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RESUMO 
 
Através da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), o Governo Federal iniciou em 
2010 a concepção do novo Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), que será instalado no 
Município de Iperó, estado de São Paulo, em área adjacente ao Centro Tecnológico da Marinha 
em São Paulo.  
Para abrigar o reator, a CNEN criará em parceria com o Governo do Estado de São Paulo um 
novo instituto de pesquisas, pólo da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, destinado 
à formação de pesquisadores e engenheiros especializados em tecnologia nuclear. O custo do 
RMB está estimado em 500 milhões de dólares. Com construção prevista para seis anos, o RMB 
terá potência de 30 MW.  
Esses fatos estão movimentando a região, provocando muitas discussões sobre o tema.  
Nesse polo de pesquisa, haverá a produção de radioisótopos que têm consequência direta no 
segmento dos ensaios não destrutivos, onde se destaca a gamagrafia, ensaio que garante nos 
componentes inspecionados a qualidade requerida, atestando ausência de defeitos que 
comprometam seu desempenho. Sendo um ensaio não destrutivo, não ocorre a destruição desses 
materiais. Além disso, torna possível a criação e o aperfeiçoamento de novos métodos e 
processos, com testes de novos produtos.  
Usado principalmente nas indústrias de petróleo, petroquímica e nuclear, para a inspeção, 
sobretudo de juntas soldadas, o método da gamagrafia é frequentemente referenciado pelos 
códigos de fabricação de peças e estruturas de responsabilidade, para determinação da eficiência 
da base de cálculo pela engenharia.  
Para a Garantia da Qualidade Assegurada, a radiologia de um modo geral, desempenha um 
papel de extrema importância na documentação da qualidade do produto inspecionado. As 
imagens geradas representam com fidelidade as constituições internas das peças radiografadas 
no setor industrial.  
Nesse trabalho, objetivamos fazer uma breve abordagem da energia nuclear, contextualizando a 
sua importância (em vários campos da sociedade produtiva), sobretudo no segmento industrial, 
nos ensaios radiográficos não destrutivos, especificamente aqueles envolvendo os raios gama 
(�). O foco desse estudo está na utilização industrial da gamagrafia (radiografia com raios 
gama) de estruturas soldadas e fundidas.  
 
 
PALAVRAS CHAVE: energia nuclear. tecnologia em radiologia. raios gama (�). 

 
 

 

 

 

 



 
 

1 - INTRODUÇÃO 
 
 

Tanto os elementos radioativos quanto à radiação por eles emitida, existem no planeta 
antes mesmo do aparecimento da vida humana. Tendo origem na “grande explosão”, há bilhões 
de anos, a radiação tem se dispersado pelo cosmo. Muito tempo antes do desenvolvimento 
tecnológico para fornecimento de energia, já ocorria liberação de energia na natureza a partir de 
processos de fusão e fissão. Entretanto, faz pouco mais de um século que a humanidade 
descobriu o fenômeno da radioatividade. A partir daí, a utilização de radioisótopos na indústria 
e medicina, apresenta crescimento contínuo (MAZZILLI, 2012). 

O reator nuclear é um dispositivo para a produção de energia, com fissão do núcleo de 
urânio. Na reação em cadeia, considerando que cada fissão de um núcleo de urânio produz três 
nêutrons, e cada um deles ocasiona uma nova fissão; o processo adquire um desenvolvimento na 
forma de uma progressão geométrica. Em um tempo muito reduzido, a vigésima geração de 
fissões atingiria 400 milhões de fissões. Esse fato indica a “natureza explosiva” de uma reação 
em cadeia, se ela não for controlada. Na realidade, não temos necessariamente a produção de 
três nêutrons livres em cada fissão, e cada nêutron livre não encontrará necessariamente um alvo 
para fissionar.   

Um reator nuclear contém aproximadamente 1013, 1014 ou mais nêutrons por cm2 por 
segundo.  

Todavia, é fato que a energia nuclear desempenha um papel relevante na indústria 
mundial através da radiologia industrial, que além de garantir a segurança, assegura a qualidade 
dos produtos industriais fabricados (ANDREUCCI, 2003), por meio, por exemplo, da 
gamagrafia de estruturas soldadas e fundidas.  

 
 

2-FUNDAMENTAÇÃO 
 

O mundo atravessa uma crise energética. O aumento da população mundial, agora 
superior a sete bilhões de pessoas, provoca uma crescente demanda de energia, o que tem 
levado o homem a avaliar cuidadosamente todas as formas de produzi-la (MAZZILLI, 2012). 

A energia nuclear possui relevância no cenário mundial atual, onde as indústrias 
necessitam de grande eficiência, boa competitividade, com apresentação de produtos de 
qualidade com custos atraentes, para consumidores sempre mais exigentes (ANDREUCCI, 
2012).  

A gamagrafia industrial, que se utiliza da energia nuclear, faz parte do controle de 
qualidade das soldas em partes de navios, componentes de aviões (motores, asas, etc.) entre 
outros vários exemplos, sendo essencial o seu estudo. 

 
 

2.1-ESTRUTURA ATÔMICA 
 

 
Todo átomo possui em seu núcleo um número específico de prótons (partículas de carga 

positiva), que determina o elemento. Cada átomo tem sua estabilidade de cargas baseada na 
igualdade entre o número de elétrons orbitais (partículas de carga negativa), e o número de 
prótons, fato que o torna neutro. Abrigam-se ainda no núcleo os nêutrons, assim nomeados por 
não apresentarem carga elétrica (MAZZILLI, 2012). 

Os átomos de um mesmo elemento químico possuem o mesmo número de prótons no 
núcleo, porém podem ter números diferentes de nêutrons. Aqueles átomos que apresentam 
números diferentes de nêutrons, mas o mesmo número de prótons, são chamados isótopos. São 
divididos em estáveis e radioativos. Os radioativos são chamados radioisótopos. A 
radioatividade pode ser definida como um processo no qual um radionuclídeo pai sofre uma 
desintegração espontânea, liberando certa quantidade de radiação (energia), formando um 



 
 

nuclídeo filho. Por exemplo, o Urânio 238 (U-238) possui 92 prótons e 146 nêutrons; o Urânio 
235 (U-235) tem os mesmos 92 prótons, porém 143 nêutrons(MAZZILLI, 2012). 

Uma minoria de nuclídeos é estável, apresentando um estado de equilíbrio. 
Porém, a maioria é instável e tende a atingir seu equilíbrio transformando-se em outros 
nuclídeos. As partículas do átomo de Urânio 238 (U-238) são capazes de manter-se 
unidas, porém de modo aleatório e súbito um conjunto de seus prótons e nêutrons (2 de 
cada respectivamente)  se desprende do núcleo e o U-238 se transforma então em Tório 
234 (Th-234), com 90 prótons e 144 nêutrons. Após sucessivas transmutações, obtêm-se 
o Chumbo (Pb; Z=82) estável (MAZZILLI, 2012). A figura seguinte mostra a série do 
urânio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Fluxograma: decaimento do Urânio (Fonte: MAZZILLI, 2012). 
 
 

Na figura, 2 é possível observar o poder de penetração para diferentes tipos de 
radiações. A radiação gama é muito mais penetrante; pode atravessar blocos metálicos e 
blocos de concreto (MAZZILLI, 2012). 
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Figura 2: Penetração das radiações α, β, e γ (Fonte: MAZZILLI, 2012). 

 
 
 

3- RAIOS GAMA (�) NA INDÚSTRIA. 
 

Com o desenvolvimento da tecnologia nuclear e a construção dos reatores nucleares, foi 
possível a produção artificial de isótopos radioativos através de reações nucleares de ativação 
ocorridas no núcleo do reator. Esse fenômeno de ativação ocorre por se juntar elementos 
naturais ao núcleo de um reator. Com o bombardeio de nêutrons térmicos, atingindo e 
penetrando o núcleo atômico, ocorre desequilíbrio energético, e mudança de massa atômica. O 
estabelecimento do equilíbrio energético do núcleo do átomo é feito pela liberação de energia na 
forma de raios gama (�) (ANDREUCCI, 2003).  

Ao ser submetido ao processo de ativação, o átomo passa a emitir radiação por estar seu 
núcleo em estado excitado de energia. Esse estágio de excitação se prolonga por um 
determinado período, diminuindo gradualmente à medida que o tempo passa. É o fenômeno do 
decaimento radioativo. Uma característica importante do decaimento radioativo é que ele se 
processa em velocidades diferentes para diferentes elementos (MAZZILLI, 2012). 

Em função de sua versatilidade, o espectro de segmentos industriais que podem se utilizar 
desta técnica é muito grande, habilitando-a como importante ferramenta no controle da 
qualidade de produtos e componentes destinados às indústrias petroquímica, alimentícia, 
automobilística, bélica, aeronáutica, naval e siderúrgica (CARVALHO,2012). 

Um ajuste preciso de liga reflete a soldagem com alta qualidade, boa resistência à 
corrosão e ótimas propriedades mecânicas. Assim, os parâmetros de soldagem poderão ter 
ajustes facilitados. Entretanto, os ensaios radiográficos detectarão imperfeições ocorridas nos 
materiais de diversas qualidades.  

 
 
4-EQUIPAMENTOS DE GAMAGRAFIA 
 

As fontes usadas em gamagrafias requerem cuidados especiais de segurança, pois uma 
vez ativadas, emitem radiação constantemente. 

Desse modo, é necessário um equipamento que forneça uma blindagem contra as 
radiações emitidas da fonte, quando a mesma não está sendo usada para inspeção. Da mesma 
forma, é necessário dotar essa blindagem de um sistema que permita retirar a fonte de seu 
interior, para realizar a radiografia. Tal equipamento denomina-se irradiador. 
 



 
 

Os irradiadores são compostos fundamentalmente de três componentes básicos: 
1) Uma blindagem; 
2) Uma fonte radioativa; 
3) Um dispositivo para expor a fonte. 

 
 
 
 

 
1- Cabo de comando ou telecomando                4- Blindagem de Urânio metálico 
2- Irradiador     5- Canal de trânsito da fonte em “S” 
3- Tubo guia (flexível)    6- Colimador 

 
Figura 3: Equipamento da gamagrafia. (Fonte: SANTARITA, 2012). 
 
 

Na figura 3, é possível observar a nomenclatura de um equipamento de gamagrafia 
industrial. Um irradiador gama é normalmente portátil; um fato que merece destaque.  
 
 
 
4.1-TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS 
 
 

Existem diferentes técnicas de exposições radiográficas para os ensaios. Um exemplo é a 
Técnica de Parede Dupla e Vista Dupla (PD-VD), onde ocorre uma projeção simultânea da 
parede voltada para a fonte. Essa técnica é geralmente empregada nas inspeções de tubulações 
com diâmetros iguais ou menores de 31/2 polegadas (89mm).  

Para as soldas, é recomendado que o feixe de radiação fique fora do plano da solda e com 
angulação suficiente para separar as paredes voltadas para a fonte e o filme, para que não ocorra 
sobreposição de áreas a serem visualizadas.  

Para a cobertura de toda a área de interesse em uma solda circunferencial, são tomadas 
duas exposições com diferença de noventa graus. A projeção de uma solda circunferencial 
resulta em imagem elíptica radiográfica. Por isso, esta técnica também é conhecida como elipse.  

Outro exemplo de técnica radiográfica é a panorâmica.  
A técnica de exposição panorâmica em tubulações é muito interessante, quando é possível 

um posicionamento central da fonte, pois com uma única exposição é possível cobrir todo o 
comprimento de uma solda circunferencial. Uma atenção especial deve existir para a quantidade 



 
 

de filmes utilizados em cada diâmetro tubular, marcadores de posicionamento e a própria 
sobreposição dos filmes.  

 
Figura 4: Configuração para exposição panorâmica (Fonte: CONFAB, 2012). 

 
5-PARÂMETROS DE ENSAIO 
 

Todos os ensaios de gamagrafia devem ser executados conforme normas básicas de 
padrão internacional (ABNT,ASME,ASTM,DIN, etc.).  

Reside aí uma das mais difíceis tarefas do técnico, pois uma falha na interpretação pode 
ocasionar uma reprovação de peça em boas condições, ou a aprovação de uma peça com 
descontinuidades acima dos limites permitidos por norma aplicável, o que significa fato grave 
(PALIN, 2012). 
 
5.1 – APLICAÇÕES EM PEÇAS SOLDADAS E FUNDIDAS 
 
         Os estudos, nesse trabalho, levam em consideração os ensaios e avaliações 
realizadas em peças fundidas e soldadas, todos esses respeitando as normas e 
procedimentos. 

Os critérios para avaliação das juntas soldadas em vasos de pressão, estão contidos no 
Código ASME Seção VIII, Div. 1, sendo aplicável à juntas soldadas de topo, dividido em dois 
grupos:  
-Soldas projetadas para ensaio radiográfico total – parágrafo UW-51 
-Soldas projetadas para ensaio radiográfico “Spot”(amostral) – parágrafo UW 52. 
 

As soldas regidas pelo parágrafo UW 51 do Código ASME Seção VIII, Div. 1, portanto 
devem estar livres de:  
 
(1) Qualquer indicação caracterizada como trinca, zona de fusão ou penetração incompleta; 
(2) Qualquer outra indicação alongada na radiografia que tenha um comprimento maior que: 
 

(a) ¼ de polegada para t até ¾ de polegada 
(b) de polegada para t de ¾ de polegada até 2 ¼ de polegada 
(c) ¾ de polegada para t acima de 2 ¼  de polegada   
 
Onde t  é a espessura da solda excluindo qualquer reforço permitido. Para juntas de topo que 
tenham diferentes espessuras de soldas, t é a mais fina dessas espessuras. 
 



 
 

(3) Qualquer grupo de indicações alinhadas que tenham um comprimento agregado maior do 
que  t  num comprimento de 12t, exceto quando a distância entre duas imperfeições sucessivas 
exceder a 6L, onde L é o comprimento da mais longa imperfeição no grupo. 
(4)Indicações arredondadas em excesso ao especificado no padrão de aceitação ASME Seção 
VIII, Div. 1-Apêndice 4 
 
A figura 5 apresenta na peça soldada a concentração típica de descontinuidades permitidas em 6 
” de solda com espessura (t) entre 3 a 6 mm e são visualizadas pelas distâncias entre os pontos. 

 
Figura 5: Concentração típica de descontinuidade em peças soldadas (Fonte: ANDREUCCI, 
2003). 
 
Podemos observar que na figura 6 a seguir é apresentado um tamanho máximo de indicação 
isolada aceita conforme código ASME 

 
 

Figura 6: Tamanho máximo de registro isolado (Fonte: ANDREUCCI, 2003). 
 
 
Na figura 7, é apresentada uma concentração típica de descontinuidades permitidas em 6 ” de 
solda com espessura (t) entre 6,3 e 9,5 mm. 
 

 
Figura 7: Apresentação da descontinuidade (Fonte: ANDREUCCI, 2003).  
 

No processo de soldagem, visualizado através da figura 8, observamos uma junta de solda 
em peça soldada, onde não é possível observar a irregularidade de falta de penetração na raiz 
das partes unidas pelo processo de soldagem. Com o auxilio do processo radiográfico observa-
se na figura 9, especificamente entre as setas uma linha escura, indicando descontinuidade das 
partes, onde certamente poderia comprometer o desempenho do produto. 
  

 
         Figura 8 – Junta soldada                      Figura 9 – Descontinuidade de solda 
        (Fonte: ANDREUCCI, 2003).  
 



 
 

 
A figura 10 apresenta uma radiografia de solda contendo falta de fusão e inclusões em 

linha, e na figura 11 temos a ocorrência de porosidade e inclusão de corpo estranho. 
 

 
Figura 10: Falta de Fusão – (Fonte: PALIN, 2012).  
 

 
Figura 11: Porosidade e Inclusão (Fonte: PALIN, 2012). 
 

Todos esses ensaios têm como fator variável a dimensão da peça a ser analisada, e devido 
às diferenças de densidades e variações na espessura do material, diferentes regiões de uma peça 
absorverão quantidades diferentes da radiação penetrante. Essa variação na quantidade de 
radiação absorvida, detectada através de um meio, indica entre outras coisas, a existência de 
uma falha interna ou defeito no material (FERRUFINO, 2011). A radiografia industrial é então 
usada para detectar variação de uma região de um determinado material que apresenta uma 
diferença em espessura ou densidade comparada com uma região vizinha, em outras palavras, a 
radiografia é um método capaz de detectar com boas sensibilidades os possíveis defeitos 
volumétricos. Alguns defeitos como vazios e inclusões poderão ser facilmente detectados 
(MAZZILLI, 2012). Atualmente, esses testes são muito empregados em equipamentos que não 
podem falhar como: válvulas de pressão, sistemas de propulsão, peças fundidas, produtos 
unidos pelo processo de soldagem, entre outras aplicações. Uma falha pode gerar risco à saúde, 
ao bem estar, ao meio ambiente e à integridade física como um todo.    
 
6-CONCLUSÃO 
 

Toda forma de geração de energia apresenta, em um determinado momento, algum tipo 
de inconveniente. A energia nuclear não é exceção. No entanto, ela é uma forma de energia 
segura, que não provoca impacto ambiental, destacando-se em relação a outras formas de 
geração. A economia, a segurança e a confiabilidade são fatores de relevância. Com relação aos 
rejeitos radioativos, obviamente, uma perfeita administração deve ocorrer.  

A fissão nuclear, artificialmente produzida em reatores, gera energia e produz mais de 
uma centena de subprodutos, entre os quais estão os radioisótopos usados na indústria.  



 
 

O rádio e o mesotório são exemplos de fontes radioativas naturais utilizadas em 
radiografia industrial. A emissão gama de alta energia é usada apenas em situações específicas 
para atravessar grandes espessuras de paredes. Uma desvantagem característica é a 
impossibilidade da obtenção desse tipo de fonte com dimensões e intensidades adequadas, além 
de alto custo. Essas fontes naturais são proibidas em vários países, sendo atualmente pouco  
utilizadas nas aplicações industriais.  

As fontes artificiais de raios gama permitem boas condições referentes ao poder de 
penetração, intensidade, meia-vida e atividade específica. A característica da versatilidade 
também deve ser ressaltada.  Ela facilita o exame de tubos, vasos de pressão e outras estruturas 
e/ou equipamentos que oferecem dificuldades para acesso interno.  

As fontes gama exigem blindagens especiais. Para a realização dos ensaios radiográficos 
não destrutivos com os irradiadores, as fontes devem ser ejetadas destas blindagens. São 
exemplos de técnicas radiográficas industriais para os ensaios não destrutivos: técnica de 
exposição panorâmica e técnica PD-VD.  

Esse trabalho apresentou exemplos de ocorrências e registros em peças soldadas e 
fundidas, respeitando as normas e procedimentos em vigor.  

É válido ressaltar que os ensaios não destrutivos radiográficos são empregados no 
controle da qualidade de vários ramos industriais, tais como o petroquímico, o alimentício, 
automobilístico, aeronáutico, naval, bélico, siderúrgico. 

No presente, o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, localizado na cidade de 
Iperó, está prestes a receber um reator nuclear, para que sejam produzidos os elementos. Esse 
fato movimenta esta região paulista, e certamente significará um importante desenvolvimento 
tecnológico.  
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