir a narrativa de outra pessoa não 
estimula a compreensão. (Princípio do abandono da narrativa.) (Moreira, 2000, 
p.20 e 21). 
 

Dentre os diversos aspectos elencados nessa citação, serão destacados o caso 

específico do erro e a predisposição de aprender. Moreira (2000) enxerga o erro como 

um mecanismo humano de superação, porque esse potencializa a reconstrução do 

conhecimento. Enfatizando que um conhecimento que não necessitar de correção é 

limitado em escopo e aplicabilidade. Moreira (2000) exalta inclusive que o erro pode 

ter origens diversas. Pode estar relacionado ao desconhecimento, a um conhecimento 

prévio falseado, ou a um conhecimento cientifico ou tecnológico exaltado.  

 

Para que a aprendizagem seja realmente significativa é necessário o sujeito 
seja capaz, rejeitar as verdades as certezas e as definições preconcebidas e 
isoladas, usufruindo das mudanças tecnológicas, e das informação sem sentir-
se refém delas (Moreira, 2017, p.21). 
 

Moreira (2000) enxerga a predisposição para prender, como o resultado do 

esforço conjunto direcionados pelo professor e seus alunos, no sentido cognitivos e 

afetivos, coadunados com a construção de um conhecimento, que parte do 

pressuposto que o aluno sempre tem uma ideia pré-concebida sobre um dado 

conteúdo a ser abordado.  

 

E finaliza o autor: 

 

Porém não há como ignorar que sem um currículo e um contexto (meio social, 
sistema educativo) que favoreçam a implementação dos princípios facilitadores 
da aprendizagem significativa crítica e sem uma avaliação coerente com tais 
princípios, pouco do que propus neste trabalho poderá ser posto em prática e 
a aprendizagem escolar (em todos os níveis) continuará sendo mecânica; 
talvez significativa, em alguns casos, mas nunca crítica, no sentido 
antropológico, subversivo, aqui proposto (Moreira, 2000, p.21). 
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E enxerga o ensino pautado simplesmente na memorização de conceitos e 

fórmulas, ou respostas mecânicas a questões propostas com o objetivo somente de 

se obter a aprovação em detrimento das respostas dialéticas, constitui um retrocesso 

a escola tradicional.  

Em vista disso, o desenvolvimento do   Estudo Caso abordado nesse trabalho, 

se deu por meio de um processo de negociação que possibilitou o entendimento e a 

transferência de conhecimentos entre disciplinas por meio do diálogo. Estabelecendo 

um fluxo continuo de informações entre os conhecimentos de formação geral e 

formação técnica, se contrapondo em todos os seus momentos a memorização 

mecânica. Dentro da visão sistêmica de conduzir o aluno, sujeito ativo do seu 

conhecimento, a rejeitar as ideias impostas de modo passivo, passando a questionar 

a realidade compulsória de forma autônoma e crítica.  

 

2.2 Referencial Teórico   Didático Científico 

O desenvolvimento da temática em estudo, constituiu um grande desafio em 

virtude da originalidade do tema abordado, agravado pela dificuldade de adequar a 

sua transposição didática ao nível de conhecimentos do ensino médio. Dessa forma, 

foi preciso direcionar as atividades de pesquisa no sentido da realização de um 

levantamento bibliográfico esquematizado, que abrangeu uma exaustiva busca de 

informações relevantes coletadas de fontes diversas na forma de livros didáticos, 

apostilas artigos e normas nacionais e internacionais, muitas das quais traduzidas da 

língua inglesa.   Tal construto de informações recebeu a denominação de Referencial 

Teórico Didático Cientifico, que por utilizar uma linguagem acessível com abordagens 

diretas e simplificadas, viabilizou a Transposição Didática dos fundamentos de FR, RI 

e Proteção Radiológica ao nível de   conhecimentos dos alunos de ensino médio.  

A Pesquisa Bibliográfica, abordada de forma Qualitativa, se encarregou de 

verificar o nível de   profundidade em que é tratado a temática FR nos livros didáticos 

de física   de ensino médio, com o objetivo de se verificar a especificidade e a 

profundidade dos organizadores prévios a serem inseridos. Diante da inumerável 

quantidade de livros didáticos de física adotadas na escola média, foi tomado como 

referência as obras didáticas recomendadas pelo Programa Nacional do Livro do 
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Didático (PNLD/2018),2 que selecionou para o anos de 2018 doze obras didáticas de 

“qualidade, disponíveis para subsidiar, embasar, acompanhar e enriquecer o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem da Física”. (PNLD, 2018, 

p.8). Dentre as doze obras didáticas recomendadas pelo PNLD/2018, foram 

selecionadas uma mostra constituída das seis coleções, que se encontram 

relacionadas na Tabela 1, escolhidas de forma aleatória para serem submetidas a 

Pesquisa Bibliográfica. Nessa fase da pesquisa, o foco das investigações se 

mantiveram   direcionados na busca das articulações existente   entre a física escolar   

presente nos livros didáticos de ensino médio e os conhecimentos de FR 

indispensáveis para subsidiar a assimilação posterior da técnica radiológica. 

 

Tabela 1: Amostra das Obras Didáticas 

 

TÍTULO AUTOR VOLUMES EDITORA 

Física Carron, Guimarães, Piqueira 1,2,3 Ática 

Física 
Bonjorno Casemiro Clinton 

Eduardo Prado 
1,2,3 FTD 

Física 
Aurélio Gonçalves Filho e 

Carlos Toscano 
1,2,3 Scipione 

Física Fuke Kazuhito 1,2,3 Saraiva 

Conexões com 
a Física 

Blaid Sant’Anna, Glorinha 
Martini e outros. 

1,2,3 Moderna 

Física em 
Contextos 

Alexander Pogibin, Mauricio 
Pietrocola 

1,2,3 Moderna 

 

Fonte: PNLD (2018) 
 
 

Durante a Pesquisa Qualitativa Bibliográfica realizada na amostra em estudo, 

foi identificado o que é abordado e o que não é abordado de FR na escola média tendo 

em vista eliminar o hiato, por ventura existente, entre o que o aluno já sabe e o que 

ele precisa saber para dominar o conhecimentos de Radiografia Industrial. O resultado 

de tal análise, revelou de forma indutiva que as informações relacionadas a FR 

                                                           
2 O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) é destinado a avaliar e a disponibilizar 

obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma 
sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de educação básica das redes federal, estaduais, 
municipais e distrital e também às instituições de educação infantil comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público (PENLD, 2018). 
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encontradas nas referidas obras didáticas, de ensino médio se mostraram 

incompletas, insuficientes, fragmentadas e descontextualizada, reduzida aos 

apêndice dos capítulos finais do terceiro volume de cada coleção.  

Esta realidade, impeliu a busca de alguma alternativa que além de propiciar o 

preenchimento das inúmeras lacunas que iam surgindo no decorrer do processo de 

elaboração da pesquisa, reunisse as escassas informações pertinente a FR 

encontradas nos livros didáticos de ensino médio de forma organizada e 

hierarquizada. E providenciasse de forma simultânea, a complementação dos lapsos 

de informações de FR existentes nessas fontes de consulta, por meio da inserção de 

informações extraídas de materiais didáticos de origens diversificadas, que fosse 

capaz de complementar as referências então alocadas. 

Diante da necessidade de transformar o conhecimento cientifico de RI em 

conhecimento escolar, foi realizada na sequência uma outra Pesquisa Bibliográfica. 

Agora, direcionada para artigos, periódicos, apostilas, livros, e outras fontes, 

relacionadas nas Obras Citadas, com a finalidade de possibilitar a construção dos 

alicerces da transposição didática, do tema Radiologia Industrial, para que fosse 

direcionada ao CTCN na forma de um Estudo de Caso. A reunião das duas pesquisas 

mencionadas anteriormente recebeu a denominação de Referencial Teórico Didático 

Científico. Por consequência, pode-se afirmar de forma resumida, que o Referencial 

Teórico Didático Cientifico é o resultado de um percurso metodológico, que traz   na 

sua fisionomia, uma configuração que abrange os objetivos de uma Pesquisa 

Qualitativa e Quantitativa e os Procedimentos da Pesquisa de Campo, Documental e 

Bibliográfica reunidos na forma de um trabalho multidisciplinar.  

É importante ressaltar que o Referencial Teórico Didático Cientifico é muito 

mais que uma simples revisão de literatura. Porque não se resume apenas em 

descrever os assuntos relacionados a FR, RI e Proteção Radiológica, colhidas de 

variadas fontes relacionadas nas Obras Citadas. Mas, processa, modifica e aperfeiçoa 

essas informações e as arremete na direção de uma finalidade didático pedagógica.   

Como destaca Prodanov, Freitas (2013), a finalidade da pesquisa científica não 

é apenas de relatar ou descrever os fatos levantados empiricamente, mas trata-se de 

interpretá-los e relaciona-los com o universo teórico do assunto em que a pesquisa 

científica se embasa. Por conseguinte, pode-se destacar, que a revisão da literatura 

foi apenas um instrumento utilizado para alcançar tal finalidade.  
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O resultado dessa pesquisa depois de convenientemente compilado e 

impresso, assumiu o formato de uma apostila, materializando o produtos final da 

pesquisa. Passando a ser utilizado como referencial no processo de transposição 

didática dos conteúdos de FR, RI e Proteção Radiológica, efetivado na forma e um 

Estudo de Caso.  

 

2.2.1 Conceitos Básicos de Física das Radiações  

2.2.2 Radioatividade  

Existe na natureza uma propriedade denominada de isotopia, que prevê que 

um dado elemento químico pode se apresentar em diversas variações de massa. Isto 

acontece porque os átomos desses elementos, apesar de possuírem o mesmo 

número de prótons em seus núcleos, diferem entre si na quantidade de nêutrons, que 

responde pela variação apresentadas no seu número de massa. Um exemplo 

bastante simples de isotopia é caracterizada pelo elemento hidrogênio, que se 

apresenta em três variantes principais denominadas de prótio (𝐻1
1), deutério (𝐻2

1), e 

trítio (𝐻3
1).   

Alguns isótopos são estáveis, porém existem aqueles que são instáveis, porque   

armazenam um excesso de energia no seu núcleo que precisa ser emitida para que o 

mesmo alcance a estabilidade energética. A energia emitida por um átomo em função 

da sua instabilidade é denominada de radioatividade, e os átomos que apresentam 

radioatividade são denominados de radioisótopos ou radionuclídeo.  Para que o 

estado fundamental seja alcançado, o núcleo instável precisa emitir a energia 

excedente ou radiatividade na forma de [...] “partículas e radiações eletromagnéticas, 

transformando-se em outros núcleos mais estáveis” (Kazuhito; Fuke 2018, p.323).  

No caso especifico dos núcleos atômicos, radioatividade seria a emissão 

espontânea de energia de um ponto para outro do espaço, por meio da transferência 

de energia cinética de partículas carregadas, ou por meio da emissão de ondas 

eletromagnéticas quando o mesmo   [...] “se encontra num estado excitado de energia” 

(Andreucci, 2016, p.17).    

A emissão espontânea da radiação por parte de alguns núcleos foi descoberta 

por Henry Becquerel, quando armazenou uma amostra de urânio dentro de uma 

gaveta na qual havia algumas películas fotográficas. Ao revelar as películas, ele 

verificou que as mesmas apresentavam manchas escuras como se estivesse sido 

expostas aos raios X. Este fato, evidenciou a existência de um outro tipo de radiação 
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semelhantes aos raios X. Mas, a sua proveniência se relacionava a algum tipo de 

propriedade existente em alguns materiais até então desconhecida (Aurélio e 

Toscano, 2018). Marie Curie e Pierre Curie se interessaram pela descoberta de 

Becquerel, conseguindo mais tarde separar os elementos rádio e polônio de um 

minério de urânio conhecido como pecheblenda3 (Bonjorno e Clinton, 2018, p.239). 

 

2.2.3 Fontes de Radiação 

Os seres vivos que habitam a superfície terrestre estão submetidos a todo o 

momento a exposição à radiação ionizante emanadas do próprio meio ambiente. A 

radiação ambiental pode ter como origem o fallout4 atmosférico, ou serem originadas   

da radiação emitida pelos elementos urânio e tório que existem em baixa 

concentração nas rochas constituintes da crosta terrestre. Contra a radiação cósmica, 

existe a proteção natural da atmosfera que retém boa parte dessa radiação. Mas, o 

material radiativo presente na crosta terrestre, se agregam aos materiais de 

construção civil emitindo radiações que vão incidir sobre as pessoas dentro das suas 

casas ou mesmo fora delas.  

Além das fontes naturais de radiação, existem as fontes artificiais, como as 

fontes geradoras de raios X diagnostico e as radiações emanadas de materiais 

radioativos utilizados em diversas finalidades (Tauhata, 2014, p.38). A contribuição 

das fontes naturais e artificiais de radiação determinam em cada ponto situado da 

superfície do planeta, um nível de radiação denominado de radiação de fundo ou back 

ground (BG) (ASNT, 2002, p.53). Dentre as diversas fontes artificiais de radiação 

existentes, serão descritas   nesse trabalho somente as fontes de raios X e raios gama, 

por serem mais utilizadas em RI5.  

Quanto a origem, os raios gama se originam dentro do núcleo atômico, 

enquanto os raios X, podem se originar tanto do preenchimento da vacância eletrônica 

ocorrida após a ionização, ou por meio da desaceleração de elétrons no interior das 

ampolas de raios X. Os raios X e os raios gama são ondas eletromagnéticas de   

frequência elevada, o que confere a esses tipos de radiação alta energia e poder de 

penetração. (Okuno, 1986, p. 50). As radiações eletromagnéticas diferem entre si de 

                                                           
3 Variedade de uranita, de cor marrom ou preta sendo o principal minério de urânio e rádio 
4 Corresponde as reações nucleares advindas da interação dos raios cósmicos com a atmosfera terrestre, que 
mesmo atenuadas pela atmosfera chegam a atingir a superfície da terra. 
5 Existe também a radiografia com nêutrons. 
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acordo com a frequência e a natureza da fonte emissora conforme representado no 

gráfico da Figura 2, denominado de espectro eletromagnético. A energia de cada faixa 

do espectro é determinada através da sua frequência em função da equação de 

Planck, conforme explicitado na equação seguinte (ANST, 2002, p.63).  

 

𝐸 = ℎ. 𝑓          (1) Onde: 
𝐸   Energia da onda eletromagnética  
ℎ   Constante de Planck  
𝑓   Frequência da radiação 

 

                                      Figura 2: Espectro Eletromagnético 

 

                                        
 

                                   Fonte: Andreucci (2016, p.18) 

 

Conforme visto anteriormente quando um núcleo de um átomo apresenta um 

estado energético superior ao seu estado fundamental, esta energia excedente 

precisa ser descartada por meio de um processo continuo denominado de 

desintegração. O descarte energético de um átomo excitado acontece primeiramente 

por meio do desprendimento de partículas carregadas eletricamente com certa 

energia cinética, e posteriormente através da emissão de ondas eletromagnéticas de 

raios gama.  

A desintegração é um processo aleatório, de forma que não se pode prever o 

momento exato da sua ocorrência (Okuno (1986). Mas, pode-se associar a um 

determinado núcleo instável, de forma randômica, uma grandeza relacionada a 

probabilidade da ocorrência da sua desintegração. A grandeza cujo valor numérico 

encontra-se associado a probabilidade de ocorrência da desintegração dos núcleos 

radioativos presentes em um determinada amostra é denominada de constante de 

decaimento, representada por 𝜆 (Tauhata, 2014, p.13).  

Pode se considerar, portanto, que o decaimento radioativo é um processo 

randômico regido por um modelo estatístico que considera o comportamento do 
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núcleo uniforme, que tende a se estabilizar de forma regular segundo a sua constante 

de decaimento. 

Uma grandeza intrinsecamente relacionada com a quantidade de energia 

armazenada em um núcleo instável é denominada de atividade. Sua definição 

corresponde a quantidade de desintegrações que ocorre em um determinado núcleo 

na unidade de tempo.  Esta grandeza decresce de forma exponencial com o tempo e 

depende da quantidade inicial de isótopos radioativos presentes na amostra e da   

probabilidade de ocorrência da desintegração dos átomos instáveis, ou seja, da sua 

constante de decaimento 𝜆.    Isto significa que, se no instante 𝑡0  a atividade de uma 

amostra for igual a  𝑨𝟎, o valor da atividade 𝑨 após  um dado intervalo de tempo 𝒕, 

corresponde a uma função exponencial decrescente de base ℮ , explicitada pela 

equação 2 e representada graficamente na Figura 3 (Andreucci, 2016, p.24). 

        

𝐴 =  𝐴0. 𝑒−𝜆𝑡          (2) 

 
                                   Figura 3: Decaimento Exponencial 

 

 

 
                                            Fonte: Tauhata (2014, p.17) 

 

Em Física das Radiações existe um conceito denominado de meia vida, que 

devido a comodidade da sua aplicação, simplifica bastante o estudo da atividade de 

um radioisótopo. Esta grandeza corresponde ao [...] “tempo decorrido para que a 

metade dos átomos radioativos contidos em uma amostra sofra desintegração” 

(Kazuhito (2018, p. 375). A meia-vida se relaciona com a constante de decaimento λ 

mediante a equação:  
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𝑇1
2⁄ =  

𝐿𝑛 2

𝜆
           (3) 

 

A atividade pode ser escrita em função da meia vida, substituindo a equação 3 

na equação 2. 

   𝐴 =  𝐴0. 𝑒 
𝐿𝑛2  .  𝑡

𝑇1/2             (4) 

 
A unidade oficial de atividade é o Becquerel, correspondente a uma 

desintegração nuclear por segundo. (1 Bq = 𝑠−1). Uma outra unidade de atividade 

ainda muito utilizada na atualidade é o Curie (Ci), que se relaciona com o Becquerel 

por meio da equação que se seque (Tauhata, 2014, p.18). 

 

                                        1 Ci = 37 Gbq               (5)  

 

A energia emitida pelas radiações é comumente expressa em elétron-Volt (eV), 

porque a energia da colisão entre partículas são muito pequenas em relação as 

partículas macroscópicas. O elétron-Volt (eV) corresponde a energia adquirida por um 

elétron, quando este atravessa um campo elétrico criado pela diferença de potencial 

igual a 1 Volt.  Sendo o seu valor correspondente a  1,6 𝑥10−19  Joules (Tauhata, 2014, 

p.19). 

Determinados isótopos de alguns elementos são capazes de emitir radiação de 

forma espontâneas; outros para isso, precisam ser ativados. A ativação pode ocorrer 

quando núcleos estáveis são submetidos a uma radiação eletromagnética de energia 

superior a energia de ligação dos seus nucleons6. Ou, quando nêutrons térmicos, ou 

seja, neutros de baixa energia e de frequência determinada são capturados pelo 

núcleo de um átomo. Em ambos os casos, o núcleo se torna ativado, passando a 

emitir radiação alfa, beta e gama (Tauhata, 2014, p.82).  

As radiação beta são partículas que podem possuir carga elétrica positiva ou 

negativa, conforme o tipo de reação nuclear que as originam. Quando possuem carga 

positiva são denominadas de pósitrons, simbolizadas por β + e quando possuem 

carga negativas são denominadas de negatron, simbolizadas por 𝛽−. A emissão de 

radiação β+ e β- é acompanhada, respectivamente, da emissão simultânea de um 

                                                           
6 Partículas existentes no núcleo, aqui representadas pelos prótons e nêutrons. 
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neutrino (ν) e de um anti-neutrino, ambos de massa nula (Bonjorno, Clinton, 2016, 

p.240).  Andreucci (2017) caracteriza essas radiações como: 

 

[...] constituídas por elétrons, que possuem velocidades próximas da luz, com 

carga elétrica negativa. Possuem um poder de penetração bastante superior 

às radiações Alfa, podendo ser absorvidas por alguns centímetros de acrílico 

ou plásticos, na sua grande maioria (Andreucci, 2016, p.17). 

  

As partículas β - são originadas de uma reação que ocorre quando um nêutron 

se transforma em um próton, com emissão simultânea de um elétron é um anti-

neutrino, conforme a equação seguinte (Tauhata, 2014, p.22.). 

 

𝑛1
0              𝑝 1

+     +   𝑒0
−      +    ѵ               (6) 

 
Na reação de formação da partícula β +, observa-se o contrário. Ou seja, nesse 

caso, o próton se converte em um nêutron com   a emissão simultânea de um neutrino, 

como mostra a equação seguinte. 

 

      𝑝    1
+             𝑛1

0      +   𝑒   0
+       +    ν               (7) 

 
Nesta reação, o pósitron emitido captura um elétron negativo do meio e ocorre 

um fenômeno de conversão da massa em energia, que resulta na emissão de dois 

fotoelétrons de radiação gama de energia igual a 0,511 MeV defasados de 180º 

(Tauhata, 2014, p.23). 

 Existe uma outra reação de conversão do próton em um nêutron, resultante da 

captura de um elétron orbital por parte do núcleo atômico, ocorrendo a neutralização 

da carga do respectivo próton.  

 

𝑝   1
+    +      𝑒                0

− 𝑛1
0      +     ν               (8) 

 
Na reação de captura eletrônica, ocorre a conversão de um próton em um 

nêutron tendo também como consequência a emissão de um neutrino, conforme 

representado pela equação que se segue: 

No final do processo, a vacância deixada pelo elétron será preenchida por um 

outro elétron orbital de maior energia, acarretando a emissão de raios X 

característicos (Tauhata, 2014, p.23). 
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Um outro processo de descarte da energia excedente contida em um núcleo 

atômico, acontece na forma de energia cinética de partículas de massa considerável. 

Nesse caso, pode ocorrer a emissão de partículas alfa, de constituição equivalente a 

um núcleo de hélio, resultante da superação da repulsão elétrica coulombiana sobre 

a força nuclear atrativa. Segundo Tauhata (2014), este tipo de transformação nuclear 

pode ser descrita pela equação.  

 

𝑋                 𝑍
𝐴 𝑌    +     𝐻𝑒    +     𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎2

4
𝑍−2
𝐴−4

          (9) 

 
 Após a emissão da radiação alfa e beta, pode ainda restar no núcleo atômico, 

uma quantidade residual de energia, que é então descartada na forma de emissão de 

radiação eletromagnética de raios gama (Andreucci, 2017, p.17). 

Quanto a forma de transferência de energia, as radiações podem ser 

classificadas em Diretamente Ionizante ou Indiretamente Ionizante. As radiações 

Diretamente Ionizantes são providas de carga elétrica, como elétrons acelerados, 

partículas α, partículas beta, ou fragmentos de fissão. A denominação Diretamente 

Ionizante foi dada a este tipo de radiação, pelo fato de agirem transferindo a sua carga 

elétrica diretamente para a matéria (Tauhata, 2014, p.71).  Existem porém, radiações, 

cuja transferência de energia depende da ocorrência de interações entre o feixe 

incidente e os átomos do meio absorvedor. Nesse caso, só ocorrera ionização a partir 

da primeira interação entre um fóton incidente e os átomos do meio material. Gerando 

partículas carregadas que por conseguinte irão ionizar os demais átomos do meio 

absorvedor por colisões sucessivas. Por esse motivo, esse tipo de radiação é 

denominada de radiação Indiretamente Ionizante, aqui representadas pelos nêutrons 

e pelas radiações eletromagnéticas. As radiações Indiretamente Ionizante são 

também denominadas de radiação penetrante, porque são capazes de percorrer 

espessuras consideráveis do meio absorvedor, antes de sofrer a primeira interação.  

O termo ionizante atribuído a algumas radiações, se fundamenta na sua 

propriedade de produzir excitação e ionização nos átomos do material absorvedor. 

Que no caso especifico das radiações eletromagnéticas, a ionização e a excitação 

dos átomos do material irradiado, ocorrem por intermédio do Efeito Fotoelétrico, o 

Efeito Compton e Produção de Pares (Andreucci, 2016, p.32).  

 Na excitação eletrônica, o elétron é deslocado do seu orbital de origem ao 

receber a energia de um fóton incidente por colisão, passando a ocupar um outro 
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orbital de energia superior, situado em uma orbita mais externa em relação ao núcleo. 

Ao retornar ao seu estado energético inicial, o elétron libera sua energia excedente 

sob a forma de luz ou raios X característicos7.  

Na ionização, os elétrons são expulsos da eletrosfera do átomo, em virtude da 

energia contida no fóton incidente superar a energia de ligação entre o elétron e o seu 

núcleo, resultando a geração de elétrons livres, íons positivos ou radicais livres. Como 

será visto posteriormente, no caso especifico da radiação incidir sobre as células de 

um organismo, a ionização e a excitação dos átomos que constitui as moléculas do 

DNA responde pela ocorrência dos efeitos biológicos da radiação ionizante sobre o 

tecido vivo (Tauhata, 2014, p.12). 

 

2.2.4 Interação da Radiação Ionizante Com a Matéria 

2.2.4.1 Efeito Fotoelétrico 

De uma forma bem reduzida, o efeito fotoelétrico é produzido quando um fóton 

de energia inferior a 100 keV de radiação X ou gama transfere por colisão toda sua 

energia a um elétron orbital.  

No final do processo, o fóton desaparece e o elétron é expelido da eletrosfera 

com energia cinética bem definida, como ilustra a Figura 4 (Tauhata, 2014, p.33). Mas, 

para Andreucci (2017). 

 

               Figura 4: Esquema Ilustrativo do Efeito Fotoelétrico 

 

                            

 
                                          Fonte: Andreucci (2016. p.33) 

 

2.2.4.2 Efeito Compton 

Nesse fenômeno, o elétron também é expulso do átomo após sofrer a colisão 

da onda incidente. Mas o fóton por sua vês continua a existir no interior do material 

                                                           
7 A denominação de raios X característicos se deve ao fato do comprimento de onda da radiação 

emitida pela eletrosfera revelar os detalhes da estrutura do núcleo do elemento químico emissor, 
possibilitando a identificação espectroscópica do mesmo. 
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sendo desviado em outra direção, ocorrendo então o espalhamento da radiação 

(ASNT, 2002.p.64).  

 

Para Andreucci (2917). 

 

Este efeito é o grande responsável pelo “desvio” das radiações ao interagirem 
com paredes, anteparos, blindagens. Para fins de proteção radiológica, este 
efeito tem muita importância pois as radiações espalhadas são imprevisíveis, 
impossíveis de serem calculadas com precisão, numa instalação (Andreucci, 
2017, p.33). 

 

 
A radiação espalhada proveniente do Efeito Compton, ao incidir sobre o filme, 

não traz nenhuma informação sobre as condições internas da peça em estudo, 

contribuindo apenas para aumentar o contraste da imagem radiográfica.  

No final do processo, da mesma forma como acontece no efeito fotoelétrico8, 

ocorrerá ionização da matéria, conforme visualizado na Figura 5.  

                                              

                                            Figura 5: Efeito Compton 

     

 
                                          Fonte Andreucci (2016, p.34) 

 

2.2.4.3 Formação de Par 

Ocorre quando uma onda eletromagnética de radiação ionizante   de energia 

superior a 1,22 MeV, interage com o campo magnético do núcleo de um átomo de 

elevado número atômico. Como resultado dessa interação, toda a energia da radiação 

desaparece e se converte em um par elétron-pósitron, conforme representado na 

Figura 6.  Em redundância ao que já foi comentado, no final do processo ocorre a 

                                                           
8 Vide a página 244 a 247 do 3º volume de Física em Contextos).  Carlos Kazuhito e Fuke no 3º volume 

de Os Alicerces da Física, p. 309 discorre sobre o efeito fotoelétrico estabelecendo uma relação entre 
a sua natureza e a quantização da energia de Planck. 
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aniquilação mútua entre o pósitron e um elétron do meio, gerando 2 fótons de radiação 

gama com energia de 511 keV, emitidas com defasagem entre si de 180º (ASNT, 

2002.p.65). 

                                  Figura 6: Produção de Par Elétron-Pósitron  

                                       

                                       
                                 Fonte: Andreucci (2016, p.34) 

 

2.2.5 Grandezas Radiológicas e Unidades 

2.2.5.1 Exposição (X) 

  A grandeza exposição relaciona o número de cargas de mesmo sinal 

produzidas em uma determinada massa de ar, em virtude da ionização ocasionada 

pela presença de uma fonte de radiação e a respectiva massa de ar. Sua unidade no 

SI é o C/kg. Uma outra unidade ainda utilizada é o Roentgen (R), que equivale a 2,58. 

10-4 C / kg (Okuno, 1986, p.36). 

 

2.2.5.2 Dose Absorvida (D)  

A Dose de Absorvida de radiação é definida como sendo a energia da radiação 

absorvida por unidade de massa. Dessa forma, a unidade SI de dose absorvida 

corresponde ao Joule / kg, denominado de Gray(Gy). 

 

1 Gray =  
1 joule 

kg
                   (10) 

 No CGS a unidade de Dose Absorvida é o Rad, que corresponde a 100 erg/g9. 

(Andreucci, 2016, p.15).  

       1 𝑅𝑎𝑑 =
100 𝑒𝑟𝑔

 𝑔 
                     (11) 

A relação entre o Gray e o Rad pode ser encontrada combinando as equações 

(10)   e (11), o que permite escrever: 

                                                           
9 É importante ressaltar que 1 Gray = 100 Rad e que, 1 Rad = 100 erg/g. 
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1 Gray =  
1 joule 

kg
=  

107erg

103g
  =

10000 erg

g
= 100 Rad 

1 Gray = 100 Rad                     (12) 

 
2.2.5.3 Dose Equivalente (H) 

No caso de irradiação de tecido vivo, a dose de radiação recebida depende não 

somente do quantitativo de energia absorvida. Mas, depende também do potencial 

ofensivo da radiação introduzido por meio do fator de qualidade Q, especificado na 

Tabela 2. (Xavier, Moro, e Heibron 2014.p. 44).  

 
𝐻 = 𝐷 . 𝑄               (13) 

              Tabela 2: Fator de Qualidade das Radiações 

 

                           

                     
                  Fonte: Xavier, Moro, e Heibron (2014.p.45.) 

 

Por conseguinte, complementando o que foi mencionado anteriormente, a dose 

absorvida em Gray poderá ser conveniente modificada em função do fator de 

qualidade da radiação (Q), para refletir as consequências advindas de um possível 

efeito biológico, ocasionado pela exposição à radiação ionizante. Ou seja, fator de 

qualidade converte a dose absorvida em Gray ou em Rad para Sievert ou Rem, 

conforme se segue (Okuno 1986, p. 23).  

 

1 𝑆𝑣 = 1 𝐺𝑟𝑎𝑦 . 𝑄               (14) 

 

O fator de qualidade Q é adimensional10 e constitui um fator de peso 

proveniente [...] dos diferentes tipos de radiação, na indução de determinado tipo de 

                                                           
10 Na realidade o Fator de Qualidade deveria ter como unidade o Sv/Gray. Dessa forma, a conversão da 
equação (14) deveria ser: 1 Gy =  1 Gy .1Sv/Gy = 1 Sv. Contudo, a literatura insiste em apresentar Q como 
grandeza adimensional. 
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efeito biológico” Tauhata, 2014. p.135).  No especifico da radiação X ou gama, os 

dados da Tabela 2 determina que o fator de qualidade dessas radiações é unitário. O 

que resulta para esses tipos de radiação de acordo com a equação 14, equivalência 

entre o Sievert e o Gray.  

 
                                                  1 Sv =  1 Gray. 1 = 1 Gray               (15) 

 
De forma análoga à o que foi feito na equação 12, pode-se obter a relação entre 

o Sievert e o Rem, resultando na equação:  

 
1 Sv = 100 𝑅𝑒𝑚                 (16) 

 
Okuno (1986) estabelece uma relação de igualdade aproximada entre a 

grandeza exposição em Roentgen e a dose absorvida em Rad explicitada pela 

equação que se segue (Okuno, 1986, p.22). 

: 
1R =  1Rad               (17)    

   
No caso específico da radiação X ou gama, pode-se reunir as informações 

expressas nas equações: 12,15, 16 e 17, resultando na relação geral: 

 

1 Gray = 1 Sv = 100 Rad = 100 Rem = 1 R             (18) 

 

2.2.6 Taxa de Dose de Radiação Emitida Por Fonte de Radiação Gama 

Para  fontes puntiformes de radiação gama, a taxa de exposição (Ẋ) ou de dose 

(Ḋ) é  em um ponto situado a uma dada distância (d) da fonte emissora de radiação é 

diretamente proporcional a atividade da fonte e inversamente proporcional ao 

quadrado da distância entre a fonte e o ponto considerado, o que pode ser trancrito 

pela equação segunte. (Andreucci 2016, p.24). 

 

�̇� = 
Г 𝑥 𝐴 𝑥 𝑄 

𝑑2                (19) 

 
Pode-se desmembrar a  taxa de dose em função da sua variação no tempo, 

resultando nas  equações seguintes: 
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                        Taxa de Dose:  �̇� = 
𝐷 

𝑡
                        (20) 

Taxa de Exposição: �̇� = 
𝑋 

𝑡
               (21) 

 
Como o fator de qualidade da radiação gama expresso na Tabela 2 é unitário, 

a equação18 da taxa de dose em mSv/h, poderá assumir uma forma mais simplificada. 

 

        �̇� = 
Г 𝑥 𝐴  

𝑑2                (22) 

 
O mesmo raciocinio poderá ser aplicado para o caso da taxa de exposição em 

mR/h, conforme a equação: 

        �̇� = 
Г 𝑥 𝐴 

𝑑2                 (23) 

A constante de proporcionalidade   Г que aparece nas equações 19, 22 e 23 é 

denominada de Constante Gama ou Fator Gama e o seu valor numérico  encontra-se 

associado a energia da radiação do radioisótopo considerado. 

 

2.2.7 Cálculo da Dose Equivalente Efetiva11   

De acordo com a equação 20, de uma forma genérica, a dose de radiação 

absorvida por uma pessoa submetida a radiação ionizante, poderá ser obtida por uma 

equação, que envolve a taxa de dose, o tempo em horas de permanecia no local e o 

fator de qualidade da radiação. 

 

𝐷 = �̇� . 𝑡. 𝑄              (24) 

 
Ou no caso especifico de radiação X ou gama, onde Q =1 

 

             𝐷 = �̇� .  𝑡              (25) 

 
Pode-se também, explicitar a dose de radiação diretamente da equação 22, 

obtendo-se a equação 26 que relaciona a dose de radiação com o tempo de 

exposição. 

                                                           
11 Denomina-se simplesmente de Dose Equivalente, quando o objeto de estudo é apenas a radiação absorvida 
por um determinado órgão do organismo. No caso do objeto de interesse ser o corpo humano por inteiro, a 
denominação passa a ser dose Equivalente Efetiva, ou simplesmente Dose Efetiva. 
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�̇� = 
Г 𝑥 𝐴 

𝑑2
                           

𝐷 

𝑡
=

Г 𝑥 𝐴 

𝑑2
 

𝐷 =
Г 𝑥 𝐴 𝑥 𝑡 

𝑑2
               (26) 

 

2.2.8 Detectores de Radiação 

 Andreucci (2016) resume o funcionamento do detector de radiação quando 

afirma:  [...] “detector é um dispositivo capaz de transformar a energia recebida pela 

radiação em impulsos elétricos mensuráveis”. (Andreucci, 2016, p.37).   

 Além de ser adequado para a medição do mensurando, um detector de 

radiação deve apresentar algumas características relevantes como: repetitividade, 

reprodutibilidade, estabilidade, exatidão e precisão na medição. Em vista disso, um 

detector apropriado para trabalho de campo tem que incorporar condições de 

robustez, portabilidade e autonomia, diferentes daqueles que operam em condições 

controladas de laboratório. (Andreucci, 2016, p.37).   

 

2.2.8.1 Monitores de Uso Individual  

Também conhecida como dosímetros pessoal, é um dispositivo que deve ser 

portado a altura do tórax por todos aqueles cujas atividades laborativas envolve a 

utilização da radiação ionizante, conforme ilustrado na Figura 7. Sua função é medir 

a dose de radiação acumulada por um trabalhador em um período de 30 dias. Após 

transcorrido esse período, tais dispositivos deverão ser enviados a uma instituição 

autorizada pela CNEN, para que seja efetuada a leitura da dose acumulada.  

Os dosímetros mais utilizados são do tipo filme dosimétrico ou tipo TLD 

(Dosímetro Temolumicescente). Andreucci (2016) descreve esse dosímetro como um 

dispositivo cujo volume sensível é obtidos por um processo denominado de dopagem. 

A dopagem consiste em inserir uma pequena quantidade de um material ativador no 

interior de um material cristalino dielétrico, onde a presença desse material ativador 

criam bandas permitida entre as bandas de valência do material cristalino.  Quando o 

dosímetro recebe radiação ionizante, alguns elétrons são deslocados do seu orbital 

de origem e ficam aprisionados nas bandas permitidas originadas pelo efeito de 

dopagem. Na ocasião da leitura, o volume sensível do dosímetro é submetido a uma 

temperatura de cerca de 400º. Em virtude desse aquecimento, os elétrons 

aprisionados nas bandas permitidas adquiram um grau de vibração que faz com que 

os eles se soltem retornado ao seu orbital de origem, liberando a sua energia 
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excedente na forma de luz.  A intensidade da luz emergente depois de coletada e 

amplificada por meio de válvulas fotomultiplicadora, é associada a unidades de dose 

de radiação. (Andreucci, 2016. p.41).  

  

                              Figura 7: Dosímetro Tórax 

 

                                

  

                                       Fonte: Andreucci (2016, p.41) 

 

As principais substâncias utilizadas como materiais termo luminescente em 

dosimetria são: o CaSO4:Dy (sulfato de cálcio dopado com disprósio), o CaSO4:Mn 

sulfato de cálcio dopado com manganês); o LiF (fluoreto de lítio) e a CaF2 (fluorita).12 

(Andreucci, 2016, p. 43). 

 

2.2.8.2 Detectores a Gás 

 É um tipo de detector, cujo funcionamento baseia-se na ionização de um 

gás rarefeito, confinado no interior de tubo metálico, conforme a Figura 8, que constitui 

o seu volume sensível. Inicialmente, quando a radiação interage com o volume 

sensível do detector, o gás contido no seu interior sofre excitação e ionização 

formando cargas elétricas no interior desse volume sensível.  

O circuito eletrônico do aparelho, por meio de um campo elétrico, coleta as 

cargas geradas no interior desse volume sensível na forma de um pulso de corrente 

(Figura 9).  

                          

                                                           
12 Maiores informações sobre Dosimetria poderão ser encontrada em (Andreucci, 2016, p 41). 
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                               Figura 8: O tubo Geiger 
 

                                  

 
                             Fonte: Maxim Industrial (2018) 

 
O circuito eletrônico do aparelho descodifica esse pulso elétrico e associa a 

intensidade da radiação incidente a uma deflexão do ponteiro de um galvanômetro 

registrando em uma escala os valores expressos da grandeza a medir (Andreucci, 

2016, p.38). 

 
      Figura 9: Conversão da Radiação Depositada no Tubo em Sinais Elétricos 

 

                                  Fonte: Andreucci (2016, p.37, modificada) 

 

Dentre os monitores de radiação a gás mais utilizados em RI, destaca-se o 

detector Geiger-Muller. 

 

2.2.8.3 Detectores Geiger-Muller 

O detector Geiger-Muller13   é um dispositivo cujo detalhamento técnico de 

funcionamento foi descrito na seção 2.2.9.2. Este equipamento é mais utilizado em 

proteção radiológica do que as câmaras de ionização, apesar dessas serem mais 

sensíveis. A razão dessa preferência, reside no fato desses dispositivos incorporarem 

                                                           
13 Maiores informações sobre o funcionamento do Geiger-Muller poderão ser obtidas na página 164 da apostila 
Radioproteção e Dosimetria de Luiz Tauhata. 
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algumas características como, robustez, estabilidade, portabilidade, e precisão de 

leitura aceitável (na faixa de ± 20%).  Os monitores Geiger-Muller14 mais utilizados em 

radiografia industrial são do tipo monitores de área, ilustrado na Figura 10, ou 

monitores portáteis de radiação de uso individual, do tipo bip sonoro ou bip integrador. 

(Tauhata, 2014, p.166). 

 
                            Figura 10: O Detector Geiger-Muller 

 

                                   

                                      
                                   Fonte: Andreucci (2016, p.45) 
 

2.2.8.4 Caneta Dosimétrica 

Além dos monitores tipos Geiger-Muller, existem também as canetas 

dosimétricas que constituem um outro tipo de dosímetro de uso pessoal.  

Esse dispositivo na realidade, consiste de uma pequena câmara de ionização 

com o formato de uma caneta, conforme visto na Figura 11. Sua finalidade é indicar a 

exposição ou dose acumulada por um indivíduo em uma determinada operação. 

(ASNT,2002, p.108).    

                               Figura 11: Caneta Dosimétrica 
 

                               

             
                               Fonte: Tauhata, 2014, p.168) 

                                                           
14 Informações mais detalhadas a respeito do contador GM, podem ser encontradas em Tauhata, 2016, 
p. 170), citado no capítulo das Obras Citadas. 
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2.2.9 Efeitos Biológicos da Radiação Ionizante 

Nessa seção, será tratado o estudo dos efeitos biológicos da radiação ionizante 

sobre o tecido celular, resultante das conclusões obtidas por meio de um construto 

histórico de pesquisas, que envolveu as observações dos acidentes radiológicos, as 

pesquisas laboratoriais e as consequências do ataque de Hiroshima e Nagasaki.  

(Tauhata, 2014, p. 99).   

E segundo Okuno (1986) logo no primeiro ano após a descoberta dos raios X, 

ocorreu o primeiro relato da existência dos seus efeitos deletérios a saúde humana.  

 

“Em 1896, quatro meses após a descoberta dos raios X por Roentgen, o 
médico J.Daniels, da Universidade de Vanderbilt, notificou à comunidade 
científica   o primeiro efeito biológico da radiação: a queda de cabelo de um   
dos seus colegas, cuja radiologia de crânio havia sido tirada”. (Okuno,1986, 
p.85). 
 
 

                    Figura 12: Pesquisadores Expostos a Radiação Ionizante 

 

                            

                                             
                                         Fonte: Andreucci 2016, p. 88) 

 

Conforme retratado na Figura 12 “Na época da descoberta dos Raios X, este 

foi usado de forma indiscriminada, pois até então, pouco se sabia sobre os efeitos 

biológicos15 da radiação ionizante.  

 

                                                           
15 Maiores informações sobre os Efeitos Biológicos da Radiação Ionizante podem ser encontradas na 
página 86 da apostila de Proteção Radiológica de Ricardo Andreucci, e também na página 97 da 
apostila Radioproteção e Dosimetria de Luiz Tauhata, citados nas referências. 
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2.2.9.1 Estrutura Básica da Célula 

Em virtude da evolução tecnológica, os seres vivos estão submetidos a várias 

vias de exposição além das fontes naturais. Por exemplo, no campo da indústria ou 

do radiodiagnóstico, pode haver exposição à radiação gama ou a radiação X. Outras 

vias de exposição são advindas de fótons, como os raios X e os raios gama, ou 

nêutrons provenientes das usinas nucleares. Conforme já acrescentado, esses tipos 

de radiação atravessam com muita facilidade o organismo, pelo fato de não possuírem 

carga elétrica, sendo por isso denominadas de radiações penetrante. Ao contrário das 

radiação beta e alfa, que pelo fato de possuírem carga elétrica penetram muito pouco 

na pele humana. Sendo porém muito perniciosas quando incorporadas nos interior 

das células que compõem um organismo vivo. (Tauhata, 2014, p.99).  

Segundo Tauhata (2014), de uma forma simplificada, uma células é constituída 

de uma membrana citoplasmática, de várias organelas e de um núcleo, responsável 

pelo gerenciamento das suas funções, conforme ilustra a Figura 13. Do ponto de vista 

químico, o tecido celular é composto por moléculas de DNA formadas por ligações 

covalentes.  A radiação ionizante quando incide sobre um par de elétrons uma dada 

ligação, poderá acarretar os fenômenos de ionização ou excitação. Induzindo a 

quebra de ligações, com posterior formação de novas ligações, ocasionado mudanças 

na estrutura celular, denominadas de mutação, que pode ocorrer em nível somático 

ou cromossomial. 

                             Figura 13: Célula Animal 

 

              

 
                              Fonte: Tauhata (2014, p. 97) 
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E para Xavier, Moro e Heibron (2014) :  

 
Os efeitos biológicos da radiação podem ser somáticos ou hereditários. O 
primeiro ocorre no soma, ou seja, no organismo do indivíduo irradiado, 
enquanto que os hereditários se originam da introdução de danos na linhagem 
germinativa do sujeito e se manifestam em sua descendência. (Xavier, Moro, e 
Heibron, 2014, p.34).  

 
Após a exposição alguns efeitos poderão ser observado de imediato, ou 

levarem alguns anos para se manifestarem, conforme constatado nas vítimas das 

bombas de Hiroxima e Nagasaki, onde o pico de ocorrência de leucemia só ocorreu 

cinco anos após o evento. (Tauhata, 2014, p.14).  

Especificamente na área de RI com fontes de Ir-192, as queimaduras 

provenientes de manipulação incorreta dessas fontes podem ocorrer logo após a 

exposição, ou   levar até 6 meses para ocorrer como é o caso da perda de dedos. 

. Diante do exposto, a severidade do efeito biológicos das radiações ionizantes 

foram classificados em função da dose recebida em Efeito Estocástico e Efeito 

Determinísticos. (Andreucci, 2016). 

 

2.2.10 Classificação dos Efeitos Biológicos 

2.2.10.1 Efeitos Estocásticos 

Os Efeitos Estocásticos induzem uma probabilidade da ocorrência de um 

determinado detrimento biológico, proporcional à dose de radiação recebida, sem a 

existência de limiar. Isto significa, que mesmo em doses pequenas, mesmo aquelas 

situadas bem abaixo dos limites estabelecidos por normas e recomendações de 

radioproteção, podem induzir tais efeitos.  

Dentre os efeitos mencionados, destaca-se o câncer, cuja probabilidade de 

ocorrência depende do número de clones de células modificadas no tecido ou órgão, 

podendo ocorrer até 40 anos após a exposição.  Assim, um tecido atingido por uma 

dose de radiação de baixa magnitude, tem condições de recuperar sua integridade, 

porque apesar de alto percentual de morte celular, as mesmas serão repostas sendo 

portanto o dano reversível. Entretanto, para efeito de segurança em proteção 

radiológica, considera-se que o efeito biológico produzido por exposição à radiação 

ionizante é de caráter cumulativo. Ou seja, despreza-se o reparo do dano. (Xavier, 

Moro, e Heibron, 2014, p.34). 
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2.2.10.2 Efeitos Determinísticos 

 Xavier, Moro, e Heibron (2014) enfatizam os Efeitos Determinísticos da 

radiação ionizante e a sua severidade em função da dose recebida. 

 

 Esses efeitos são atribuídos, principalmente, à morte celular ou perda de 
capacidade de reposição de células de vida biológica relativamente curta, ou 
seja, aquelas que devem se manter em permanente estado de reprodução 
como as da medula óssea, [...] e da linhagem germinativa. (Xavier, Moro, e 
Heibron 2014.p.35).  
 

 

Alguns efeitos determinísticos esperados para intervalos de doses absorvidas 

pelo indivíduo adulto, estão ilustrados na Tabela 3. 

 
                                          Tabela 3: Efeitos da Exposição 

 

FORMA 
DOSE 

ABSORVIDA 
SINTOMATOLOGIA 

Infra-Clínica < 1 Gy Ausência de sintomas  

Reações Leves 1 – 2 Gy Astenia, náuseas, vômitos 

Hematopoiética Leve 2 – 4 Gy Anemia com recuperação em 6 meses. 

Hematopoiética Grave 4 – 6 Gy Função medular gravemente atingida. 

Gastrintestinal 6 – 7 Gy Diarreia, vômitos. Morte em 5-6 dias. 

Pulmonar 8 – 9 Gy  Morte entre 14-36 horas. 

Cerebral > 10 Gy Morte em poucas horas. 

                                        

                                 Fonte: Xavier, Moro, e Heibron (2018, p.35) 

 

2.2.11 Proteção Radiológica 

Segundo a norma CNEN 3.01 (2013) “Proteção Radiológica16 é o conjunto de medidas 

que visam a proteger o ser humano e seus descendentes contra possíveis efeitos 

indesejados causados pela radiação ionizante”. (CNEN 3.01, 2014, p.11).   

Em conformidade com o Principio ALARA,17 a CNEN estabelece que toda a 

instalação radioativa ou nuclear deverá manter um Serviço de Proteção Radiológica 

dimensionado em função do seu inventario de fonte.    

                                                           
16 Maiores informações a respeito de Proteção Radiológica poderão ser obtidas por meio da consulta das 
normas CNEN, citadas nas referências ou em: www.cnen.gov.br.  
17 Vide a Página 52 desse trabalho 
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2.2.11.1 O Serviço de Radioproteção em Radiografia Industrial 

De acordo com a norma CNEN-NE-3.02, o Serviço de Radioproteção (SR) é 

um departamento de uma instalação radiativa ou nuclear, que além de exercer o 

controle radiológico da instalação, atua de forma complementar no desenvolvimento 

de otimização das instalações e transporte de material radioativo. Sua constituição 

abrange dois supervisores de radioproteção e um número apropriado de operadores 

qualificados condizente com o inventario de fontes. A sistemática de ação do SR 

consiste no controle radiológico de trabalhadores, de áreas, de fontes de radiação, 

rejeitos, equipamentos, treinamento de trabalhadores, registros de dados e 

preparação de relatórios.  O controle de doses de radiação é exercido em função dos 

Níveis de Referência estabelecidos no PGR que constitui o Nível de Registro, Nível 

de Investigação e Nível de Intervenção.   

No Nível de Registro, a ação tomada, consiste em apenas em registrar a dose 

nos assentamentos dosimétricos do trabalhador.  

No Nível de Investigação, a ação tomada, requer a coleta de informações mais 

consistentes em relação as causas da ocorrência radiológica.  

No Nível de Intervenção, ações mais rigorosas deverão ser executadas, 

conforme descritas no PGR da empresa (CNEN-NE-3.02, 2018, p.7-p.8). 

 

2.2.11.2 Plano Geral de Radioproteção (PGR)  

 Segundo a Norma CNEN “O Plano Geral de Radioproteção18 é um documento 

exigido para fins de licenciamento da instalação, que estabelece o sistema de 

radioproteção a ser implantado pelo serviço de radioproteção”. (CNEN, 3.02, 2018, 

p.5). Para fins de licenciamento de uma instalação radioativa perante a CNEN, o titular 

da instalação, ou seja o diretor, deverá submeter a CNEN um PGR onde deverá estar 

descrita toda a filosofia de segurança relacionada ao treinamento de trabalhadores, 

monitoração individual, controle de equipamentos e fontes, controle de áreas, 

condução das operações, transporte de material radioativo, proteção física e 

emergência radiológicas. (CNEN 6.04, 2013, p.7). Após analisar todos os requisitos 

de segurança radiológica descrito no PGR, a CNEN emite uma Autorização para 

Operação que dá anuência a instalação radioativa ou nuclear de exercer as suas 

                                                           
18 Maiores informações sobre o PGR pode ser obtido na página 82 da Apostila de Proteção Radiológica de 
Ricardo Andreucci, 2016.  
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atividades por 1 ano. A autorização para operação poderá ser suspensa ou cancelada 

no caso de não cumprimento dos requisitos das normas aplicáveis. 

No PGR em conformidade com a norma CNEN 3.01 (2014), deverá se alicerçar 

em três princípios básicos de radioproteção:  

 

 O Princípio da Justificação 

 Princípio da Otimização  

 Princípio da Limitação de Dose 

 
O Princípio da Justificação estabelece que qualquer atividade que envolva a 

utilização da radiação ionizante, deve ser justificada perante outras alternativas que 

dispense a sua utilização. Isto significa que os benefícios advindos da utilização da 

radiação ionizante tem que ser maior que o detrimento causado (CNEN 3.01, 2014, 

p.12).  

O Princípio da Otimização, também é conhecido como ALARA, (as Low As 

Reasonably Achievable), que pode ser traduzida como “tão baixo quanto possível”. 

Estabelece que todas as exposições a radiação ionizante devem ser mantidas tão 

baixas quanto possível (CNEN 3.01, 2014, p.12).  

 
O Princípio da Limitação de Dose encontra-se delineado na seguinte citação: 

 

“A exposição normal dos indivíduos deve ser restringida de tal modo que nem 
a dose efetiva nem a dose equivalente nos órgãos ou tecidos de interesse, 
causadas pela possível combinação de exposições originadas por práticas 
autorizadas, excedam o limite de dose anual, salvo em circunstâncias 
especiais, autorizadas pela CNEN, sendo que esses limites não se aplicam às 
exposições médicas (CNEN 3.01, 2014, p.13). 

 

Ou melhor, as doses absorvidas no período de um ano, tanto para 

trabalhadores quanto para indivíduos do público, não podem ultrapassar os limites 

primários anuais estabelecidos na Tabela 4, conforme a norma CNEN 3.01.   

Andreucci (2016) afirma que em função dos limites primários pode ser obtidos 

os limites derivados horário, diário, semanal ou mensal. Para isso basta dividir os 

valores dos limites anuais da Tabela 4, pelo tempo de trabalho profissional, que 
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segundo nossas leis trabalhistas abrangem em média 200019 horas por ano”. 

(Andreucci, 2016, p.80).  

Os limites derivados são de grande valia para orientar os programas de 

monitoração, cálculo de balizamento e projetos de blindagem. 

 

Taxa horária para IOE = =  
20 𝑚𝑆𝑣/𝑎𝑛𝑜

2000 ℎ𝑜𝑟𝑎/𝑎𝑛𝑜
=

0,01 𝑚𝑆𝑣

 ℎ𝑜𝑟𝑎
 = 

1,0 𝑚𝑟𝑒𝑚

 ℎ𝑜𝑟𝑎
 

Taxa horária para IP = 
𝐷𝑜𝑠𝑒  𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

2000  ℎ𝑜𝑟𝑎/𝑎𝑛𝑜
 =  

1 𝑚𝑆𝑣/𝑎𝑛𝑜

2000 ℎ𝑜𝑟𝑎/𝑎𝑛𝑜
=

0,0005 𝑚𝑆𝑣

 ℎ𝑜𝑟𝑎
 = 

0,05 𝑚𝑟𝑒𝑚

 ℎ𝑜𝑟𝑎
 

 
                             Tabela 4:  Limites Anuais de Dose de Radiação 
 

 

                                     
                                  Fonte: CNEN (2014, p.13). 
 
 

‘2.2.12   Parâmetros Básicos de Radioproteção 

Pode-se controlar as exposições a radiação ionizante, por meio da conjugação 

dos três parâmetros básicos de radioproteção, que são: tempo, distância e blindagem. 

(Xavier, Moro e Heibron, 2014). 

 
2.2.12.1 Fator Tempo  

Tauhata (2014) enfatiza que a dose absorvida por um indivíduo exposto a 

radiação é diretamente proporcional ao tempo que ele permaneceu no local irradiado 

quando afirma que: 

 

                                                           
19 Montante de horas trabalhadas em 1 ano 
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Deve-se sempre ter em mente que quanto menor o tempo de exposição, 
menores serão os efeitos causados pela radiação. Porém, o recurso mais 
eficaz de redução do tempo de execução de uma tarefa é o treinamento do 

operador, a otimização de sua habilidade (Tauhata, 2014, p.204). 

 

. Isto equivale a dizer que, quanto menor for o tempo que um indivíduo 

permanecer perto da fonte radioativa, menor será a dose absorvida (Tauhata, 2014, 

p.203). 

 

2.2.12.2 Distância 

A Lei do Inverso do Quadrado da Distância considera que a intensidade da 

radiação que incide em um determinado ponto é inversamente proporcional ao 

quadrado das distâncias inicial e final entre o referido ponto e a fonte. (Tauhata, 2014, 

p.204).  Dessa forma, pode-se escrever a seguinte equação: 

 

𝐼

𝐼0
 =  

𝐷0
2

𝐷2               (27) 

Onde  

𝐼 Intensidade final 𝐷0 Distância inicial 

𝐼0 Intensidade inicial 𝐷  Distância final 

 

Conforme afirma Andreucci (2016): “A proteção contra as radiações ionizantes, 

usando-se a distância como fator de redução da exposição é o meio mais prático, de 

baixo custo e mais rápido numa situação normal ou de emergência”. (Andreucci, 2016, 

p.67).   

Esta citação, induz a conclusão óbvia, que a forma mais simples e mais 

eficiente de proteção contra a radiação ionizante é ficar o mais longe possível da fonte 

emissora. 

 

 2.2.12.3 Blindagem ou Barreira 

Em algumas situações, onde os fatores tempo e distância não são eficientes 

para proteger um indivíduo contra a exposição à radiação ionizante e necessário 

introduzir um material absorvedor entre a fonte e o ponto de interesse. Para que parte 
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da radiação incidente seja absorvida mediante os processos de interação da radiação 

já estudados.  

A intensidade do feixe emergente encontra-se diretamente relacionada com a 

intensidade do feixe incidente. E de forma exponencial com a espessura e com o 

coeficiente de atenuação linear do material absorvedor utilizado na blindagem, 

conforme explicita a equação seguinte. (Tauhata, 2014, p.204). 

 

𝐼 = 𝐼0. 𝑒µ.𝑥          (28) 

 

O coeficiente de atenuação linear total (µ) relaciona a probabilidade de 

ocorrência dos eventos de absorção fotoelétrica, espalhamento compton e formação 

de pares no trajeto da onda, que se configura na eficiência do material em absorver a 

radiação, conforme ilustra a Figura 14. (Tauhata, 2014, p.207). 

 

                Figura 14: Poder de Penetração das Radiações Ionizantes 
 

           

   

                                     Fonte: Andreucci (2016, p.19) 

 

A relação entre o coeficiente de absorção linear (µ) de um dado material com a 

sua densidade (ρ) resulta no coeficiente de atenuação em massa ( 𝜇𝑚), definido para 

tornar o coeficiente de atenuação independente da fase física em que se encontra o 

material. 

𝜇𝑚 =
µ

𝜌
               (29) 
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2.2.13 Camada Semi Redutora HVL (Half Value Layer) 

No cálculo de blindagem para raios-x ou raios gama, utiliza-se um conceito 

experimental denominado de camada semi-redutora, definido como sendo a 

espessura do material absorvedor capaz de reduzir à metade a intensidade do feixe 

incidente. (Xavier, Moro, Heibron, 2014, p.61).   

O conceito de camada semi-redutora (HVL) simplifica bastante o cálculo de 

blindagem, devido a sua relação intrínseca com o coeficiente de atenuação linear (µ) 

do material, conforme os dados da Tabela 5. Em função desses valores é possível 

determinar a espessura de camada semi-redutora do respectivo material, por meio da 

equação. 

 

𝐻𝑉𝐿 =
ln 2

𝜇
               (30) 

 
           Tabela 5: Espessuras de Camada Semi-Redutora 

 

     

 

                                     Fonte: Andreucci, (2016, p.35). 
 

2.2.14 Camada Deci-Redutora TVL (Tenth Value Layer) 

O TVL é um outro parâmetro bastante utilizado em Proteção Radiológica, 

definido como a espessura de um material capaz de atenuar em 10 vezes a 

intensidade do feixe incidente. (Andreucci, 2016, p.70). 
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2.2.15 Fator de Redução ou de Atenuação 

O fator de redução é um parâmetro definido por meio da relação ente o feixe 

incidente  𝐼0 e o feixe emergente. Que de uma forma geral pode ser expresso pela 

equação: 

 

𝐹𝑟 =
𝐼0

𝐼
=  2𝑛                (31) 

Onde  𝑛 corresponde ao número de HVL necessário para atenuar o feixe de 

radiação a um valor determinado.  Dessa forma, a espessura (𝐸) de blindagem se 

relaciona com a quantidade (n) de espessuras de camada semi-redutora (HVL), em 

conformidade com a equação que se segue. (Xavier, Moro, e Heibron, 2014). 

 

 𝐸 = 𝑛. 𝐻𝑉𝐿                (32) 

 

2.2.16 Fator de Crescimento (Build Up) 

Quando um feixe amplo de radiação atravessa um anteparo, grande parcela 

dos fótons espalhados reincide na direção do detector contribuindo para alterar o 

comportamento exponencial da atenuação do feixe. Isto acaba contribuindo para o 

crescimento da intensidade do feixe emergente. Para corrigir esta discrepância é 

necessário a inclusão de um fator multiplicativo denominado Fator de Crescimento20. 

Este parâmetro depende da energia da radiação, do tipo de material, através do 

coeficiente de absorção linear (𝜇) e da espessura de blindagem (x), conforme prescrito 

na fórmula de Berger. Onde as constantes   a, 𝝆𝟏, 𝝆𝟐 podem ser obtidos por meio de 

gráficos apropriados. (Tauhata, 2014, p.212). 

 

𝐵𝑑 = 𝑎𝑒−𝜌1𝜇𝑥  + (1 − 𝑎)𝑒−𝜌2𝜇𝑥          (33) 

 
Dessa forma, a equação 28 do feixe emergente, deverá ser convenientemente 

corrigida pela equação 33 resultando em:     

 

𝐼 = 𝐼0  . 𝑒−𝜇𝑥 .  𝐵𝑑          (34) 

 

                                                           
20 Traduzido do inglês Build UP 
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Onde: 

𝐼  Feixe emergente  µ Coeficiente de absorção linear 

𝐼0 Feixe incidente  x Espessura do material absorvedor 

 

2.2.17 Balizamento e Isolamento de Área 

Para a execução do ensaio radiográfico é necessário que a área a ser utilizada 

para o serviço de RI seja devidamente isolada com cordas e sinalizada com o símbolo 

internacional de presença da radiação, conforme determina o croquis da Figura 15.    

Após a definição do raio de isolamento deverão ser retirados os IP da área 

determinada e ser estendida uma corda em todo o seu perímetro, colocando-se placas 

com símbolo da radiação ionizante em pontos chaves. No caso especifico de serviços 

realizado em horário noturno é necessário a utilização de sinais luminosos 

intermitentes. (Aquino, 2009, p.47). 

 

Figura 15: Área Balizada Para a Execução do Ensaio Radiográfico   

 

 
                             Fonte: Maxim Industrial (2018) 

 

2.2.17.1 Cálculo do Balizamento de Área Para Raios X  

O cálculo de balizamento de área para fonte de raios X, pode ser obtido por 

meio dos dados das Tabelas 6 e 7 aplicados na equação que se a segue: 
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D =√
mA𝑥𝐾𝑥𝑡

0,4𝑥 𝐹𝑟𝑝
               (35) 

 
Onde: 

D = distância de balizamento (m)            n = HVL da peça 

mA = corrente no tubo (mA)                    m = espessura da peça  

t  = tempo de exposição em hora          0,4 = dose Diária em mRem 

 𝐹𝑟𝑝 = fator de redução da peça 

O fator de redução da peça pode ser obtida por meio da equação: 

 

𝐹𝑟𝑝 = 2
𝐸

𝐻𝑉𝐿               (36) 

 
                       Tabela 6: Taxa de Exposição x Tensão (kV) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

                                       Fonte: Andreucci (2016, p.44) 

 

                 Tabela 7: Espessuras de HVL Para Raios X. 
 
 

     
 

                           
                                       Fonte: (Andreucci, 2016, p. 44) 

 

KV TAXA DE EXPOSIÇÃO (em mR/h a 1m) 

100 kV 400 

120 kV 500 

140 kV 750 

160 kV 1075 

180 kV 1475 

200 kV 1925 

250 kV 2750 

300 kV 3375 
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2. 2.17.2 Cálculo do Balizamento de Área Para Raios Gama 

O raio de balizamento para fontes de raios gama pode ser expresso pela 

equação que se segue: (Aquino, 2009, p.40). 

 

𝐷 = √
Γ𝑥𝐴𝑥𝑡

0,4𝑥𝐹𝑅𝑐𝑥𝐹𝑅𝑝 
               (37) 

 Onde: 

D = raio de balizamento (metros 0,4= dose diária mRem para indivíduos do publico 

Γ = fator gama = 500 mr.m²/Ci/h 𝐹𝑅𝑐 = fator de redução do colimador 

A = atividade da fonte (Ci) 𝐹𝑅𝑝 = fator de redução da peça 

t = tempo de exposição em hora 

 

 
2.2.18 Acidentes Radiológicos  

A situação crítica que envolve a Proteção Radiológica encontra-se relacionada 

a ocorrência de acidentes. Os acidentes que normalmente acontecem em RI são 

aqueles em que há necessidades de recolhimento da fonte radioativa, decorrente de 

uma anormalidade no processo normal de operação.  Os acidentes mais prováveis 

que podem ocorrer com o irradiador de gamagrafia são as falhas humanas e as falhas 

mecânicas do equipamento. A falha mecânica mais comum, consiste da perda do 

controle da fonte originada pela quebra do engate macho do telecomando. Diante 

desse tipo de ocorrência, torna-se necessário proceder o resgate da fonte radiativa 

para que seja restabelecido o controle sobre ela.  

Diante de uma situação de emergência, as etapas de resgate da fonte serão 

implementadas conforme a sequência a seguir: 

a) Localizar a posição da fonte e blindar a fonte com placas de chumbo 

b) Redimensionar o balizamento de área e afastar-se para a posição de segurança. 

c) Comunicar o fato ao Supervisor de Radioproteção, seguindo suas instruções. 

d) Planejar e executar o resgate contemplando as seguintes ações:  

1- Estimar as doses de cada etapa. 

2- Distribuir as etapas entre os IOEs conforme os seus históricos de dose.   

3- Simular as etapas a serem executadas na operação. 

4- Realizar o resgate anotando o tempo demandado em cada etapa. 

5- Monitorar a área e retirar o isolamento. 
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e) Medidas complementares: 

1- Avaliar doses dos envolvidos 

2- Providenciar atendimento médico, se for o caso e a valiar as causas do acidente. 

3- Tomar as medidas para evitar a sua reincidência precavendo-se das falhas 

humanas, com treinamento e reciclagem e das falhas do equipamento por meio de 

um programa de manutenção adequada. (PGR Maxim Industrial, 2018, p.42). 

 

2.2.19 Principais Dispositivos Para o Resgate de Fontes Radioativas 

2.2.19.1 Container de Resgate 

São recipientes construídos em chumbo, com espessura de parede adequada, 

destinados a receber a fonte radioativa após a ocorrência de um acidente radiológico 

(Ommeto, 2018, p.20). A Figura 16 ilustra o aspecto físico desse dispositivo. 

 

                                   Figura 16: Container de Resgate 

                                                     

 
                                            Fonte: Ommeto (2018) 

 

2.2. 19.2 Pinça de Resgate21 

É um dispositivo metálico de 1,20 m de comprimento, utilizado para manipular 

a fonte radioativa por ocasião de um acidente radiológico ou uma situação de 

emergência, conforme representado na Figura 17 (Ommeto, 2018). 

 

               Figura 17. Pinça de Resgate de Fonte Radioativa 

 

                                         

 

                                               Fonte: (Ommeto, 2018) 

                                                           
21 Existe também o container de transporte construído em tungstênio 
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2.2.20 Radiografia Industrial 

A RI é uma técnica de inspeção de materiais que se baseia na absorção 

diferenciada da radiação incidente ao atravessar um material, em virtude da variação 

de espessura e da densidade do material a ser inspecionado.  Em função desses 

parâmetros, a radiação será modificada ao atravessar uma dada peça, projetando 

sobre um filme, a imagem das suas condições internas, conforme evidenciado na 

Figura 18.  As radiações mais utilizadas no processo são os raios X e os raios gama, 

porque possuem a propriedade de penetrar espessuras consideráveis de materiais 

opacos a luz visível (Andreucci, 2017, p.6). 

 

                  Figura 18: Princípio da Técnica Radiográfica 

                       

                                     

                                Fonte: ASNT (2002, p.7) 

 

Os raios X utilizados em inspeções radiográficas industriais são os raios X de 

freamento ou Bremsstrahlung, gerados numa ampola de vidro denominada tubo de 

Coolidge. No interior dessa ampola encontram-se o polo positivo ou ânodo, construído 

em tungstênio e o polo negativo ou cátodo. No catodo existe um pequeno filamento 

idêntico as lâmpadas incandescente, por onde passa uma corrente elétrica da ordem 

de grandeza de miliamperes.  O elétrons gerados no filamento são submetidos a um 

forte campo elétrico derivado da alta tensão aplicada ao circuito. Este campo elétrico 

gera a força elétrica indispensável para que os eletros adquiram grande velocidade e 

consequentemente elevada energia cinética. Os elétrons depois de acelerados são 

arremessados contra o anodo e sofrem uma brusca desaceleração. Nesses processo, 
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ocorre transformações termodinâmica da energia cinética desses elétrons em raios X 

e calor em uma proporção respectiva de 1% e 99%. (Okuno, 1986, p.64). 

A quantidade de raios X produzida está relacionada a intensidade do feixe de 

radiação e a tensão aplicada aos elétrons está relacionada a energia do feixe. A 

técnica radiográfica relaciona a intensidade do feixe com o tempo de exposição e a 

energia do feixe com a sua qualidade, ou seja, o seu poder de penetração. (Andreucci, 

2017, p.21).  

Os equipamentos de raios X industriais são constituídos dos seguintes 

componentes:  painel de controle, cabeçote e cabos de ligação.  No painel encontra-

se a regulagem do ajuste do potencial e da corrente em função da espessura e do tipo 

de material a ser inspecionado. Na Figura 19, encontra-se representado uma ampola 

de raios X e o seu circuito básico. (Andreucci, 2017, p.50). 

 

                Figura 19: a) Tubo Coolidge b) Esquema do Circuito Elétrico 

  

                    

                            

                     Fonte: ZOLIN (2014, p. 25, modificada) 

 

As fontes de radiação gama são produzidas quando um elementos natural não 

radioativo é irradiado no interior de reatores nucleares por meio do bombardeamento 

do seu núcleo com nêutrons térmicos. A absorção dos nêutrons térmicos rompe a 

estabilidade energética do referido núcleo, fazendo com que o mesmo se torne 

ativado, passando a constituir um isótopo radioativo ou radioisótopo. Imediatamente 

após o processo de ativação, inicia-se o processo de decaimento estudado na seção 

2.2.3, que consiste no descarte da energia excedente adquirida pelo núcleo (Tauhata, 

2014, 70).  
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 Para serem utilizadas em RI, a fonte radioativa é mantida no interior de um 

invólucro de aço inoxidável de alta resistência mecânica, sendo por isso denominadas 

de fonte selada, conforme mostra a Figura 20, de forma garantir que o mesmo não se 

disperse para o meio ambiente (Andreucci, 2016, p.19).   

 

                                         Figura 20: Fonte Selada   

 

                                     

 
                  Fonte: Andreucci (2016, p.26, modificada) 

 

A fonte selada é fixada a um cabo de aço flexível, que possui na outra 

extremidade um tipo de engate denominado de engate fêmea (Figura 21), de forma 

que todo o conjunto constitua o porta fonte (ASNT, 2002, p.79). O porta fonte é 

mantido no interior do irradiador, na posição de segurança, através de dispositivos de 

travamento.   

                                    Figura 21: Modelo de Porta Fonte 

 

1- Mola 4- Cabo Teleflex 
2- Discos do Material Radioativo  5- Engate Fêmea 
3- Cápsula de Aço 6- Esfera de Travamento 

 
 
                   Fonte: Andreucci (2016, p.26, modificada) 
 

O porta fonte é acondicionado no interior de equipamentos denominados de 

irradiador de gamagrafia. Que são dispositivos dotados de blindagem eficaz, para 

impedir que a radiação emitida pela fonte irradie o meio exterior, quando o 

equipamento estiver fora de operação.  
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                       Figura 22:  Irradiador de Gamagrafia 

                   

  

 

                           Fonte: Andreucci (2016, p.53, modificada) 

 

Os irradiadores de gamagrafia são construídos com blindagem de urânio 

exaurido22, com espessura convenientemente dimensionada para conter a radiação 

emitida pela fonte. Conforme detalhado na Figura 22, o revestimento externo do 

equipamento é construído em aço inox, munido de um sistema de travamento que 

impede a exposição involuntária da fonte radioativa (ASNT 2002, p.80).  

Os irradiadores gamagrafia são testados de acordo com os requisitos 

normativos internacionais de segurança mecânica, que consiste em submeter o 

equipamento a rigorosos testes de resistência a choques mecânicos, incêndio e 

inundação, com a finalidade de verificar a possibilidade da ocorrência de fuga de 

radiação em condições severas de uso (Andreucci, 2016, p.19). 

Andreucci (2016) descreve o equipamento de gamagrafia como: “[...] 

equipamentos portáteis, compostos por um irradiador e acessórios, projetados a 

permitir a manipulação da fonte radioativa à distância, com segurança, para fins de 

gamagrafia industrial” (Andreucci, 2016, p.51). 

O engate macho do telecomando e o engate femea do porta fonte se encontram 

suscetíveis de sofrerem desgastes em função do uso. Sendo necessário a execução 

                                                           
22 Uranio-238 
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de testes frequentes nesses engates, para que seja verificada a sua integridade por 

meio de dispositivo visualizado na Figura 23, denominado de gabarito de testes 

(Andreucci, 2016, p 53).  

 
         Figura 23: Atributos a Serem Testados com o Gabarito de Testes 

 

                     

 

                   Fonte: Andreucci (2016, p.53, modificada) 

 

O teste é considerado aprovado, se nenhum dos atributos mencionados na 

Figura 23, passarem pelas ranhuras ou orifícios do dispositivo (Andreucci, 2016, p.53). 

 Após a realização do teste dos engates, será realizado o acoplamento 

entre o engate fêmea do porta fonte e o engate macho existente no telecomando, 

conforme representa a Figura 24 (ASNT, 2002, p.79). 

 
     Figura 24: Acoplamento do Engate Macho ao Engate Fêmea 

 

                        

                                      

                           Fonte: ASNT (2002, modificada) 
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O telecomando é um dispositivo formado por duas mangueiras de 10 a 15 metro 

de comprimento, conforme pode ser visualizado na Figura 25.  

 

                         Figura 25:  O Telecomando da Marca Sentinel 

 
 

                          

 

                            Fonte: Andreucci (2017, p.22) 

 

No interior do telecomando encontra-se um cabo de aço denominado de cabo 

teleflex, acoplado a uma engrenagem existente no interior da caixa de controle do 

dispositivo, conforme ilustra a Figura 26.  

 

         Figura 26: Detalhamento das Partes do Telecomando 

  

                  

        
                    Fonte: Teixeira (2009, p.18, modificada) 

 
Por meio do giro conjunto da manivela e da engrenagem o cabo teleflex entra 

em movimento, deslocando a fonte para fora do irradiador, alcançando o tubo guia 

(ASNT, 2002, p.80).  O tubo guia é um dispositivo constituído de um conduite metálico 
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flexível, revestido externamente por material plástico, conforme a Figura 27 ASNT, 

2002, p.81). 

 
                                 Figura 27:  Tubo Guia 

 

                                 

                     
                                           Fonte:(Ommeto, 2018) 

 

  O feixe de radiação é então focalizado para a área de interesse por meio de um 

dispositivo denominado de colimador, geralmente construído em tungstênio, que é 

adaptado ao terminal de exposição do tubo guia. Esse dispositivo representado na 

Figura 28, além de focalizar o feixe de radiação, contribui conjuntamente para reduzir 

o raio de balizamento de operação (ASNT, 2002, p. 82).  

 
                        Figura 28: Colimador de Tungstênio 

 
 

                                

                                        

                       Fonte: ASNT (2002, p.82, modificada) 
 
 
Segundo a norma CNEN 6.04 (2013), as fontes radioativas além de estarem 

acondicionadas em irradiadores de gamagrafia deverão ser armazenadas em locais 

construído para tal finalidade, conforme estabelecido no PGR da empresa. O local de 

armazenamento deverá ser construídos em local isolado, cercado e longe de produtos 

inflamáveis, explosivos ou corrosivos, devidamente sinalizado com placas contendo o 
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símbolo internacional de presença de radiação (CNEN 6.04, 2013, p. 02). 

Caracterizadas como: 

 

a) armazenamento tipo I: sede ou escritório da empresa proprietária da fonte 
de radiografia gama, cuja área de armazenamento está localizada em recintos 
fechados, com blindagem permanente especialmente projetada para atender à 
capacidade instalada de fontes radioativas, com autorização para construção 
emitida pela CNEN;  
b) armazenamento tipo II: instalação cuja área de armazenamento está 
localizada em dependências de terceiros, onde é armazenada 
temporariamente a quantidade máxima de 4 (quatro) equipamentos de 
radiografia gama por local de armazenamento, conforme especificado nesta 
resolução. (CNEN 6.04. 2013.p. 02). 

 

 

                             Figura 29: Instalação de Armazenamento Tipo 

 

 

                   

  

                                     Fonte: Maxim Industrial (2018) 
 
 
 Nas instalações de armazenamento as taxas de doses do lado externo 

devem ser mantida sob controle, conforme monitoração periódica do local. A Figura 

29 mostra a instalação de armazenamento tipo I, da base operacional da empresa 

Maxim Comércio e Consultoria Industrial Ltda., localizada no Município de Duque de 

Caxias 

As fontes radioativas ao serem transportadas da instalação de armazenamento 

até a instalação de operação, por ocasião da execução do ensaio radiográfico, 
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encontram-se vulneráveis a vários tipos de acidentes. Com o objetivo de minimizar a 

probabilidade da ocorrência desses acidentes, o transporte das fontes radioativas e 

realizado em conformidade com a norma CNEN NE 5.01-Transporte de Material 

Radioativo23 e conjuntamente com a norma CNEN 6.04-Requisitos de Segurança e 

Proteção Radiológica para Serviços de Radiografia Industrial, e outras normas 

pertinentes. Esses documentos recomendam dentre outros requisitos, que durante o 

da fonte radioativa, o irradiador de gamagrafia, esteja acondicionado em uma caixa 

metálica sinalizada com o símbolo internacional de presença de radiação devidamente 

fixada na carcaça do veículo (CNEN 6.04, 2013, p.15). 

 

2.2.21 Preparação do Ensaio Radiográfico 

A constituição básica dos filmes radiográficos consta de uma emulsão 

gelatinosa de brometo de prata depositada sobre os dois lados de uma base de 

poliéster, conforme ilustra a Figura 30.  

  

                          Figura 30: O Filme Radiográfico 

 

                              

                                      

                                      Fonte: Andreucci (2017, p.25) 

 

 

Nos filmes radiográficos a imagem é formada por intermédio da aglomeração 

de diminutos cristais de prata metálica que se unem para formar a granulação do filme, 

de acordo com a sua classificação. Os filmes são classificados em função da sua 

granulação em classe I ou classe II. Os filmes classe I são denominados de “grãos 

finos” e apresentam velocidade baixa é uma nitidez superior aos filmes de classe II. 

                                                           
23 Para Saber Mais: Maiores informações sobre as sistemáticas de transporte de material radioativo podem ser 
obtidas através da consulta a norma CNEN 5-01 Transporte de Material Radioativo. 
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Os filmes classe II por apresentar grãos maiores, apresentam maior velocidade e 

menor nitidez. É importante ressaltar que a granulação dos filmes industriais24 pode 

ser afetada pela energia da radiação ou pelo tempo de revelação. Em RI, a inspeção 

radiográfica em peças de espessuras grossas é realizada preferencialmente utilizando 

radiação de alta energia e filmes classe I. (Andreucci, 2017, p.28).   

 

Características dos filmes classe I: 

 Granulação ultra fina e alto contraste. 

 Utilizado em ensaios de metais leves ou pesados 

 É utilizado na ocasião de se inspecionar grandes espessuras.  

 Ideal quando se utiliza radiação de alta energia.  

 Marcas comerciais: Kodak M, Fuji 50, Agfa D4 ou D5 

 

Características dos filmes classe II: 

 É utilizado em ocasiões que requer maior produtividade 

 Permite obter granulação muito fina, alta velocidade e contraste 

 Marcas comerciais: Kodak AA400, Fuji 100, Agfa D7  

Dimensões dos filmes radiográficos industriais: 

 3.1/2” x 17” ;  

 3.1/2” x 4.1/2” 

 4.1/2” x 17” 

 14” x 17”  

 

Na ocasião da inspeção radiográfica, o filme é manuseado sob luz de vermelha 

de segurança, no interior de uma câmara escura. Nesse ambiente, o filme radiográfico 

é envolvido por duas telas intensificadoras de chumbo e inserido no interior de um 

chassis de plástico, conforme mostra a Figura 31 (Andreucci, 2017, p.38). Além da 

sua função protetora, as telas intensificadoras de chumbo também possui a função de 

produzir um fluxo adicional de elétrons, por intermédio do feito Fotoelétrico ou do 

Efeito Compton. Esses elétrons adicionais ao incidirem sobre o filme acarreta uma 

redução significativa no tempo de exposição. 

                                                           
24 Maiores informações sobre os filmes industriais, poderão ser encontradas na p. 163 do livro 
Radiografy Testing da ASNT, citado nas Referências. 
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           Figura 31: Montagem do Filme no Écran de Chumbo  

 

                     

      

                                Fonte: Aquino (2009, p.20) 

 

As telas intensificadoras são construídas de duas telas de chumbo de 

dimensões idênticas a do filme com espessuras respectivas de 0,005 pol. (0,127 mm) 

e 0,010 pol. (0,254 mm) para a tela dianteira e traseira. Outra função atribuída a tela 

intensificadora encontra-se relacionada a absorção da radiação secundária retro 

espalhada, que incidindo sobre o filme pela parte posterior a incidência, poderia 

prejudicar a definição da imagem. Por essa razão, a tela traseira é mais espessa que 

a tela dianteira. (Andreucci,2017, p.35).  

Existem também as telas fluorescentes, porém, a sua utilização em RI 

encontra-se condicionada apenas a identificação do filme radiográfico. Para isso é 

fixada uma etiqueta de papel vegetal sobre a tela fluorescente, onde encontra-se 

registradas diversas informações relevantes sobre o ensaio radiográfico a ser 

executado.  A tela fluorescente é fixada sobre o écran de chumbo, de forma que 

quando a radiação incide sobre ela ocorrerá a emissão de luz. A luz ao ser absorvida 

pela tinta preta contida nos caracteres das informações da etiqueta, formará a imagem 

desses caracteres no filme. (Andreucci, 2017, p.38). As mencionadas informações são 

também colocadas de forma redundante do externo do chassis radiográfico, com a 

finalidade de orientar o operador no posicionamento do filme na peça. 

O chassis é constituído de um envelope plástico flexível, de dimensões 

idênticas a dos filmes, podendo medir:  3.1/2” x 17” ou 4.1/2” x 17”; 3.1/2” x 8.1/2” ou 

4.1/2” x 8.1/2, conforme ilustrado na Figura 32. 
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.                         Figura 32: Chassis Radiográfico 

 

                             

  

                             Fonte: Andreucci (2017, p.38) 
 
 

            Para a localização das descontinuidades presentes na peça a ser 

inspecionada é indispensável que antes da exposição do filme sejam marcadas sobre 

a peça, posições de referência, por meio da utilização de números de chumbo de 

altura máxima de 15 mm e espessura mínima de 1,5 mm. Esses números deverão ser 

fixados na peça a ser inspecionada e em hipótese alguma sobre o chassis 

radiográficos. Nas soldas de topo o posicionamento dos marcadores deverão estar no 

mínimo a 3 (três) mm da margem da solda e preferencialmente fora da área de 

interesse da radiografia. Em algumas situações é necessário o uso de uma Fita 

Numérica, nesse caso, a mesma deverá ser construída em ordem crescente de 

numeração com os dígitos espaçados em intervalos regulares ASME V Art. 2 (2017, 

p.28). 

 

2.2.22 Execução do Ensaio Radiográfico 

Segundo a norma ASME V Art. 2, o ensaio radiográfico será   sempre executado 

em conformidade com um documento denominado de Procedimento de Ensaio 

Radiográfico, elaborado por um inspetor nível III. Este documento, visa estabelecer as 

rotinas de execução da Técnica Radiográfica por meio de raios X ou raios gama, em 

conformidade com os critérios de aceitação estabelecidos nas normas de qualificação 

utilizadas no projeto.   

Depois de todos os requisitos de proteção radiológica serem atendidos é 

necessário o estabelecimento da conecção entre o irradiador e os seus acessórios 

para tornar possível a exposição da fonte, conforme representado na figura 33. 
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     Figura 33: Esquema Ilustrativo da Montagem do Equipamento Gamagrafia 

 

              
 

 
                                       Fonte: Andreucci (2016, p.51). 
 
 

Antes da exposição da fonte, o arranjo radiográfico será montado conforme a 

Figura 34. Na sequência das ações, o operador aciona a manivela do telecomando no 

sentido de expor a fonte, acarretando o giro da engrenagem localizada dentro da caixa 

do telecomando conectada ao cabo teleflex. O cabo teleflex entra em movimento, 

conduzindo a fonte para fora do irradiador. 

 
                Figura 34:  Esquema da Montagem do Arranjo Radiográfico 

 

       

 

                                              Fonte: Zolin (2014, p.26) 

 

A fonte deixa o irradiador alcança o tubo guia e atinge o terminal de exposição 

se alojando no interior do colimador. O feixe de radiação, devidamente colimado, 

atravessa a peça projetando sobre o filme a imagem das descontinuidades encontrada 

na sua trajetória, revelando as suas condições internas (ASME V Div. 2, p.7). 
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                       Figura 35:  A Exposição Radiográfica 

 

                                                                                                            

 
                            Fonte Andreucci (2017, p.36) 

 

 A Figura 35 ilustra também a possibilidade da ocorrência da dispersão 

aleatória da radiação retro espalhada, que poderá vir incidir sobre o filme. No caso de 

suspeita desta ocorrência, recomenda-se colocar sobre o chassis uma letra B de 

chumbo, com a finalidade de atestar essa condição (Andreucci, 2017.p.54). 

 
2.2.23 Processamento dos Filmes Industriais 

O processamento do filme radiográfico abrange três etapas: a revelação, a 

fixação e lavagem dos filmes.  

. A Figura 36 mostra as etapas de revelação do filme radiográfico. O princípio 

básico desse processo baseia-se na ativação do brometo de prata presente nos 

filmes, quando o mesmo é atingidos pela luz ou radiação ionizante. A hidroquinona 

presente no revelador cede um elétron ao íon  Ag+  reduzindo-o a prata metálica de 

cor negra. A revelação deve ser conduzida a uma temperatura na faixa de 20º com 

agitação permanente, para assegurar a concentração homogênea da solução em 

ambos os lados da emulsão. Isto evita a formação de manchas que poderão ser 

confundidas com descontinuidades. 
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                           Figura 36: Etapas da Revelação 

         

 

 

                              Fonte: Andreucci (2017, p.32) 

 

No final do processo, a região do filme que recebeu maior dose de radiação 

apresentará após a ação do revelador uma tonalidade mais escura, em relação a uma 

outra região que absorveu menos radiação (Andreucci, 2017, p.28).  A revelação 

precisa ser interrompida por meio do contato do filme com um banho interruptor 

constituído de uma solução de ácido acético, o que previne a formação de manchas. 

O banho interruptor não deverá exceder a 40 segundos, com agitação constante. 

(Andreucci, 2017, p.31).  

A seguir, conforme ilustrado na Figura 37, o filme será submetido ao banho 

fixador constituído de uma solução ácida de tiossulfato de amônio, que tem como 

função   remover do filme o brometo de prata que não sofreu a ação do revelador. 

A solução fixadora não age sobre os grãos de prata que foram atacados pelo 

revelador e ajuda a endurecer a gelatina presente na emulsão, otimizando a secagem 

posterior do filme sob ar aquecido.    

 

               Figura 37: Etapas da Fixação Lavagem e Secagem 

      

 

 

                             Fonte: Andreucci (2017, p.33) 
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Durante a fixação, deve-se manter o banho sob agitação constante e sob 

temperatura oscilando na faixa de 20 ºC, a mesma utilizada na revelação. Após a 

fixação, os filmes serão lavados em água corrente por um tempo aproximado de 30 

minutos sob temperatura de 20° C. A seguir filmes deverão ser submetido por 30 

segundos a um outro banho, com a finalidade de quebrar a tensão superficial da água 

facilitando o seu escoamento, o que facilita a secagem do mesmo. A secagem deverá 

ser efetuada sob jatos de ar quente no interior de uma estufas secadoras conforme 

ilustra a Figura 37 (Andreucci, 2017, p.33).  Após   a fase de processamento,25 o filme 

será analisado por meio de uma fonte de luz, para que as gradações de tonalidades 

claras escuras, que formam a imagem sejam interpretadas. 

A grandeza relacionada ao grau de enegrecimento do filme é denominada de 

densidade óptica, descrita matematicamente como o logaritmo da razão entre a 

intensidade da luz visível que incide no filme  𝐼0 e a intensidade que é transmitida 

através dele 𝐼, representada na equação seguinte. (Andreucci, 2017, p.26): 

 

𝐷 =  𝑙𝑜𝑔
𝐼0

𝐼
                (38) 

 

A densidade óptica do filme deverá avaliada por meio de um densitômetro 

representado na Figura 38.  

 
             Figura 38: O Densitômetro e a Fita Densitométrica 

 

                                          
                                        

                                           Fonte: Ommeto (2019) 

                                                           
25 Maiores informações a respeito do processamento do filme radiográfico poderão ser   encontradas 
na página 30 da apostila de Radiologia Industrial de Ricardo Andreucci, citado nas referências. 
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. A funcionalidade de um densitômetro deverá ser verificada periodicamente 

por comparação com uma fita de poliéster que contém várias faixas de densidades, 

denominada de fita densitométrica.  

Na área de interesse de uma radiografia, a densidade requerida deverá estar 

compreendida na faixa de 1,8 até 4,0 HD26 para filmes obtidos através de raios X e 

2,0 até 4,0 HD para radiografias obtidas com raios gama. 

E em termos comparativos, para uma dada exposição, um filme rápido ou de 

classe II atingirá uma densidade maior quando comparado a um filme menos rápido 

ou de classe I, devido a maior dimensão dos cristais de prata presentes na emulsão, 

porém, nitidez do filme classe II será menor (Andreucci, 2017, p.27).  

A norma ASTM E-1815-96 relaciona a classificação de um filme em função da 

sua velocidade de exposição e da sua sensibilidade. Sendo a velocidade de exposição 

função logarítmica da dose de radiação recebida, para que o filme atinja a densidade 

igual a 2 HD.   

 

2.2.24 Qualidade da Imagem Radiográfica 

A definição da imagem radiográfica depende de vários fatores, sendo um deles 

a penumbra vista na Figura 39.  

 
                            Figura 39: A Penumbra Geométrica 

                                    

                                         
                                    Fonte: Andreucci (2017) 

 

. A penumbra geométrica27 e função das dimensões da fonte e do 

posicionamento do objeto em relação ao filme, correspondendo a uma região escura 

que pode ser observada quando se projeta as dimensões de um objeto sobre um plano 

                                                           
26 Huter-Driffield, corresponde a unidade de medida de densidade óptica. 
27 Região compreendida entre a região iluminada e a região sombreada 
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paralelo a uma fonte de luz visível não puntiforme.  A penumbra pode ocultar 

descontinuidades e ocorre com a radiação eletromagnética da mesma maneira que 

ocorre no caso da luz visível (Andreucci, 2017, p.54). 

Um outro parâmetro essencial para a otimização do ensaio radiográfico é a 

cobertura total de toda a extensão da peça a ser ensaiada com filmes radiográficos, 

ou seja, a sobreposição. 

 

Segundo Andreucci (2017): 

 

A sobreposição deverá ser comprovada através do uso de marcadores de 
posição que são letras ou úmeros de chumbo fixados na superfície da peça do 
lado da fonte de radiação, sempre que possível, e que serão projetados no 
filme radiográfico quando da exposição. A imagem dos marcadores poderão 
serem vistos como imagem no filme, evidenciando a sobreposição requerida. 
(Andreucci, 2017, p.53). 

 

2.2.25 Sensibilidade Radiográfica 

Para que uma radiografia seja convenientemente interpretada é necessário que 

seja visualizado o menor distanciamento entre dois pixels consecutivos, ou de outra 

forma, a mesma deve apresentar uma sensibilidade radiográfica adequada. A 

sensibilidade de uma radiografia é avaliada por meio de pequenos dispositivos 

metálicos de composição química similar ao metal de base denominados de IQI28 ou 

penetrâmetros, que podem ser tipo furo ou tipo fio.   

 

                       Figura 40: IQI ASME e ASTM Tipo Furo 

 

                                

 

                                Fonte: Andreucci (2017, p.56, modificada) 

 

                                                           
28 IQI é uma sigla de Indicador da Qualidade da Imagem 
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O IQI tipo furo consiste de uma placa de metal de espessura T, que possuem 

três furos de diâmetros 4T, 2T, e 1T, sendo T a espessura da peça, conforme retratado 

na Figura 40 (ASME V SE-1025 e ASTM E-1025).   

.  Na figura 40 encontra-se visualizado o IQI tipo furo marca ASME e ASTM e 

abaixo encontra-se os níveis de sensibilidade do IQI ASME tipo furo, em função da 

espessura T da peça: 

No IQI tipo furo, cada nível de sensibilidade relaciona a espessura deste, com 

o percentual de espessura da peça a ser inspecionada (Andreucci, 2017, p.55). 

Nível 2 - 2T - o furo 2T deve ser visível (T =  2%  da espessura da peça inspecionada) 

Nível 2 - 4T - o furo 4T deve ser visível (T =  2% da espessura da peça inspecionada) 

Nível 1 - 1T - o furo 1T deve ser visível (T =  1% da espessura da peça inspecionada) 

Nível 1 - 2T - o furo 2T deve ser visível (T =  1% da espessura  da peça inspecionada) 

Nível 4 - 2T - o furo 2T deve ser   visível (T =  4%  da espessura  da peça inspecionada) 

 

O IQI tipo arame ou fio ASTM E-747 é constituído de um conjunto de 5 fios de 

vários diâmetros e de constituição química similar ao do material a ser inspecionado.      

Esses fios encontram-se reunidos em um envelope de material plástico onde do lado 

externo encontram-se as informações sobre este dispositivo, conforme pode ser 

visualizado na Figura 41 (Andreucci, 2017, p.54).   

 

                                  Figura 41:  IQI ASTM 
 

                                     
 
 
                               Fonte: Andreucci (2017, p.60) 
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                    Figura 42: Posicionamento do IQI na Peça 

 

                   

                           

                              Fonte: Andreucci (2017, 60) 
 
 
Nesse tipo de IQI o seu posicionamento na peça deverá ser perpendicular ao 

cordão de solda, localizado do lado do filme, conforme a Figura 42, de forma que a 

imagem radiográfica do fio essencial seja visualizado em pelo menos 10 mm do seu 

comprimento. No caso do IQI precisar ser posicionado forçosamente do lado da fonte, 

deverá ser colocado sobre o chassis uma letra F de chumbo, para indicar tal situação 

(Andreucci, 2017, p.58).  . 

A densidade radiográfica na região do IQI deve se situar na faixa de -15% a 

+30%, em relação a região de interesse da radiografia. E o tipo o tipo de IQI a ser 

utilizado, encontra-se estabelecido nos requisito de projeto de construção do 

equipamento e nas especificações contratuais (Andreucci, 2017, p.56).  

2.2.26 Técnicas de Exposição Radiográfica 

Existem várias modalidades de arranjo radiográfico que envolve diversas 

possibilidade de posicionamento entre a fonte de radiação, a peça, e o filme. 

 

2.2.26.1 A Técnica PDVS (Parede Dupla Vista Simples) 

 É uma técnica bastante simples de ser efetuada e de ser interpretada, sendo 

utilizada em tubulações, ou em costados curvos com diâmetro superior a 3.½ 

polegadas. (Andreucci, 2017, p.75). Sua denominação é consequência do fato da 

radiação emitida pela fonte atravessar ambas as paredes da peça e projetar no filme 
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somente a espessura mais próxima a ele. A quantidade de incidências sobre a peça 

depende do diâmetro do cordão de solda a ser inspecionado, sendo no mínimo 

necessário quatro exposições por junta, conforme a Figura 43. 

 

                             Figura 43: A Técnica PDVS 

 

                                  

                               
                           Fonte: Andreucci (2017, p.76) 

 

2.2.26.2 A Técnica de Exposição Panorâmica 

 Esta técnica constitui um caso particular da técnica de PDVS, com o 

diferencial de proporcionar alta produtividade e rapidez no caso de exames de juntas 

soldadas circulares com acesso interno e diâmetro favorável, conforme representado 

na Figura 44.  

                        
                           Figura 44: Esquema da Exposição Panorâmica     

               

                 
                              Fonte: Andreucci (2017, p.75, modificada) 
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 Para que esta técnica seja executada, a fonte de radiação deve estar 

centralizada no ponto geométrico equidistante das peças, ou no caso de juntas 

soldadas circulares a fonte deve ser posicionada no centro da circunferência, 

conforme mostra o diagrama esquemático da Figura 45 (Andreucci, 2017, p.75). 

 

                              Figura 45: Execução da Técnica Panorâmica 

 

                  

                                  

                                       Fonte: Andreucci (2016.p.78) 

 

2.2.26.3 A Técnica PDVD (Parede Dupla Vista Dupla) 

Esta técnica é aplicada somente para peças tipo tubo (Figura 46).  Na sua 

execução, o feixe de radiação é defasado de cerca de 11º em relação a um plano 

perpendicular a fonte e a peça.  

 

                     Figura 46: Aplicação da Técnica PDVD 

                                                                          

                                             
                                       Fonte: Andreucci (2017, p.77) 
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A radiação atravessa as duas espessuras do tubo e projeta no filme a imagem 

simultânea das duas espessuras da peça no formato de uma elipse com abertura 

situada na faixa de 1,5 cm conforme esquematizado na Figura 46.  

 

 Figura 47: A Imagem Obtida Por Meio da Técnica PDVD (elipse 
 
 

 

                                    

                                       Fonte: Andreucci (2017, p.77) 

 

Sua aplicação destina-se a juntas soldadas de tubulações com diâmetros 

menores que 3.½ polegadas. A projeção das duas paredes sobrepostas sobre o filme 

assume a forma de uma de uma elipse, conforme exposto na Figura 47. Por esse 

motivo, esta técnica também é denominada de técnica da elipse no jargão da RI 

(Andreucci, 2017, p.76). 

 

2.2.27 Cálculo do Tempo de Exposição em Gamagrafia 

Para a execução do ensaio radiográfico é imprescindível o cálculo do tempo de 

posição em minutos por meio da seguinte equação: 

 

𝑡 =  
 𝐷𝑓𝑓2  𝑥 𝐹𝐸 

𝐴
               (39) 

Onde:  

FE = Fator de exposição  

A = Atividade da fonte (Ci)  

DFF = Distância foco-filme 
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O fator de exposição FE será obtido em função da espessura da peça, 

adicionando-se as respectivas alturas dos reforços da solda e da densidade requerida 

para o ensaio. O Fator de exposição mencionado na equação 19 é obtido por meio da 

na Tabela de Exposição que se encontra no Apêndice 3. Nessa tabela, o Fator de 

Exposição corresponde ao valor obtido por meio do cruzamento da coluna da 

espessura total da peça, com a linha da densidade requerida no ensaio. (Andreucci, 

2017, p, 64).  

  

2.2.28   Interpretação da Imagem Radiográfica 

Define-se como descontinuidade a quaisquer interrupção estrutural das 

características mecânicas ou metalúrgicas de uma peça, não sendo considerada 

necessariamente um defeito. Uma descontinuidade somente constitui um defeito, 

quando a sua natureza, dimensão ou efeito acumulado, inviabilizar os requisitos 

mínimos estabelecidos nos critérios de aceitação da norma técnica aplicável. Essas 

descontinuidades podem ter origem do próprio processo de fabricação da peça, ou 

durante o seu desempenho em serviço. (Andreucci, 2017, p. 76). As principais 

descontinuidades que aparecem nas juntas soldadas são: 

 

2.2.28.1 Trinca 

Descontinuidades bidimensionais produzida pela ruptura do material podendo 

ser longitudinais, transversais conforme representa as Figura 48 (a) e 49 (a). 

 

            Figura 48: (a) Trinca Longitudinal (b) Sua imagem Radiográfica   
 
 

          
   
 
                              Fonte: ASNT (2002, p.213, modificada) 
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Podendo-se localizar tanto no metal de base, quanto no metal de solda. Essa 

descontinuidade é produzida por ruptura do metal de base ou do metal de solda, 

resultante do acumulo de tensões residuais.   

 

            Figura 49: a) Trinca Transversal (b) Sua imagem Radiográfico 
 
 

            
 
 
                             Fonte: ASNT (2002, p.213, modificada) 

 
É um tipo de descontinuidade sempre inaceitável em virtude da sua   tendência 

a evoluir principalmente quando o componente estiver submetido a esforços cíclicos, 

oriundos de carregamentos dinâmicos. O seu aspecto na radiografia é de uma linha 

escura com direção irregular, conforme pode ser visualizado na Figura 48 (b) e 49 

(b) (Andreucci, 2017, p.30). 

 

2.2.28.2   Falta de Penetração  

Este tipo de descontinuidade advém da falta de material depositado na raiz da 

solda, por falha no processo de soldagem, conforme a Figura 50 (a). Sua aparência 

radiográfica conforme mostra a figura 50 (b) é de uma linha escura, intermitente ou 

contínua, localizada no centro do cordão. (ASTM, 2003, p. 209).   

E para Andreucci (2017) a origem dessa descontinuidade está relacionada [...] 

”a falta de material depositado na raiz da solda, devido ao fato do material não ter 

chegado até a raiz”  (Andreucci, 2017, p. 80). 
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      Figura 50:  Falta de Penetração no Cordão (a), Imagem na Radiografia (b) 

 

       

 
 

                                        Fonte: Andreucci (2017, p.80) 
 
 
2.2.28.3   Inclusão de Escória 

Esta descontinuidade ocorre devido ao aprisionamento de escória ou materiais 

estranhos durante o processo de soldagem em virtude de uma limpeza deficitária 

entre os passes. (Andreucci, 2017, p. 79). Vide a Figura 51. 

 

                 Figura 51: Imagem Radiográfica da Inclusão de Escória 

 

                      
                                     

                                  Fonte: Andreucci (2017, p.792) 

 

2.2.28.4 Falta de Fusão  

Esse defeito ocorre devido à falta de deposição de material entre o cordão de 

solda e o metal de base, conforme mostra a Figura 52.  
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                  Figura 52: Falta de Fusão (a). Imagem Radiográfica (b)  

 

     

                                        

                                   Fonte: Andreucci (2017, p.81) 

 

2.2.28. 5 Porosidade   

 Este tipo de descontinuidade é originada do aprisionamento de gases durante 

o processo de soldagem.  

 

      Figura 53: Presença de Porosidade (a). Sua Imagem Radiográfica (b) 

              

 

                             

                           Fonte: Andreucci (2017, p.79) 
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Sua aparência radiográfica é geralmente esférica, podendo também assumir outras 

formas, como visualizado na Figura 53. (ASTM, 2003, p.214).  

 Sua origem é geralmente proveniente da utilização de eletrodos úmidos ou da 

contaminação atmosférica da poça de fusão, durante o processo de soldagem. 

 

2.2.29 Critérios de Aceitação 

Conformar estabelecido na Norma ASME Sec. VIII Div.1 UW-51, existem dois 

padrões de referência concernentes aos critérios de aceitação definidos em função da 

eficiência da junta, que por definição corresponde a relação entre a resistência da 

junta soldada e a resistência do metal de base, que vai determinar a rigidez do ensaio 

radiográfico. Se a eficiência da junta for superior a 90%, todas as juntas deverão ser 

inspecionadas por meio do ensaio radiográfico (Full Radiography). Se a eficiência da 

junta se situar na faixa 70% a 90% as radiografias serão executadas por amostragem 

(Spot Radiography) ou Radiografia Parcial. No caso da eficiência ser menor ou igual 

a 70%, não será requerido o exame radiográfico.  

Os critérios de aceitação utilizados no laudo dos filmes radiográfico29, de acordo 

com a norma ASME VIII UW 51 e 52, encontram-se no apêndice 2 desse trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Maiores aprofundamentos sobre laudos radiográficos conforme os critérios da norma ASME Sec. 

VIII Div.1 UW-51, poderão ser encontrados na página 84 da Apostila de Radiologia Industrial de 
Ricardo Andreucci. 
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Capítulo 3.  Metodologia 

No capítulo 1, na introdução desse trabalho, foi apresentado de forma sucinta 

a necessidade se introduzir a temática RI nos CTCN vinculados aos ensino médio, em 

observância as transformações tecnológicas que vem ocorrendo no mundo do 

trabalho, oriundas da evolução técnica cientifica que se concretizam em novos 

padrões de produção industrial.  

Naquela oportunidade, foi discutida de forma breve, o impacto negativo de tal 

carência no desempenho profissional do técnico de Construção Naval e como 

consequência nos processos produtivos da indústria naval.  Nesse capítulo, além do 

aprofundamento das discussões, pretende-se por meio de recursos investigativos 

diversificados, a proposição de ações pedagógicas cabíveis na forma de objetivos 

específicos, que pretende se contrapor a este paradigma até então vigente.  

Para tornar possível a realização desses objetivos específicos, foi elaborado 

um plano de investigação, que dividiu a pesquisa em dois eixos norteadores conforme 

os recursos da metodologia da pesquisa Exploratória Básica Qualitativa e 

Quantitativa, em sincronia com a teoria da Aprendizagem Significativa de David 

Ausubel e Marco Antônio Moreira.  

Do ponto de vista da Metodologia Cientifica, a razão do enfoque Exploratório 

concedido a pesquisa, encontra-se justificado na existência de poucos estudos 

relacionados ao assunto pesquisado. Porque segundo Triviños, esta metodologia 

permite [...] ao investigador aumentar sua experiência em torno de determinado 

problema. (Triviños, 1987, p. 109). E para Prodanov e Freitas (2013), esse recurso 

metodológico “visa a proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o 

explicito ou construindo hipóteses sobre ele”. (Prodanov, Freitas, 2013, p.127).  

E do ponto de vista da Aprendizagem Significativa, Moreira (2018) endossa as 

afirmações anteriores quando acrescenta:  

 

“Investigar é produzir conhecimentos através de uma busca de respostas para 
determinadas questões-foco, sobre um certo fenômeno de interesse, dentro de 
um marco teórico, metodológico e epistemológico coerente e consistente”. 
(Moreira, 2018, p.4). 

 

Por conseguinte, o enfoque exploratório concedido a pesquisa, direcionou a 

estratégia da Coleta de Dados do primeiro eixo norteador, para que esses na forma 

de subsídios pedagógicos, fossem aplicados no segundo eixo norteador.  
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Para viabilizar a aplicação da pesquisa, o primeiro eixo norteador foi dividido 

em três etapas:   

‘O caráter exploratório concedido a pesquisa, direcionou a primeira fase da 

Coleta de Dados, no sentido de estabelecer uma análise documental da estrutura 

curricular dos CTCN, com o objetivo de verificar a existência de alguma falha 

relacionada a abordagem da técnica não destrutiva de RI na Matriz Curricular do curso 

em evidência. Pautado no princípio de que, caso esta hipótese seja verdadeira, seja 

elaborado um plano de ação, com o objetivo de definir a melhor estratégia pedagógica 

que se traduza na correção da falha curricular mencionada.  

Na segunda etapa do primeiro eixo norteador, ficou definido que o mecanismo 

pedagógico facilitador da transmissão dos conteúdos de RI mais adequado ao perfil 

da proposta, seria a Aprendizagem Significativa, porque esta filosofia de 

aprendizagem, e capaz de relacionar a interação de um novo conhecimento com uma 

estrutura de conhecimento preconcebida. Sob está ótica, a primeira providência da 

Coleta de Dados, direcionou as ações no sentido da aplicação de um questionário 

com o propósito de mapear os conhecimentos prévios de FR dos alunos, para serem 

aplicados nas etapas posteriores.  

 Na terceira etapa, ainda na fase da Coleta de Dados, foi procedida uma 

Pesquisa Bibliográfica em um amostra de livros didáticos de física de ensino médio, 

com a finalidade se verificar de forma indutiva, a eficácia desse material em fornecer 

os suportes teóricos de FR necessários para o entendimento da RI.  

Na trajetória da pesquisa, o segundo eixo norteador se encarregou de 

processar de forma simultânea os dados coletados no primeiro eixo norteador, de 

forma Qualitativa e Quantitativa, com a finalidade de analisar de forma empírica, os 

impactos da inserção da disciplina de RI na grade curricular do CTCN, vinculado ao 

ensino médio.  

Dessa forma, a metodologia da pesquisa vigente, abrangeu em suas etapas os 

procedimentos da Pesquisa Exploratória Documental e Bibliográfica de forma 

exclusivamente Qualitativa. No entanto, na Pesquisa de Campo e no Estudo de Caso 

foi concedido um enfoque simultânea Qualitativo e Quantitativo, conforme o itinerário 

investigativo descrito a seguir. 
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3.1 A Pesquisa Documental  

Conforme comentário anterior, a inquietude em se descobrir a causa inserida 

no objetivo principal da pesquisa em andamento, conduziu as investigações no 

sentido da realização de uma análise documental nas Matrizes Curriculares dos CTCN 

ministrados nas escolas técnicas brasileiras, com a finalidade de avaliar a 

necessidade e a viabilidade de inclusão da disciplina de RI no currículo do curso em 

abordagem. Esta etapa investigativa, assumiu o caráter de Pesquisa Documental, 

porque segundo Prodanov e Freitas (2013), entende “por documento qualquer registro 

que possa ser usado como fonte de informação, por meio de investigação” (Prodanov, 

Freitas, 2013, p.56). Por conseguinte, a ação investigativa tomou como referencial 

uma amostra empírica constituída de sete escolas técnicas, que disponibilizam suas 

Matrizes Curriculares nos seu sites eletrônicos, com o intuito de que fosse verificada 

a existência de indícios de algum critério de inclusão da temática RI no currículo dos 

cursos em análise. Esta etapa do processo investigativo, foi realizada com o auxílio 

da Internet por meio da visita à os website dos cursos em referência, relacionados no 

item 3.1.1, com o desígnio de generalizar de forma indutiva as conclusões obtidas, as 

demais escolas técnicas brasileiras, subsequente, que ofertam essa modalidade de 

ensino.   

 
3.2 Instituições Analisadas  

3.2.1 CTCN da Escola Técnica Estadual Henrique Lage (FAETEC/RJ). 

3.2.2 CTCN Instituto Federal de Pernambuco (IFP/PE). 

3.2.3 CTCN da Escola Técnica Sandra Silva (ETSS/RJ) 

3.2.4 CTCN (EFONAPE/SP)30 

3.2.5 CTCN do Senai Santa Catarina(SENAI/SC) 

3.2.6 CTCN do Núcleo de Ensino Tecnológico (NET/INFO/RJ) 

3.2.7 CTCN da Escola Técnica (CEDTEC/ BH)  

 
De uma forma a enfática, o parâmetro investigativo utilizado na análise das 

Matrizes Curriculares dos CTCN, se fundamentou na busca da presença de indícios 

da abordagem da disciplina de RI em cada matriz curricular dos cursos em 

amostragem, segundo o critério de comparação de cada uma delas com os seus 

pares. Ou seja, o currículo do curso ministrado em uma dada instituição, foi 

                                                           
30  Escola de Capacitação e Formação Técnica para a Indústria Petroleira e Naval 
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confrontado com o currículo das demais instituições, limitado porém, ao critério de 

divulgação das matrizes curriculares de cada curso analisado na internet. A carga 

horária poderia desempenhar um papel de suma importância no processo 

investigativo. Todavia, a maioria dos cursos analisados não a disponibilizaram nos 

seus portais, o que limitou a sua utilização a alguns casos, o mesmo ocorrendo com 

as ementas das disciplinas. Em vista disso, nesta fase das investigações, as atenções 

se mantiveram direcionada para as seguintes questões norteadoras: 

 Existem indícios da abordagem da RI nas grades curriculares dos cursos analisadas?   

 Como se realiza essa abordagem?  

Apesar das dificuldades relatadas anteriormente, a análise Documental das 

Matrizes Curriculares dos cursos CTCN em amostragem, relacionado a abordagem 

da temática em estudo, revelou os seguintes resultados: 

 
3.2.1 Curso Técnico de Construção Naval da Escola Técnica Estadual Henrique Lage 

da rede FAETEC. 

Resultado da análise:  

A Matriz Curricular do CTCN ministrado pela ETEHL (Tabela 8), não menciona 

na sua grade curricular qualquer disciplina diretamente relacionada com a técnica não 

destrutiva de Rl, no plantel das disciplinas apresentadas. Talvez a única disciplina que 

poderia induzir algum breve comentário sobre   RI, seria a disciplina de Metodologia 

do Projeto Naval. No entanto, em virtude da abrangência e diversidade dessa 

disciplina é pouco provável que esta hipótese se realize. 

 
                         Tabela 8: Matriz Curricular da ETEHL 

 

                                             Fonte: FAETEC (2018) 

Componente Curricular C.H Componente Curricular C.H 

Desenho Técnico I 80  AUTOCAD I 80 
Física Aplicada 80 Desenho Técnico II 80 
Informática Aplicada 80 Gestão da Qualidade 80 
Inglês Técnico 80 Metodologia do Projeto Naval 80 
Organização e Normas 80 AUTOCAD II 80 
Segurança M. Amb. e Saúde 80 Mecânica Técnica 80 
Teoria do Navio 80 Metodologia da Produção 80 
Corrosão 80 Redação Técnica 80 
 80 Resistência dos Materiais 80 
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3.2.2 CTCN do Instituto Federal de Pernambuco. 

 Resultado da análise:  

No caso da Matriz Curricular do curso de Construção Naval (Tabela 09), 

ministrado pelo Instituto Federal de Pernambuco. A única disciplina que poderia ter 

alguma afinidade com a técnica de RI, seria disciplina de Tecnologia de Soldagem II. 

Porém, a sua abrangência não condiz com a possibilidade de uma abordagem de RI, 

que não seja reduzida ao formato introdutório.   

 
                                        Tabela 09:  Matriz Curricular do IFP  

 

 

 

                                          Fonte: IFP (2018) 

 
3.2.3 CTCN da Escola Técnica Sandra Silva 

Resultado da Análise. 

Na Matriz Curricular do CTCN da Escola Técnica Sandra Silva expresso na 

Tabela 11, observa-se a presença da disciplina de Processos de Soldagem. 

  
                         Tabela 11: Matriz Curricular do ETSS 

 

                                                     

                                                Fonte: ETSS (2018) 

Componente 
Curricular 

C.H 
Componente 

Curricular 
C.H 

Componente 
Curricular 

C.H 

Port. Instrumental 36 Qualidade e Prod. 54 Tec. de Soldagem I 54 

Inglês Instrumental 36 Eletrotécnica 72 Construção Naval II 72 

Informática Básica 36 Ciência dos Mat. 54 Planej. da Prod. I 54 

Matemática Aplicada 36 Mecânica Técnica 72 Relações Humanas  54 

Física Aplicada 54 Construção Naval I 54 Planej. da Produção II 72 

Metrologia Dimensional 36 Desenho Aplicado I 72 Manut. e Rep. Navais 54 

Normas Técnicas 36 Teoria do Navio II 72 Tec. de Soldagem II 72 

Teoria do Navio I 54 Resmat 72 Inst. Máq. Marítimas II 90 

Desenho Técnico 72 Desenho Aplicado II 54 Construção Naval III 108 

Higiene e Seg. do Trab. 54 Máq. Marítimas I 90   

Componente Curricular Componente Curricular Componente Curricular 

Des. Técnico Manut. de Equip. Navais Processos de Soldagem 

Metrol.  Eletricidade Desenho de Tubulações Custos Industriais 

Teoria do Navio Ensaios Tecnológicos Construção Naval 

Materiais Hidráulica e Pneumática ON   e   Meio Ambiente 

Máq. e Equip. Navais Regulamentos Marítimos TCC Códigos e Normas 
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Pode-se esperar que alguns conceitos relacionados a esta disciplina, tenha 

algum tipo de afinidade com a RI. Mas, em consideração a amplitude da disciplina de 

Processos de Soldagem é improvável que tal hipótese se realize. 

 

3.2.4 CTCN da Escola de Capacitação e Formação Técnica para a Indústria 

Petroleira e Naval (EFONAPE). 

Resultado da análise:  

O resultado da análise da Matriz Curricular da Escola de Capacitação e 

Formação Técnica para a Indústria Petroleira e Naval (EFONAPE) (Tabela 10), induz 

a conclusão que o assunto em pauta.  Talvez, possa estar vinculado a disciplina de 

Processos de Soldagem. Porém, esta afirmação assume uma certa contingência, em 

virtude da extensão da disciplina de Processos de Soldagem, que reduziria esta 

abordagem a comentários pífios.  

 

                    Tabela 10: Matriz Curricular da EFONAPE 

  

Componente Curricular Componente Curricular Componente Curricular 

Língua Portuguesa /Redação Legislação Marítima Planejamento e Controle 

Segurança do Trabalho Desenho Cad Instrumentação e Controle 

Responsabilidade Social Desenho Mec. e de Estruturas Automação 

Metrologia Eletrônica Resistência dos Materiais 

Introd.  a Construção Naval Máquinas Elétricas Máquinas Térmicas 

Física Aplicada  Fabricação de Estruturas Processos de Soldagem 

Inglês Técnico Legislação Ambiental Reparo de Embarcações 

Informática Corrosão e Pintura Sistema de Propulsão 

Desenho Técnico 3º Período Geração de Energia 

SMS Estruturas Navais Projeto Final 

                                              

                                              Fonte: EFONAPE (2018) 

 

3.2.5 CTCN do Senai Santa Catarina. 

Resultado da Análise. 

A Matriz Curricular do Curso Técnico de Construção Naval do Senai Santa 

Catarina divulgado na Tabela 12, não traduz qualquer tipo de relação de cada 

componente curricular com a disciplina de Rl. 
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                            Tabela 12: Matriz Curricular do SENAI-SC 

 

Componente Curricular C.H Componente Curricular C.H 

Ciência Aplicada a Construção Naval 40 Proc. Metalur. Navais e Offshore 160 

Comunicação e Informática 40 Cont. em Madeira Navais e Offshore 80 

Desenho  80 Cont.  Compósitos Navais e Offshore 80 

 Metrologia  80  Mont. de Maq.  Navais e Offshore 120 

QSMS 40 Redes Elétricas Navais e Offshore 100 

Introdutório 110 Mont. Tubulações Navais e Offshore 140 

Cont. de Proc. de Const.. Navais  60 Embarcações e Plataf. Offshore  60 

Int. de Proj. Navais Offshore 100   

                                             

                                               Fonte: SENAI/SC (2018) 

 

3.2.6 CTCN do Núcleo de Ensino Tecnológico da NET INFO  

Resultado da Análise. 

Examinando a Matriz Curricular do CTCN da NET INFO - Núcleo de Ensino 

Tecnológico (Tabela 13), induz a reflexão que a temática analisada talvez possa vir a 

ser inserida na disciplina de Metalurgia da Soldagem. Porém, a abrangência dessa 

disciplina inviabiliza tal afirmação. 

 

                  Tabela 13: Matriz Curricular do NET INFO 

 

 

 

                                          Fonte: NET INFO (2018) 

 
3.2.7 CTCN da Escola Técnica CEDTEC. 

Resultado da Análise. 

Uma breve diagnose da Matriz Curricular do Curso Técnico de Construção 

Naval da Escola Técnica CEDTEC (Tabela 14) é suficiente para constatar que a 

disciplina de Tratamento Térmico e Ensaios de Materiais consiste na realidade na 

Componente Curricular Componente Curricular Componente Curricular 

Matemática Aplicada Adm.  Industrial Fund.  de Proj. Navais 

Inglês Técnico Legislação Aplicada Construção Naval 

QSMS Eletricidade Aplicada Tecnologia Mecânica  

Psic.do Trabalho Proteção Ambiental Des.  Comp. (2D/3D) 

 Química Geral Gestão da Qualidade Máq. e Equip. Navais 

Des. Técnico e Metrologia Construção Civil Metalurgia da Soldagem 
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fusão de duas disciplinas, que pode abranger: Ensaios Destrutivos, Mecânica da 

Fratura e Ensaios Não Destrutivos de uma forma geral. Sendo improvável a existência 

de uma abordagem integral de todos esses assuntos dentro da carga horária 

especificada.  

 
                               Tabela 14: Matriz Curricular EDTEC 

 

 
 

                                                     Fonte: CEDTEC (2018) 

 

3.3  Resultado da Pesquisa Documental 

O resultado dessa pesquisa revelou, que a julgar pelos parâmetros adotados 

como referência, a análise dos   curriculos do CTCN  realizadas  nas instituiçoes 

integrantes da amostra, apresentaram  sinais de uma estrutura fragmentada e 

dispersa   quanto aos  objetivos a serem conquisados por cada um delas. E que além 

das discordâncias entre os objetivos, existe uma grande carência relacionada ao 

enfoque das técnicas de ensaios não destrutiva de uma forma geral, que inclui de 

forma abrangente a técnica de RI. Se traduzindo na defasagem entre a formação 

técnica do profissional de CN e as necessidades do universo produtivo do setor. 

Evidenciando assim, a necessidade da adoção de algumas modificações na 

formatação do currículo do CTCN, para que o mesmo passe a atender as 

transformações que estão ocorrendo de forma ininterrupta nos paradigmas 

tecnológicos do mundo globalizado.  

 

Componente Curricular C.H Componente Curricular C.H 

Arquitetura Naval 80 Metrologia 40 

Caldeiraria Naval 80 Planej. e Controle da Produção 40 

Desenho Mec. Naval 40 Prot. de Superfícies de Embarcações 40 

Desenho Téc.  Naval 40 Segurança no Trabalho 80 

Elementos de Máquinas 40 Soldagem 40 

Eletricidade Aplicada 40 Técnicas de Redação 80 

Ética e Legislação 40 Trat. Térmicos e Ens. de Materiais 40 

Hidráulica e Pneumática 80 Prot. de Superf. de Embarcações 80 

Lubrificação 40 Segurança no Trabalho 80 

Manutenção Mecânica Naval 80 Soldagem 40 

Máquinas Térmicas Marítimas 80 Técnicas de Redação  40 

Materiais Ferrosos 40 Tubulações Navais 80 

Materiais não Ferrosos 40 Usinagem 40 
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3.4 A Pesquisa de Campo 

 Segundo Gil (2008), na Pesquisa de Campo os dados devem ser 

coletados diretamente pelo registro das observações obtidas entre o sujeito, o meio e 

o pesquisador, como protagonistas do processo. Este protagonismo encontra-se aqui 

materializado na figura do professor pesquisador, no aluno e no ambiente social da 

escola. (Gil, 2008, p. 53). Em obediência a essa proposição e aos pressupostos da 

Aprendizagem Significativa, foi realizado um mapeamento das concepções previa dos 

alunos sobre FR, por intermédio da aplicação de um questionário composto de 10 

questões discursivas relacionadas à os assuntos listados na Tabela 15. O pré-teste 

foi aplicado na amostra descrita no item 3.4.2 com o intuito de se   analisar de forma 

Qualitativa e Quantitativa o nível de profundidade a ser impelido na abordagem desse 

conteúdo, na forma de organizadores prévios. Para que os mesmos passem a agir 

como subsunçores na subvenção da inserção posterior da temática RI.  

 

                        Tabela 15: Conteúdos do Pré-Teste 

 

Assunto   Questões Acerto (%) 

Efeitos Biológicos da Radiação Ionizante 2 10% 

Segurança Radiológica; 2 5% 

Fatalidades Relacionadas as Radiações Ionizantes 2 5% 

Conceituação de radiação ionizante  1 6% 

Aplicações das Radiação Ionizantes 3 8% 

                                                      

                                         Fonte: Própria 

 
O resultado do pré-teste revelou um percentual de acerto muito baixo, situado 

na faixa de 10%. Sendo que a razão que fundamenta este baixo rendimento encontra-

se na ausência de FR no ementário do CTCN. 

 

3.5 A Pesquisa Bibliográfica 

Diante na necessidade de verificar o respaldo de conhecimentos de FR 

fornecidos pelos livros didáticos de física de ensino médio. Foi tomado como 

referência, o catálogo que norteia o Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio 

(PNLEM, 2009), concebido pelo Ministério da Educação, por meio da Secretaria de 

Educação Básica (SEB), em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
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Educação (FNDE), com o intuito de investigar por meio da análise das obras citadas, 

a forma como o tema mencionado é abordado pelos seus respectivos autores.  

As informações retiradas dessa a análise bibliográfica foram utilizadas na 

construção do Referencial Teórico Didático Científico, que se encontram detalhadas 

e pormenorizadas no Capítulo 2. 

     

3.5.1 O Estudo de Caso 

A primeira etapa da aplicação do Estudo de Caso abrangeu o aprimoramento 

dos conhecimentos prévios dos alunos relacionados a FR, para que os mesmos 

servissem de alicerce para a aplicação posterior da segunda etapa, concernente aos 

ensinamentos da técnica não destrutiva de RI e Proteção Radiológica no currículo do 

CTCN. Com o objetivo de promover um aperfeiçoamento na qualificação técnica 

desses profissionais. 

 

 3.5.2 O Cenário 

O Estudo de Caso teve como cenário de aplicação a Escola Técnica Estadual 

Henrique Lage ETEHL, da rede FAETEC, localizada no bairro do Barreto município 

de Niterói-RJ. A ETEHL consiste de uma instituição pública de nível médio, que 

oferece a sua comunidade os cursos técnicos em Eletrônica, Edificações, Máquinas 

Navais e Estruturas Navais na modalidade concomitante e subsequente, realizadas 

respectivamente em horário diurno e noturno. O acesso a instituição ocorre por meio 

de concurso público, ou através da progressão automática dos alunos oriundos de 

uma escola de nível fundamental, que funciona no interior do campus da unidade 

escolar. O ano letivo é dividido em trimestres e as avaliações são formalizadas através 

de provas escritas denominadas de nota B, que corresponde a 60% da nota trimestral. 

O restante das notas são obtidas por meio de trabalhos aplicados, que corresponde a 

40% do quantitativo total da avaliação.  

A escolha da instituição para a aplicação da pesquisa foi motivada pelo fato da   

unidade escolar além de ser referência na área de Construção Naval, constitui um 

espaço ideal para a aplicação de projetos interdisciplinares voltados para a conexão 

entre formação geral e a formação técnica. Se adequando assim ao perfil da proposta, 

por esta agregar o ensino cientifico ao profissional, conforme os pressupostos gerais 

da Aprendizagem Significativa.  
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3.5.3 A Amostra  

A amostra sobre a qual a pesquisa foi aplicada, consiste de uma turma do 1º 

período do CTCN subsequente ao ensino médio, constituída por um efetivo de 20 

alunos, que participaram como sujeitos ativos do Estudo de Caso.  

Estes alunos integrantes da turma 34P1, já concluíram o ensino médio 

de formação geral e encontram-se em busca de uma graduação tecnológica 

que venha a dinamizar a sua integração no mercado laboral, por meio do domínio 

de novas competências técnicas relacionadas a sua área de interesse.  

O perfil dos alunos da turma 34P1 e bastante diversificado, sendo que muitos 

deles são detentores de algum tipo de qualificação técnica e atuam no mercado de 

trabalho. Alguns apresentam defasagem de conteúdos por estarem afastados da 

escola por um período superior a 10 anos e outros ultrapassam os 60 anos de idade.  

Todos os alunos constituintes da amostra, concordaram em participar de cada   

etapa das atividades, demostrando grande empolgação e maturidade em estudar os 

conteúdos básicos de RI e Proteção Radiológica no contexto da Construção Naval. 

Na implementação das etapas sucessivas do Estudo de Caso, as atividades foram 

referenciadas pelo material apostilado e tutoriais da internet, direcionados para 

despertar nos alunos os organizadores prévios de FR, indispensáveis para a 

ancoragem dos conhecimentos de RI. Porque conforme afirma Moreira (2008) [...] “o 

fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz 

já sabe. Averigue isso e ensine-o de acordo”. (Ausubel,1978, apud Moreira).  

Os conhecimentos de FR forneceram o suporte necessário para o 

entendimento dos fundamentos de interação da radiação com a matéria, cálculo de 

blindagem e formação da imagem radiográfica. Contribuindo também de forma 

conjunta, para estimular a autonomia de aprendizagem de uma forma autodidata, 

apresentando os conteúdos de forma sintetizada constituída de textos explicativos e 

ilustrações extraídas de livros didáticos, paradidáticos e de artigos publicados na 

internet elaborados por pesquisadores. Fundamentado na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), que direciona as expectativas do ensino 

médio não somente no sentido de transcender os conhecimentos adquiridos durante 

o nível fundamental. Mas que estende a sua incumbência a preparação para o 

trabalho, o exercício da cidadania, a formação ética, o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e a compreensão dos processos produtivos, procurando retirar a escola da 

condição restrita a uma educação de natureza enciclopédica.  
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 Durante todas as atividades, o núcleo das atenções se mantiveram centradas 

no aluno, que na condição de sujeitos ativos tornaram-se protagonistas da construção 

do seu conhecimento, no lugar de apenas absorver de forma passiva o caráter 

meramente instrumental dos conteúdos apresentados. 

 

3.6 A Unidade de Aprendizagem  

Para a implantação das atividades previstas, foi criada uma Unidade de 

Aprendizagem composta de sete encontros quinzenais. Onde a abordagem dos 

assuntos de forma sequenciada, fazia com que cada conteúdo servisse de subsunçor 

para a inserção dos conteúdos posteriores. 

 

3.6.1 Apuração dos Conhecimentos Prévios dos Educandos 

1ª Aula dia 11/08/2018 

Carga Horaria: 2 aulas de 50 minutos 

Nessa data, foi aplicado o pré-teste destacado na Pesquisa de Campo descrita 

no item 3.2 e apresentado no Apêndice 1. Destinadas a levantar os conhecimentos 

prévios dos alunos sobre FR, investigar a adoção da melhor estratégia didática de 

abordagem dos conteúdos e apurar o grau de interesse dos alunos sobre a temática 

em estudo, tornado assim possível o alcance das etapas posteriores.  

O resultado apresentado da aplicação do pré- teste revelou um percentual de 

acerto situado na faixa de 10%, considerado insuficiente para sustentar as aplicações   

posteriores dos ensinamentos de RI, conforme já destacado. 

 
3.6.2 Física das Radiações  

2ª Aula dia 25/08/2018 

Carga Horaria: 4 aulas de 50 minutos 

Após o mapeamento dos conhecimentos prévios dos alunos relativos ao 

conteúdo   do tema FR, foi solicitado a turma que formassem grupos de cinco alunos, 

com o objetivo de viabilizar a implementação das atividades posteriores. Nessa etapa, 

foi recomendado aos alunos que lessem todo o conteúdo relacionadas no capítulo 2 

da apostila, em busca de desenvolver novas competências, estimular a autonomia, 

viabilizar a aprendizagem e modificar ou criar os conhecimentos subsunçores de FR, 



100 
 

 

para que os mesmos fossem utilizados no desenvolvimento posterior do Estudo de 

Caso. 

 A evolução das exposições dos conteúdos de FR foram facilitada pela 

utilização do Power Point, da apostila e de materiais significativos de origens 

diversificadas como: filmes, documentários, tutoriais da internet, com a finalidade 

fornecer os pré-requisitos necessário ao entendimento da técnica de Radiografia 

Industrial. Nessa etapa, as dúvidas que iam surgindo eram direcionadas no sentido 

de aprimorar os conhecimentos dos educandos, por meio do estimulo a 

argumentação.  

As atividades tiveram início com a introdução dos fundamentos da teoria atômica, 

radioatividade, lei da desintegração radioativa, atividade, meia-vida e vida-média e 

propriedades das radiações alfa, beta, gama, nêutrons e raios X. Destacando as fontes 

naturais e artificiais de radiação, a diferença entre radiações   ionizante e não ionizante, 

aparelhos geradores de radiação, Efeito Fotoelétrico, Efeito Compton e Produção de 

pares elétron–pósitron. Nessa oportunidade, com a ajuda do material didático, foi 

pedido aos alunos que identificassem algumas aplicações tecnológicas relacionadas 

ao Efeito Fotoelétrico e suas aplicações na vida moderna. 

 No final das atividades, foi enfatizado o conforto e as facilidades advindas dos 

avanços cientifico e a contrapartida dos riscos advindos da utilização de novas 

tecnologias, sem que antes seja realizada discussões prévias que atestem a sua real 

necessidade. 

 
3.6.3 Detecção da Radiação e Proteção Radiológica 

3ª Aula dia   01/09/2018 

Carga Horaria: 4 aulas de 50 minutos 

Nesta data, as atividades foram direcionadas a utilização do recurso da aula 

expositiva. No início das discussões, foi dirigida a turma uma pergunta relacionada a 

emissão de radiação ionizante por parte de alguns núcleos atômicos. Um aluno 

respondeu que isto é proveniente da presença de um calor muito intenso preso no 

núcleo do átomo, na certa influenciado pelo calor intenso gerado nas usinas nucleares 

e nas explosões atômicas. Esta resposta embora incorreta, revela a presença de um 

subsunçor na sua estrutura cognitiva que precisa ser trabalhado e modificado.  Porque 

conforme estabelecido no PCN (1997)   [...] “é de grande importância que o professor 

incentive o aluno a formular suposições e perguntas, pois esse procedimento permite 
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conhecer as representações e conceitos intuitivos dos alunos, orientando o processo 

de construção de conhecimentos”. (PCN, 1997, p.46). 

Dessa forma, foi solicitado aos alunos que lessem na apostila o assunto 

relacionado a desintegração nuclear, com emissão de radiações alfa e beta e radiação 

gama, suscitando inúmeros debates sobre o assunto. Resultando em um 

aprimoramento maior sobre a compressão da emissão de energia por parte dos 

elementos radioativos. Nesse ensejo, foi introduzido com auxílio das apresentações 

no Power Point, a razão do elevado poder de ionização e baixo poder de penetração 

das radiações nucleares de natureza corpuscular e do baixo poder de ionização e do 

alto poder de penetração das radiações de natureza ondulatória. A seguir, foi inserido 

o princípio cientifico de detecção e medição da radiação, culminado nos monitores ide 

radiação.  Na sequência, foram introduzidas as grandezas radiológicas, suas unidades, 

destacando o funcionamento do monitor Geiger-Muller, sua utilização como monitor de 

área e as técnicas de operação com esse instrumento no levantamento radiométrico. 

No tópico dedicado a Proteção Radiológica, foi abordado o cálculo de dose da 

radiação, a lei do inverso do quadrado da distância, noções sobre cálculo de blindagem, 

os efeitos biológicos das radiações ionizante e os limite de doses estabelecidos na 

norma CNEN 3.01 (Diretrizes Básicas de Radioproteção). Nessa oportunidade, foi 

destacado ainda a importância dos parâmetros básicos de radioproteção: tempo, 

distância e blindagem e sua importância na proteção de pessoas, contra os efeitos 

deletérios da radiação ionizante. A seguir, com o auxílio da apostila, foram debatidas 

as consequências dos efeitos biológicos das radiações ionizantes sobre as células do 

tecido vivo, destacando o caso da radiosensibilidade da medula óssea, enfatizando o 

conceito de efeitos estocásticos e determinísticos. No tocante a importância do 

parâmetro distância em proteção radiológica, foi proposto aos alunos que calculassem 

a redução da taxa de exposição, considerando de forma virtual, que uma pessoa 

inicialmente a 1m de distância de uma fonte radioativa se afastasse mais 9 m da 

mesma.  De forma a explorar as possibilidades didáticas da aprendizagem Centrada 

em Eventos (ACE), foi exibido um filme relacionado a um acidente ocorrido com uma 

fonte de Césio- 137 no ano de 1987 na cidade de Goiânia, com a finalidade de 

despertar um enfoque CTS a essa tragédia.  

 No encadeamento das atividades, foram debatidas as causas sociais do 

acidente de Goiânia, destacando o descaso das autoridades regulatórias e as 

consequências desse episódio na vida das pessoas envolvidas. 
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No final das atividades, foi informado aos alunos que no Brasil o controle 

regulatório das atividades relacionadas a utilização da radiação ionizante emitidas por 

materiais radioativos cabe a CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear). E por 

último, foi sugerido a os alunos visitassem o portal da CNEN, com o intuito de 

conhecerem as normas de Proteção Radiológica.   

 
3.6.4 O Ensaio Radiográfico 

4ª Aula   22/09/2018  

Carga Horaria: 4 aulas de 50 minutos 

Nesse encontro, foi solicitado a cada grupo que refletisse o porquê dos raios X 

e raios gama, conseguirem penetrar a matéria ao contrário da luz visível. E se a 

radiação ionizante pode ajudar a identificar doenças no corpo, o mesmo não poderia 

ocorrer no caso de descontinuidades localizadas no interior de peças metálicas? 

Assim, foi despertada a possibilidade da utilização da radiação ionizante, como 

ferramenta de inspeção de materiais.  

No final das atividades foi exibido no Power Point, duas radiografias, uma de 

um osso fraturado e a outra de uma peça trincada em aço-carbono. Abrindo assim 

uma janela para a abordagem dos processos de obtenção da imagem radiográfica por 

meio da utilização de fontes de raios X e de raios gama. 

 

3.6.5 Implementação das Atividades Práticas   

Com o objetivo de reunir de uma forma sintética todos os conhecimentos 

obtidos no transcorrer da investigação, foram formuladas algumas atividades práticas 

relacionadas ao conteúdo apresentado. Porque de acordo com Moreira (1993), as 

atividades práticas podem tornar a Aprendizagem Significativa […] “por se tratarem 

de um processo humano de construção de conhecimento” [...] (Moreira, Ostermann, 

1993 p. 109).  Dessa forma, este trabalho buscou explorar a relevância dos 

experimentos, conduzindo de forma significativa o entendimento na direção da 

cooperação e da realidade. 

 

3.6.5.1 Determinação do Valor da Radiação Ambiental ou Background 

5ª Aula Dia 06/10/2018  

Carga Horaria: 2 aulas de 50 minutos 
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. Nessa data, foi realizada a leitura da radiação ambiental em vários pontos do 

campus da ETEHL, com a finalidade de induzir os debates relacionados as 

disparidades dos valores de leituras obtidas em cada ponto discriminado no croqui do 

apêndice 3.  

 
3.6.5.2 Requisitos Técnicos Para a Saída de Equipe de Radiografia  

5ª Aula 06/10/2018 

Carga Horaria: 2 aulas de 50 minutos 

Esta atividade foi realizada por meio da aplicação dos formulários relacionados 

no apêndice 4 desse trabalho. 

 
3.6.5.3 Simulando a Realização da Execução de Uma Radiografia 

6ª Aula 20/10/2018 

Carga Horaria: 2 aulas de 50 minutos 

Nessa data, foi suscitada a descoberta dos raios X por Wilhelm Conrad 

Roentgen em 8 de novembro de 1895. Este episódio, abriu um janela para a exibição 

por meio de um tutorial apresentado no Power Point, do mecanismo de geração de 

raios X, enfatizado na oportunidade a relação entre o miliamper.segundo (mAs) com 

a intensidade dos raios X e a relação entre a energia do feixe com a tensão elétrica 

(KV).  

A seguir foi comentado brevemente o mecanismo de emissão de radiação por 

meio dos radioisótopos, destacando o poder de penetração dos raios gama e a 

possibilidade da utilização de fontes radioativas emissoras desse tipo de radiação, 

como ferramenta de ensaio radiográfico. 

A seguir foi simulada a execução do ensaio radiográfico em uma junta soldada 

constituída de dois tubos de aço carbono 1020, unidos pelo processo de soldagem do 

eletrodo revestido de dimensões: 3,5 polegadas de diâmetro, 11 mm de espessura, e 

300 mm de comprimento. Admitindo-se a utilização de uma fonte radioativa de Iridio-

192 de 30 Ci de atividade, portanto uma fonte emissora de raios gama (Figura 52).   

Nessa atividade, foi enfatizada a posição correta de utilização do dosímetro de 

uso pessoal, com a finalidade de despertar no alunos uma cultura de segurança 

relacionada ao controle de exposição de trabalhadores envolvidos com a utilização da 

radiação ionizante.  
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Além da peça descrita, foi fornecido à os alunos um modelo didático de um 

irradiador de gamagrafia e seus acessórios, para que os alunos aplicassem a técnica 

PDVD, de acordo com a sequência de operação estabelecida entre a Figura 54 e 59. 

 

        Figura 54: Acoplamento31 do Telecomando ao Irradiador 

 
 

                               

                             

                            Fonte: Andreucci, (2016, p.51, modificada) 

 

                 Figura 55: Conecção do Engate Macho ao Engate Fêmea   

 

                              

                       

                        (Andreucci, 2016, p.51, modificada) 

                                                           
31   Antes da operação do acoplamento do irradiador ao seus assessórios é necessário a verificação da 
integridade dos engates por meio do gabarito de testes. 
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         Figura 56: Conecção do Telecomando ao Irradiador de Gamagrafia 

 

                   

 
                   Fonte: Andreucci (2016, p.25, modificada) 

 

                Figura 57: Girando o Seletor para a Posição de Operação 

 
 

                     

  

                    Fonte: Andreucci (2016, p.52, modificada) 

 

 Nesse modelo de equipamento o seletor poderá assumir três posições: Look, 

Conect e Operate. Sendo a posição Look fechado, Conect aberto e pronto para a 

conecção dos engates e Operate para liberar a fonte. A liberação total da fonte só 

ocorrerá por ocasião do acionamento da alavanca de travamento da posição verde 
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para a posição vermelha. A partir desse procedimento, o operador devera se afastar 

para a posição de segurança para a inicialização do ensaio radiográfico. 

 

             Figura 58: Alavanca de Travamento da Fonte na Posição Verde 

 

                             

  

                              Fonte: Andreucci (2016, p.52, modificada) 

 

                  Figura 59: Alavanca de Travamento na Posição Vermelha 

 

                              

 
 

                              Fonte: Andreucci (2016, p.52, modificada) 

 

Na execução das atividades os alunos montaram o arranjo radiográfico, 

acoplando o irradiador de gamagrafia aos seus acessório, posicionaram o filme 

radiográfico na peça em estudo, fixaram o colimador de tungstênio no terminal de 
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exposição do tubo-guia, de forma a direcionar o feixe útil de radiação para a peça na 

direção do filme. Adaptaram o tubo-guia no irradiador, esticaram o telecomando, 

procedendo o teste do engate fêmea do porta fonte e do engate macho do 

telecomando, por meio do gabarito de teste. Calcularam o tempo de exposição e 

fizeram a exposição simulada da fonte, por meio do acionamento da manivela de 

comando.  Após o termino das atividades, os estudantes desmontaram o arranjo 

radiográfico, travaram o irradiador com a chave de segurança e conduziram o 

equipamento para o local de armazenamento seguro.  

O processamento do filme para a obtenção da imagem, se deu por meio de um 

debate sobre as etapas envolvidas na revelação, fixação, lavagem e secagem dos 

mesmos. Durante essa atividade, o professor invertia a sequência propositadamente, 

para que os aluno efetuassem as correções. 

  No final da atividade, foi cedido aos alunos uma radiografia real da peça 

analisada, para que fossem destacadas as descontinuidades apresentadas na 

mesma, com o auxílio de um negatoscópio, em concordância com os requisitos 

técnicos de aceitação estabelecidos na norma da ASME VIII UW 51, que se encontra 

no apêndice 2 desse trabalho. 

 

3.6.5.4 Acidente Radiológico com Resgate de Fonte Radioativa de Gamagrafia 32 

 

7ª Aula 20/10/2018 

Carga Horaria: 2 aulas de 50 minutos 

Nas atividades de gamagrafia podem ocorrer com certa frequência alguns 

acidentes radiológicos relacionados a falha humana ou mecânica.   

Nesse encontro, etapa final do Estudo de Caso, os alunos defrontaram de 

forma simulada o cenário do acidente radiológico mais comum que pode ocorrer na 

gamagrafia. Tal acidente é ocasionado pela perda do controle da fonte radioativa, em 

consequência da quebra do engate macho do telecomando, resultando na 

necessidade de se proceder o resgate da fonte. Esta atividade foi implementado 

                                                           
32 Maiores conhecimentos sobre acidentes radiológicos com fontes de gamagrafia pode ser consultado 

na página 95 da apostila de Proteção Radiológica de Ricardo Andreucci, citada nas Obras Citadas, 

dessa dissertação. 
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conforme descrito no Apêndice 5 desse trabalho, com o auxílio do kit de emergência 

apresentados na Figura 60.  

 
              Figura 60: Materiais Utilizado no Resgate da  Fonte 

                       

 
                          Fonte: Maxim Industrial (2017) 

 
3.6.5.5 Aplicação do Teste Final  

8ª Aula 10/11/2018 

Carga Horaria: 2 aulas de 50 minutos 

Encerrando as atividades, foi aplicado nessa data, o   teste final constituído por 

20 questões abertas, com o objetivo de mensurar o nível de conhecimentos dos alunos 

sobre FR, RI e Proteção Radiológica, adquirido durante cada encontro, cujo     

resultado encontra-se pormenorizados nas Considerações Finais. 
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Capítulo 4. Considerações Finais 

 
Na introdução desse trabalho, foi cogitada a existência de indícios da ausência 

de conhecimentos de RI no patrimônio cognitivo dos técnicos de CN integrado ao 

ensino médio e as suas implicações no processo produtivo da   indústria naval.  

A inquietude suscitada por esta carência, culminou na elaboração de uma 

investigação cientifica, que na sua fase inicial envolveu diversas etapas de Coleta de 

Dados, tendo como referência os procedimentos da Pesquisa Exploratória Básica. 

Com a perspectiva de que os dados coletados fossem utilizados na segunda fase da 

pesquisa formalizada por meio de um Estudo de Caso, aplicado na turma 34P1 da 

Escola Técnica Estadual Henrique Lage.  

A primeira fase da coleta de dados foi direcionada a Análise Documental nas 

Matrizes Curriculares dos CTCN ministrados nas escolas técnicas brasileiras que 

ofertam esse curso na modalidade de ensino integrado, segundo a perspectiva de 

verificar a presença do componente RI no currículo do curso em estudo. Os dados 

obtidos por meio da pesquisa documental relacionada a abordagem da temática 

analisada, confirmou a posteriori a existência da carência prevista.  

Diante da constatação da carência mencionada, diversas ações pedagógicas 

foram implementadas no sentido de possibilitar a sua irradicação. Para isso foi criada 

uma Unidade de Aprendizagem, fundamentada no embasamento teórico de FR, para 

que os mesmos fossem posteriormente arremetidos na direção da construção dos 

ensinamentos da técnica não destrutiva de RI.  

A segunda etapa da Coleta de Dados exigiu um levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos sobre FR, por meio da aplicação de um pré-teste 

constituído de 10 questões abertas. Para que mediante o seu resultado, fosse possível 

decidir sobre a seleção dos conteúdos que precisavam ser introduzidos relacionados 

a essa temática.  

O percentual de acerto das questões propostas no pré-teste foi inferior a 10%, 

revelando que até aquele momento os conhecimentos básicos de FR constituíam uma 

incógnita para os alunos, porque não fazerem parte da sua estrutura cognitiva. As 

poucas informações, quando existiam, se mostraram desorganizadas ou 

contaminadas por relatos empíricos ad hoc.   

Mas depois de identificados os tipos de organizadores prévios que precisavam 

ser trabalhados, foi possível promover ou despertar por meio da discussão e do 
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entendimento, as modificações cabíveis das informações vigentes. Tendo em vista 

promover um aprimoramento nos conhecimentos prévios dos alunos, para que essas 

informações fossem utilizadas posteriormente na evolução do Estudo de Caso. 

A primeira etapa do Estudo de Caso abrangeu a introdução dos organizadores 

prévios de FR, incorporando ao patrimônio cognitivo dos alunos, uma variedade de 

informações extraídas de fontes diversificadas, que encontram-se relacionadas no 

Capitulo 5, dedicado as Obras Citadas. Essas informações após terem sido 

interpretadas e devidamente modificadas foram utilizadas na construção do 

Referencial Teórico Didático Cientifico. 

A segunda fase da aplicação do Estudo de Caso, consistiu do ensinamento da 

técnica não destrutiva de RI, que culminou na execução simulada do ensaio 

radiográfico sobre a peça descrita no item 3.6.5.3. Incluindo nessa conjuntura, a 

realização do resgate da fonte radioativa ocasionada pela ocorrência de um acidente 

radiológico.   

Após a realização do Estudo de Caso, foi aplicado o teste final constituído de 

20 questões abertas, que abrangeu de forma sintética os conteúdos de FR, RI e 

Proteção Radiológica trabalhados em cada etapa da Unidade de Pesquisa.  

O resultado do teste final revelou uma melhoria significativa no desempenho 

dos alunos, expresso mediante um percentual de acerto situado acima de 70% das 

questões propostas. E que esse resultado alcançado seja decorrente do domínio dos 

conhecimentos teóricos de FR, que formaram uma ponte cognitiva com os 

conhecimentos práticos de RI.  

Espera-se que doravante, os alunos da turma 34P1 do CTCN passe a usufruir 

do domínio consubstanciado de FR e RI, esmerando dessa forma   o relacionamento 

entre a física e as aplicações tecnológicas. E que o domínio dessa tecnologia, de 

forma concomitante, possam vir a potencializar   a os futuros profissionais de CN 

melhores perspectivas de inclusão produtiva e laboral.  

E que o resultado dessa pesquisa venha a fornecer aos professores as 

contribuições educacionais necessárias, direcionadas ao deslumbre de novos focos 

investigativos, sob a luz dos pressupostos epistemológicos da Aprendizagem 

Significativa, que possam vir a aprimorar o modelo existente de educação integral. 

Apesar do tema em abordagem se conectar facilmente ao cotidiano profissional 

dos alunos, optar por um objeto de pesquisa tão especifico, resultou no enfrentamento 

de uma série de desafios. Advindos não somente da originalidade do tema, mas 
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também da ausência de artigos e publicações relacionada a aplicação da radiação 

ionizante no contexto do ensino profissional de ensino médio, que fossem capaz de 

fornecer algum tipo de suporte ao trabalho aqui apresentado.  

E que, afora a sua difícil trajetória de elaboração, este trabalho sempre se 

mostrou cercado de limites e possibilidades. Mas, talvez o seu grande mérito, 

encontre-se inserido na   tentativa inusitada retirar o CTCN das quatro paredes das 

salas de aulas e conduzi-lo ao debate pedagógico. Deixando clara a necessidade de 

uma constante reformulação a ser imposta na sua estrutura curricular, motivada pelas 

contínuas e progressivas mudanças tecnológicas que vem ocorrendo nos paradigmas 

da produção tecnológica da   indústria naval.  
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Capítulo 6.  Apêndices 

6.1 Apêndice 1:Pré-Teste  

 

 
1- O que você entende por radiação? 

R:__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2- Cite algumas fontes de radiação ionizante? 

R:____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3- A exposição à radiação ionizante tem alguma implicação no desempenho sexual 

do indivíduo? 

R:__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

4- Qual o mecanismo de funcionamento das portas automáticas dos  bancos?. 

R:__________________________________________________________________

________________________________________________________  

5- Celulares emitem radiação?   (  ) SIM  (  ) NÃO. Esta radiação faz mal a saúde? 

R:__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

6- Cite alguma fatalidade relacionada a utilização da radiação ionizante?  

R:__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

7 -  Você tem alguma ideia do funcionamento das portas automáticas dos  bancos? 

R:__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

8- Porque o médico utiliza avental de chumbo durante os exames radiológicos?  
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R:__________________________________________________________________
________________________________________________________ 

9- O que é gerada a energia elétrica nos painéis solares? 

R:__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

10- Como medida para que os alimentos se conservem por mais tempo, uma 

solução seria esses alimentos serem irradiados para  que se conservem por mais 

tempo . Você concorda com esse procedimento? 

R:__________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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6.2 apêndice 2- Levantamento Radiométrico do Campus da ETEHL 

 
 
1- Objetivo. 

Realizar o levantamento radiométrico em pontos especificados em croquis, do 

campus da ETEHL, com a finalidade de se verificar a influência de determinados 

fatores nas leituras da radiação ambiental (background).  

2- Materiais e Métodos  

Para monitoração dos locais especificados será disponibilizado um aparelho 

medidor de radiação tipo geiger-muller devidamente calibrado.  

3- Medidas Preliminares 

 Dividir a turma em grupos. 

 Aferir o monitor de radiação. 

4- Procedimento  

Realizar a monitorados nos pontos especificados no croquis do Campus da 

Escola Técnica Estadual Henrique Lage, e registrar os valores de leitura na tabela que 

se segue. 

 Adotar como Set Up de medição a distância aproximada de 1,0 metro 

do monitor em relação ao nível do solo. 

 Realizar a apuração da frequência de contagem no intervalo de tempo 

de 1,0 min, e registrar os valores obtidos em tabelas. 

 Realizar 5 medições em cada ponto. 
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 Calcular a média aritmética dos valores obtidos em cada ponto 

especificado em croquis. 

 

. Grupos 
Pontos 

Monitorados 
Leituras 

1º Andar 3º Andar Solo Paralelepípedo 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 Média     

 

5- Croquis do Local 

 

 

 

6- Discussão 

1- Qual a proveniência da radiação que incide sobre monitor em cada ponto 

discriminado abaixo: 

 No pátio coberto com paralelepípedos. 
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 No campo de futebol.  

 

 

 

 No 1º andar do prédio do pavilhão principal. 

 

 No 3º andar do prédio do pavilhão principal. 

 

 

 
6- Qual a razão da disparidade das leituras da radiação de fundo, em cada ponto 

monitorado identificado no croquis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseado em experimento realizado pelo LARA - Laboratório de Radioecologia e 

Alterações Ambientais da UFF 
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6.3 Apêndice 3 - Requisitos Técnicos Para Saída de Equipe de Gamagrafia 

 

Nesta data, uma equipe de radiografia integrante da empresa MAXIM 

INSPEÇÕES, se deslocou da sua base operacional localizada no endereço: Alameda 

Pasteur, 17 Q 07 – Duque de Caxias-RJ, as 17:00 horas. Com finalidade de realizar 

uma inspeção radiográfica na sede da empresa Estruturas Navais Ltda., situado no 

seguinte endereço: Rua Campinas, km 16 Campos Elíseos - Duque de Caxias-RJ.  

O serviço será execrado conforme a programação e radiografia que se segue: 

A Programação de Radiografia 

 Quantidade de juntas = 6 

 Diâmetro = 3,5” 

 Espessura = ½” 

 Atividade da fonte: 30 Ci 

 Distancia Foco-Filme (DFF) = 500 mm 

 Densidade requerida = 3 HD 

Todas as exposições serão colimadas, por intermédio da utilização de um 

colimador de tungstênio com fator de redução de 40 vezes. 

Conforme os requisitos básicos de radioproteção, a equipe de radiografia antes de 

deixar a base operacional deverá realizar as seguintes inspeções: 

Inspeção do material de Operação 

Verifique se você está portando o dosímetro de uso pessoal. 
 

 Verifique se o monitor de radiação está funcionando adequadamente. 

 Dirija-se até a casamata e pegue o irradiador selecionado. 
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 Faça uma inspeção visual nas condições externas do irradiador (alça, tampa 

rótulo...) e avise ao SPR qualquer anormalidade constatada 

 Faça uma inspeção visual no telecomando e no tubo guia e avise ao SPR 

qualquer anormalidade constatada 

 
Inspeção e Aferição do Monitor de Radiação 

 

Verifique se você está portando o dosímetro de uso pessoal. 

 

 Selecione a escala X 1 do monitor de radiação.  

 Encoste o sensor do monitor de radiação na fonte de radiação, que se encontra 

localizada na casamata. 

 Compare o valor obtidos em mR/h com o valor padrão de aferição de acordo 

com a tolerância permitida 

 Registre os valores encontrados no formulário especifico. 

 

Inspeção e Monitoração do Equipamento de Operação 

Verifique se você está portando o dosímetro de uso pessoal. 

 Faça a monitoração do irradiador em todos os pontos destacados no formulário, 

de modo que em todas as leituras o ponteiro do GM encontre-se sempre no 

meio do mostrador da escala.  

 Monitore o irradiador a 1 metro de distância do mesmo nos pontos estipulados 

no formulário especifico 

 Considere a leitura de maior valor obtido a 1 metro de distância do irradiador, 

como o índice de transporte (IT). 

 Coloque com cuidado o irradiador na caixa metálica fixada no porta mala do 

veículo e tranque-a. 

 Coloque com cuidado os acessórios no porta mala (cones, container de 

resgate, placas de sinalização...). 

 Sinalize e monitore o veículo preenchendo os campos dos formulários do 

Anexo 4. 
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6.4 Apêndice 4 - Simulação de Resgate de Fonte 

 

 
  

CENÁRIO DO ACIDENTE 

 

Durante as operações de Radiografia Industrial com uma fonte de 30 Ci de 

atividade, no ato de recolher a fonte, o operador constatou que o cabo teleflex retornou 

normalmente, mas o mesmo não aconteceu com a fonte. O operador consultando o 

medidor de radiação observou que o mesmo registrava uma taxa de dose bem acima 

das condições normais de operação, e adicionalmente os monitores individuais (bips) 

alarmavam sem parar. Reconhecendo que se tratava de uma Situação de 

Emergência, o operador imediatamente informou o ocorrido a os demais membros da 

equipe, e conforme descrito no Procedimento de Emergência, ele   gira a manivela no 

sentido de expor para que a fonte se aloje no interior do terminal de exposição do 

tubo-guia onde encontra-se acoplado o colimador de tungstênio.  

Baseando-se no registro de dose contido nas fichas dosimétricas de cada 

operador, o operador II, líder da equipe, de imediato implementa as seguintes ações: 

Se afasta com os demais membros da equipe, para as imediações do raio de 

balizamento para IOE, afim de planejar conjuntamente com a equipe de radiografia o 

resgate da fonte, conforme sequência estabelecida no Procedimento de Segurança. 

 

1- Redimensiona o raio de balizamento para trabalhador e individuo do público. 
 

 2- Avisa o ocorrido ao SPR e ao SMS da empresa contratante 

 3- Desfazer o arranjo radiográfico  

 4- Colocar uma placa de chumbo sobre a fonte  
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 5- Desconectar o tubo-guia do irradiador 

 6- Levar o container de resgate aberto e com o funil acoplado para um ponto 

próximo a o irradiador  

7- Erguer o tubo guia, com auxílio da pinça de resgate, para que a fonte caia no 

chão por gravidade  

8- Colocar a fonte, com auxílio da pinça de resgate, dentro do container de resgate 

fechando a tampa do mesmo com cadeado. 
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6.5 Apêndice 5 - Matriz Curricular da Disciplina de Radiografia Industrial 

 

1- Fundamentos de Física Atômica e Nuclear   

Objetivo: Ministrar conceitos relativos a estrutura atômica, com a finalidade de 

aprimorar o entendimento do aluno sobre a fundamentação teórica do ensaio.  

 

Carga Horária                                                                            24 horas 

Estrutura Atômica 

Radioatividade 

Fontes de Radiações 

Tipos de Radiações Ionizante  

Atividade de um Radioisótopo 

Interação da Radiação Ionizante Com a Matéria 

Detecção da Radiação Ionizante 

  

2- Radioproteção e Dosimetria  

Objetivo: Executar  atividades de rotina radiológica em conformidade com 

regulamentos de segurança e proteção radio 

lógica estabelecidos nas normas CNEN.  

 

Carga Horária                                                                                     24 horas 

Grandezas Radiológicas 

Limite de Dose 

Instrumentos de Medir Radiação 

Monitoração de Área 

Cálculo de Dose de Radiação 

Parâmetros Básicos de Radioproteção 

Efeito estocásticos e Determinísticos  

 

 
3- Radiografia Industrial 

Objetivo: Simular a execução de radiografias com fonte fria, em situações 

operacionais de rotina envolvendo equipamentos de gamagrafia e aparelhos geradores 

de raios X. Incluindo a simulação de situações de emergência, incluindo o planejamento 

das operações de resgate, com a finalidade de aprimorar a eficiência na resposta da 

equipe de radiografia perante a um acidente ou situação de emergência. 
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4- Avaliação 

 

Carga Horária                                                                              8 horas 

Prova Teórica 

Prova Prática 

 

5- Carga Horária Total                                                             80 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga Horária                                                                              24 horas 

Equipamentos de Gamagrafia 

Armazenamento de Fontes Radioativas 

Execução de Radiografias 

Intepretação da Imagem Radiográfica 

Acidentes mais Prováveis e Resgate de Fontes 

Levantamento Radiométrico 

Aparelhos Geradores de Raios X 

Aulas Práticas: 
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6.6 Apêndice 6: Teste Final 

 
 

1. Assinale entre as alternativas o procedimento a ser tomado para aumentar o 

poder de penetração dos raios X. 

. 

a) Aumentar o kV  

b) Aumentar corrente do filamento  

c) Diminuir corrente do filamento 

d) Aumentar FE  

e) Diminuir o kV. 

2. Cite a propriedade da radiação ionizante . 

 

a) Não se propagar em linha reta.  

b) Precisa de um meio para se propagar   

c) Só pode atravessar  corpos opacos a luz visível  

d) É capaz de Impressionar películas fotográficas.  

e). Não é capaz de ionizar a matéria 

 

3.  A absorção da radiação, por certo material, depende:  

a) Do número atômico deste material.  

b) Da densidade deste material.  

c) Da espessura deste material.  

d) Da densidade, da espessura e do número atômico deste material.  

e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.  

 

4. Assinale abaixo a radiação ionizante:  

a) Ultravioleta  

b) Micro-ondas  

c) Raios X  

d) Infravermelho  

e) Raio laser 

 

5. A produção de Raios-X se dá principalmente por:  
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a) Pelo efeito do vácuo da ampola sobre os elétrons.  

b) Pela frenagem dos prótons no tubo, em função do alvo.  

c) Pela frenagem dos nêutrons no tubo, em função do alvo.  

d) Pela frenagem dos elétrons no tubo, em função do alvo.  

e) N.R.A 

 

6.  A unidade de  atividade pertencente ao Sistema Internacional (SI) é:  

a) Coulomb/kg (C/kg)  

b) Roentgen ( R)  

c) Gray (Gy)  

d) Becquerel (Bq)  

e) Curie  

7.  Os fatores básicos para proteção contra radiações são:  

a) Tempo e distância  

b) Tempo e blindagem   

c) Distância, blindagem e energia  

d) Tempo, distância e blindagem  

e) N.R.A 

8.  Qual a posição recomendada para o uso do Dosímetro individual em operações 

de gamagrafia? 

 

a) Preso na cintura  

b) Dentro do bolso para não extraviá-lo  

c) Junto ao medidor de radiação  

d) Na altura do tórax  

e) Em qualquer local 

9- Durante um levantamento radiométrico, um Geiger Típico apresentou leitura  

como indicado na figura abaixo:  
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Qual a Taxa de exposição neste ponto?  

a) 0,4 mR/h  

b) 4 mR/h  

c) 40 mR/h  

d) 400 mR/h  

 

10.  Um equipamento de segurança obrigatório usados na operação de fontes de 

radiações ionizantes é:  

a) Densitômetro  

b) Detector Geiger-muller  

c) Irradiador Gama  

d) Colimador de Tungstênio  

e) Pinça de Resgate 

11.  Assinale as principais funções de um medidor de radiação durante as operações 

de radiografia industrial.  

a) Auxiliar no isolamento de área e verificar se a fonte foi recolhida para dentro do 

irradiador.  

b) Medir a atividade específica da fonte radioativa e realizar dosimetria indireta de 

trabalhadores.  

c) Auxiliar no isolamento de área e medir a quantidade de material radioativo 

liberado no solo.  

d) Realizar medidas de indução de radioativa em outros materiais e fazer a 

dosimetria indireta de trabalhadores.  

 

12.  Durante um levantamento radiométrico, o medidor de radiação do tipo Geiger, 

apresenta uma leitura como indicado na figura abaixo. Que conclusão pode ser 

tirada deste levantamento.  

 

 

A área monitorada apresenta-se com uma taxa de exposição de cerca de 1 mR/h  

b) A área monitorada é uma área livre  

c) O Geiger deverá ser enviado para calibração em laboratório credenciado pela 

CNEN  
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d) A medida representa a radiação de fundo do local  

e) A bateria do Geiger deverá ser trocada  

13- Pequenas quantidades de exposições aos Raios “X” ou Gama:  

a) Terão um efeito cumulativo que deve ser considerado ao se controlar a dose 

máxima permitida  

b) Serão benéficas já que desenvolvem uma imunidade ao envenenamento pela 

radiação  

c) Não terão efeito em seres humanos  

d) Terão apenas um efeito a curto prazo em tecidos humanos  

e) 4000 mR/h 

 

14.  O que são efeitos estocásticos ?  

a) manifesta-se somente no indivíduo exposto a radiação  

b) manifestam-se na descendência do indivíduo exposto a radiação  

c) aparecem após um longo intervalo de tempo (tardio)  

d) geralmente aparecem num curto intervalo de tempo (agudo) 

 

15.  O que são efeitos determinísticos ?  

a) manifesta-se somente no indivíduo exposto a radiação  

b) manifestam-se na descendência do indivíduo exposto a radiação  

c) aparecem após um longo intervalo de tempo (tardio)  

d) geralmente aparecem num curto intervalo de tempo (agudo) 

 

16. O limite  primário de  dose de radiação estabelecida na norma CNEN 3.01, para 

indivíduos de público é de: 

a) 1 mSv/ano  

b) 1 mSv/mês  

c) 1 mSv/trimestre  

d) 50 mSv/ano  

e) Nenhuma das alternativas anteriores 

17. Um  operador observa  que a leitura do se seu monitor de radiação indica  um 

valo de 30 mSv/h a uma determinada distância da fonte. Qual será a estimativa de 

dose recebida pelo referido operador, sabendo-se que o mesmo permaneceu nesse 

local  40  minutos?  

a) 60 mSv  

b) 3 mSv  

c) 300 mSv  

d) 15 mSv  

e) 12 mSv 

 

18. Um operador permaneceu a uma distância de 30 metros de uma fonte de Ir-192 

com 370 GBq de atividade. O operador realizou 40 exposições  utilizando em cada 
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radiografia um tempo de exposição de 80 segundos. Qual a dose de radiação recebida 

nessa jornada? 

 𝜏 = 0,13 mSv m²/GBq.h.  

a) 1,2 mSv  

b) 4,8 mSv  

c) 14,6 mSv  

d) 2,4 mSv  

e) 9,6 mSv  

 

19. Um operador mediu com o auxílio do contador GM, a taxa de dose de radiação a  

2 metros de uma fonte de Irídio- 192 encontrando o valor de e 1mSv/h. Qual deverá 

ser a distância que ele deve se posicionar da fonte para que  dose de radiação se 

reduza ao limite de público? 

a) 5 m  

b) 20 m  

c) 25 m  

d) 40 m 

e) 400 m  

 

20. Em um determinado ponto a taxa de dose medida através do GM registra um valor 

de 1,2 mSv/h. Qual a espessura de uma blindagem de chumbo seria necessária, para 

que  a taxa de dose no referido ponto caia para o limite de trabalhador? 

a) 16 cm  

b) 5,2 cm  

c) 1,3 cm 

d) 15,6 cm  

e) 3,9 cm 
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6.7 Apêndice 7: Registro Fotográfico das Atividades 
 
6.7.1 Manuseio do Equipamento 
 
 

  
 
 
 
                           Foto 1: Aprendendo a Manusear o Equipamento 
 
                           
6.7.2 A Inspeção Radiográfica  
 

                    
 
                              
                           Foto 2: A Peça a Ser Inspecionada 
                             



133 
 

 

6.7.3 Execução do Ensaio Radiográfico 
 
 

                             
 
 
 
                            Foto 3: O Arranjo Radiográfico 
 
 
 

                    
                    
           
 
       Foto 4: Expondo a Fonte Para Obter a Imagem Radiográfica 
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6.7.4 Interpretação da Imagem Radiográfica  
 
 

          
                         
 
 
                       Foto 5: Verificando os Defeitos da Peça 
 
 
6.7.5 O Acidente Radiológico 
 
6. 7.5.1 Materiais Utilizados no Resgate de Fontes Radioativas 

 

                      
                                       
                     Foto 6: Materiais Usados no Resgate da Fonte 
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    6. 7.5.2 O Resgate da Fonte Radioativa 
        

         

                                  
             Foto 7: Simulando o Resgate  da Fonte com a Pinça de Resgate 

 

                            
             
                                                         
                                        Foto 11: Fonte Resgatada 
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Capítulo 7.  Anexos 

7.1 anexo 1: Critério de Aceitação das Radiografias 

            É com referência aos valores estabelecidos nesta tabela, que o Inspetor 

Laudista emitirá seu parecer de aprovação ou reprovação da peça analisada.    

 

 

Fonte: (ASME VIII Div.1 UW – 51full Radiografy, 2017). 

 

TRINCA QUALQUER INACEITÁVEL 

FALTA DE FUSÃO QUALQUER INACEITÁVEL 

FALTA DE   
PENETRAÇÃO 

QUALQUER INACEITÁVEL 

INDICAÇÃO 
ALONGADA 

INDIVIDUAL 

Para T < 19 mm 19 mm < T > 57 mm Para T > 57 mm 

1/4 T ou  6mm. 
o que for menor 

1/3 T 19 mm. 

Comprimento ≤ T  em 12 T 
NOTA :  Exceto quando isoladas por 6 L , onde L  é o comprimento 
da maior Descontinuidade avaliada . 

INDICAÇÃO 
ARREDONDADA 
T < 3 mm.  
 
 
12 indicações em 150 
mm. 

INDIVIDUAL 

ALEATÓRIA 1/4 T ou  4,0 mm. (o que for menor) . 

INDICAÇÃO 
ISOLADA 

1/3 T ou 6,0 mm. 
 o que for menor 

Para T > 51 mm. 
Indicação máxima 10 mm 

A somatória  ≤ T  em 12  T  de Solda . 
NOTAS : 
1– A somatória dos comprimentos dos grupos alinhados, máxima 
de T , para quaisquer 12 T de Solda 
2 – O comprimento máximo aceitável de qualquer grupo de 
Indicações será: 

L = 6,0 mm  para   T ≤ 19,0 mm. 

L = 1/3 T  para  (19,0 <  T ≥ 57,0 mm) 

L = 19,0 mm. para(T > 57,0 mm) 

3 – O espaçamento mínimo entre grupos alinhados será de 3 “L”, 
onde “L” é o comprimento do maior grupo alinhado adjacente de 
uma região avaliada. 

AGRUPADA 
2 T ou  25 mm.  (o que for menor) . NOTA : 1 – A somatória dos 
comprimentos dos grupos, máxima de 2 T  ou  25 mm.[ o que for 
menor ] , para quaisquer 150 mm.de Solda . 

ALEATÓRIA 
- Ver Carta Porosidade (conforme T)  para quaisquer 150 mm  de 
Solda Linear . 

MORDEDURAS, 
CONCAVIDADE, 
EXCESSO DE 
PENETRAÇÃO 

QUALQUER - Omissa (Ver  “Visual de Solda” ) . 

INDICAÇÃO, 
ARREDONDADA 
IRRELEVANTE 

T < 3,2 mm 3,2 mm  < T  >  6 mm 6 mm  < T >  51 mm T < 51 mm 

1/10 T 0,4 mm. 0,8 mm 1,6 m6 

Deverão ser aprovadas em quaisquer circunstâncias (alinhada / aleatória / 
agrupada) 



137 
 

 

7.2 Anexo 2:  Radioisótopos Utilizados em Gamagrafia 

 

1- Cobalto – 60 
Suas principais características são: 
Símbolo: Co-60 
Meia - Vida = 5,24 anos 
Energia da Radiação = 1,17 e 1,33 MeV 
Faixa de utilização mais efetiva = 60 a 200 mm de aço 

Fator Gama () = 9,06 µC/kg.h / GBq a 1 m ou 1,35 R/h .Ci a 1m ou, 
351mSv/h.GBq a 1m. 
 
2- Irídio - 192  
O Irídio-192 é obtido a partir do isótopo estável Ir-191 
Suas principais características são: 
Símbolo: Ir-192 
Meia - Vida = 74,4 dias 
Energia da Radiação = 0,137 a 0,65 MeV 
Faixa de utilização mais efetiva = 10 a 40 mm de aço 

Fator Gama () = 3,48 µC/kg.h / GBq a 1 m ou 0,50 R/h.Ci a 1m ou 0,13 
mSv/h.GBq a 1m 
 
3- Césio – 137 
Z = 55 
O Césio-137 é um dos produtos da fissão do Urânio-235.  
Suas principais características são: 
Símbolo: Cs-137 
Meia - Vida = 33 anos 
Energia de Radiação = 0,66 MeV 
Faixa de utilização mais efetiva = 20 a 80 mm de aço. 

Fator Gama () = 2,30 µC/kg.h / GBq a 1 m ou 0,33 R/h.Ci a 1m ou 
0,081mSv/h.GBq a 1m 
É uma fonte de radiação quase sem utilidade no momento, em razão das 
dificuldades de obtenção e da má qualidade do filme radiográfico. Em  RI é 
utilizada  para aferição dos medidores 
 
4- Selênio – 75 
Suas principais características são: 
Símbolo: Se-75 
Meia-vida = 119,78 dias  

Energia das Radiações = de 0,006 a 0,405 MeV 

Faixa de utilização mais efetiva = 4 a 30 mm de aço 

Fator Gama () = 1,39 µC / kg.h / GBq a 1 m ou 0,28 R/h Ci a 1m 

A radiografia obtida com Selênio-75 se assemelha ao padrão obtido com raios X. 

 
 

Fonte: (Andreucci, 2016 Modificado). 
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7.3 Anexo 3 Tabela de Exposição 

Esta tabela permite a obtenção do FE (Fator de Exposição) do filme em função 

da densidade (D) requerida na radiografia e a espessura (ESP.) da peça em 

milímetros. O fator de exposição FE do filme será utilizado posteriormente para o  

tempo de exposição da de uma radiografia. Ver o item 2.2.2.8 do material de apoio. 

 

 

 
Fonte: Maxim Industrial (2017). 
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7.4 Anexo 4: Ficha de Monitoração e Transporte de Fontes Radioativas  

Neste formulário serão registrados os valores dos níveis de radiação medidos 

tanto na superfície do irradiador de gamagrafia, quanto e na superfície da unidade de 

transporte. O preenchimento desse formulário é obrigatório por ocasião de transporte 

da fonte radioativa para qualquer finalidade. 

 

         

          

                                      Fonte: (Maxim Industrial, 2018) 
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7.5 Anexo 5: Declaração do Expedidor de Materiais Radioativos   

Este formulário é uma exigência de âmbito internacional, para o transporte de qualquer classe de carga perigosa.  A menção 

2916 no formulário refere-se ao número ONU do embalado B(U).  

                                      

 

                                              Fonte: (Maxim Industrial, 2018)  
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7.6 Anexo 6: Cálculo do Raio de Balizamento 

Neste formulário, pode ser encontrada dentre outas informações, a 

metodologia utilizada para o cálculo do raio de balizamento da área controlada. 

 

    

                         
                                         Fonte: Maxim Industrial, (2018) 
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7.7 Anexo:7 Croquis de Balizamento 

  Após o cálculo do raio de e balizamento, e o posterior isolamento da área com 

cordas ou outro qualquer dispositivo. Procede-se então, a confirmação da eficiência 

desse balizamento, por meio da monitoração das suas adjacências com um monitor 

de radiação. Caso seja encontrado nos limites do raio de balizamento, um valor de 

leitura de radiação superior ao valor esperado, e necessário então que o referido 

balizamento seja redimensionado. 

 

           

                         
                                    Fonte: (Maxim Industrial, 2018). 



143 
 

 

7.8 Anexo:7 Diagrama Conceitual Hierárquico da Aprendizagem Significativa Crítica 

 

                         

 

    Fonte: Moreira (2000) 


