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para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

 

ESTUDO PARA RASTREAMENTO DE IRRADIADORES DE GAMAGRAFIA 

INDUSTRIAL POR MEIO DO USO DO SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL 

(GPS) 

Erica Fernanda de Souza 

Dezembro/2015 

 

 

Orientador: Ricardo Tadeu Lopes  

Programa: Engenharia Nuclear 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar o potencial da tecnologia de rastreamento por 

posicionamento global (GPS) como um novo instrumento de auxílio à segurança física de 

fontes radioativas durante o transporte de irradiadores portáteis de gamagrafia industrial. Para 

que os objetivos propostos fossem alcançados, a metodologia adotada incluiu a realização de 

procedimentos experimentais de aplicação de doses de radiação gama, proveniente de um 

irradiador de Cobalto-60, com o intuito de qualificar os modelos de rastreadores PRO7 e 

SPOT Trace, quanto ao grau de tolerância à radiação ionizante. Como resultado do estudo, 

concluiu-se que é viável a utilização de sistemas de rastreamento por posicionamento global 

em procedimentos de segurança nuclear aplicados em serviços de radiografia industrial. 
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STUDY FOR TRACKING GAMMAGRAPHYIRRADIATORS INDUSTRY THROUGH 

THE USE OF GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) 

Erica Fernanda de Souza 

December/2015 

 

Advisor: Ricardo Tadeu Lopes  

Department: Nuclear Engineering  

 

This study aimed to evaluate the potential of tracking technology for global 

positioning (GPS) as a new aid instrument to the physical security of radioactive sources 

during transport of portable radiators for industrial gammagraphy. So that the proposed 

objectives were achieved, the adopted methodology included conducting experimental 

procedures for application of gamma radiation doses, from a Cobalt-60 irradiator, in order to 

qualify models trackers PRO7 and SPOT Trace, as the degree of tolerance to ionizing 

radiation. As a result of study, it was concluded that the use of tracking a global positioning 

nuclear security procedures applied in industrial radiography systems services is feasible. 
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INTRODUÇÃO 

 

A radiação ionizante é empregada em diversos segmentos da sociedade, 

proporcionando conforto e segurança, entretanto, possui riscos associados as suas práticas. 

Por envolver um tipo de energia que, mal utilizada, promove graves danos à saúde de 

profissionais e indivíduos do público, seu uso vem sendo tema para muitas discussões por 

parte de organizações nacionais e internacionais, governamentais ou não. Toda essa 

preocupação é o reflexo das consequências dos acidentes radiológicos ocorridos em usinas 

nucleares, hospitais e empresas que utilizam material radioativo, principalmente nas últimas 

décadas. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), organização 

autônoma integrante da Organização das Nações Unidas (ONU), muitos esforços estão sendo 

realizados pelos países membros, visando a um melhor controle das fontes radiativas, de 

modo a manter as práticas seguras. Ainda assim, não tem sido possível evitar que acidentes 

aconteçam, causando prejuízos pessoais, econômicos e sociais para os envolvidos e para o 

meio ambiente. Documentos e relatórios técnicos da AIEA citam centenas de acidentes 

causados por fontes de radiação em todo o mundo, desde o fim dos anos 50, deixando mais de 

1000 vítimas e 60 mortes.  

Devido aos efeitos nocivos da radiação ionizante muitas nações temem ainda, o desvio 

de material radioativo empregado em práticas nucleares para uso em atos de 

“radioterrorismo”. A base de dados de tráfico ilícito da AIEA, coleta informações fornecidas 

pelos 113 países participantes e indica que, do período de 1995 até 2011, foram registrados 

2.164 incidentes confirmados em todo o globo, sendo 558 relacionados à perda ou ao roubo 

de material radioativo. Somente em 2012, foram registrados 17 casos de posse ilegal e de 

tentativa de venda de substâncias nucleares, e 24 casos de roubos ou perdas. Muitos deles 

ocorreram em ex-repúblicas soviéticas, onde várias pessoas foram detidas em 2011 quando 

tentavam vender urânio com o qual podiam ser fabricadas armas. 
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Entre as práticas nucleares de alto risco, destaca-se a gamagrafia industrial, 

responsável por grande parte dos acidentes radiológicos em todo o mundo.  Ela emprega 

fontes radioativas com altas faixas de energia e seus equipamentos operam em condições 

críticas dos locais onde são usados e transportados. Não raro, veículos transportando 

irradiadores são alvos de roubos, furtos ou extravios, resultando em “perda” da fonte.  

Conforme o sistema de categorização da AIEA, fontes empregadas em gamagrafia são 

consideradas de alta periculosidade, podendo causar lesões permanentes em exposições com 

duração de alguns minutos e óbito em exposições pelo período de horas, até dias. Embora, 

não possam ser utilizadas em uma arma convencional, em teoria, podem ser empregadas nas 

chamadas "bombas sujas", que são artefatos explosivos que propagam material radioativo 

sobre uma ampla extensão. O desaparecimento de muitas fontes de Irídio-192 pelo mundo já 

tem preocupado algumas autoridades com a possibilidade de montagem destes artefatos. 

Apesar disso, a aplicação da gamagrafia industrial é progressiva, principalmente no 

Brasil, por exercer um papel importante na comprovação da qualidade da peça, componente 

ou estruturas em conformidade com os requisitos das normas, especificações e códigos de 

fabricação. Aliado a isto, o equipamento dispensa o uso de energia elétrica, sendo largamente 

empregados no setor petroquímico para inspeção das complexas redes de tubulações que 

cortam as regiões isoladas.  De acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN), que licencia e fiscaliza as práticas nucleares no país, são aproximadamente 200 

instalações radiativas licenciadas, operando cerca de 300 irradiadores. Para minimizar o risco 

de acidentes durante o transporte destes equipamentos, a CNEN tornou obrigatória a 

instalação de um sistema de rastreamento de sinais de posicionamento em veículos usados 

para o transporte de material radioativo. A publicação da nova posição regulatória só foi 

possível graças ao estado de desenvolvimento tecnológico do sistema, que transformou o GPS 

em uma valiosa ferramenta para o gerenciamento de risco de transporte de materiais 

perigosos.  
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1.1 OBJETIVO 

Este trabalho teve como objetivo, avaliar a viabilidade de utilização de tecnologias de 

rastreamento por meio do sistema de posicionamento global (GPS) em procedimentos de 

proteção radiológica aplicados ao transporte de irradiadores de gamagrafia industrial.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

Em 2012, no Brasil, o roubo de um veículo que transportava um irradiador gama 

contendo 
75

Se, levantou questionamentos sobre o contexto atual de segurança destes 

equipamentos e se colocou dentro da discussão sobre o nível de preparo técnico para lidar 

com esse tipo de tecnologia no país. Segundo a ONU, eventos radiológicos de tal natureza 

tornaram-se um problema mundial, em menos de oito meses, o governo mexicano emitiu dois 

alertas por roubo de material radioativo que resultaram em fontes abandonadas em vias 

públicas. Mesmo em conformidade com as normas vigentes, é impossível eliminar os riscos 

potenciais de uma exposição acidental. Dentro deste cenário, o envolvimento de indivíduos do 

público pode agravar os danos e ainda, aumentar o número de vítimas. Por este motivo, há 

uma crescente preocupação quanto à segurança física de fontes radioativas, sendo de grande 

importância a busca por ferramentas que possam minimizar os riscos e otimizar os 

procedimentos de emergência. O avanço das tecnologias eletrônicas e de sistemas de 

posicionamento global tem proporcionado a produção de aparelhos de custo acessível, sendo 

possível vislumbrar novas aplicações em diversos segmentos, inclusive, segurança nuclear.  

No entanto, sabe-se que a radiação ionizante pode provocar danos em sistemas 

eletrônicos e sua aplicação depende de prévia qualificação quanto ao grau de tolerância à 

radiação, através de testes que reproduzam as taxas de dose as quais o sistema será exposto. 

Os resultados obtidos podem ajudar na decisão pela adoção de dispositivos eletrônicos, desde 

que sejam considerados robustos para a aplicação a que são destinados. 
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Neste contexto, os efeitos da radiação gama em rastreadores GPS comerciais foram 

investigados através de experimentos práticos de irradiação. Através da análise dos resultados 

obtidos e a realização de uma intensa pesquisa bibliográfica, foi possível avaliar do uso de 

tecnologias de rastreamento para de irradiadores de gamagrafia industrial. A avaliação busca 

demonstrar a relevância do uso do sistema de posicionamento global (GPS) como instrumento 

de apoio em procedimentos de proteção radiológica e ações de emergência.   

 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho contém cinco capítulos. O primeiro é a introdução, onde é apresentado o 

problema e relevância do tema, objetivos, justificativa e estrutura da dissertação. No segundo 

capítulo são abordados os fundamentos teóricos, um panorama breve sobre a prática, 

acidentes e normas relacionadas à gamagrafia industrial. Também é apresentada uma pesquisa 

bibliográfica sobre os efeitos da radiação ionizantes em dispositivos eletrônicos, buscando o 

aperfeiçoamento dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento deste estudo. Os 

experimentos realizados para investigar os efeitos da radiação gama em dispositivos GPS, 

bem com os resultados obtidos são apresentados no capítulo 3.   No capítulo 4, os resultados 

obtidos são discutidos. Por fim, no capitulo 5, são feitas as considerações finais deste estudo. 
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Capítulo 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A GAMAGRAFIA INDUSTRIAL 

Pertence ao conjunto de práticas conhecidas como ensaios não destrutivos – END, um 

referencial para identificação de possíveis falhas na construção e montagem de equipamentos 

em diversos setores da indústria. No processo de inspeção por END, a sanidade do material é 

investigada sem que suas características físicas, químicas, mecânicas ou dimensionais sejam 

alteradas e sem interferir em seu uso posterior.  Em todo o mundo, este tipo de ensaio está 

presente na indústria naval, petroquímica, automobilística, siderúrgica e nuclear, respeitando 

assim especificações exigidas por normas nacionais e internacionais. Na figura 2.1, encontra-

se um exemplo de aplicação da gamagrafia industrial em uma instalação aberta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1 - Exemplo de aplicação da gamagrafia industrial (ANDREUCCI, 2013). 

 

A gamagrafia baseia-se nas variações da absorção, utilizando radiação ionizante 

proveniente de fontes radioativas artificiais emissoras de raios gama, que irá atravessar o 

material a ser analisado. A radiação irá impressionar o filme radiográfico, uma emulsão 
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contendo sais de prata, depositada sobre uma base flexível de celulose, neste processo forma-

se a imagem latente (ANDREUCCI, 2013).  

Após a revelação do filme, a imagem torna-se visível e as variações de espessura, 

mistura de metais ou impurezas apresentadas pelo objeto e projetadas no filme poderão ser 

analisadas. A visualização dos defeitos no objeto radiografado será observada pela presença 

dos inúmeros pontos ou conjuntos de pontos com diferentes graus de escurecimento, 

fornecendo diferentes densidades óticas. O processo de um ensaio radiográfico é representado 

na figura 2.2, o resultado final é a visualização do defeito no material analisado. 

 

 

 

 

 

 

              Figura 2-2 - Representação de um ensaio radiográfico (ANDREUCCI, 2013). 

 

2.1.1 Irradiadores de Gamagrafia Industrial 

 Irradiadores de gamagrafia ou irradiadores gama, são equipamentos desenvolvidos 

especificamente para uso em gamagrafia industrial e seu projeto deve atender aos requisitos 

de segurança exigidos pela legislação internacional. São compostos por três componentes 

fundamentais: uma blindagem, uma fonte radioativa e um dispositivo para expor a fonte. A 

blindagem geralmente é constituída de urânio exaurido ou chumbo, apropriado e compatível 

com a fonte com o propósito de reduzir a taxa de dose na superfície do equipamento a um 

nível aceitável.  
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 Na tabela 2.1 são apresentados os limites para cada classe de irradiador, em diversas 

distâncias em relação à superfície, conforme determinado pelo padrão internacional ISO 

3999-1 (2004). 

Tabela 2-1 – Limites de taxa de dose por classe de irradiador. 

Taxa de dose máxima em relação à superfície (mSv/h)    

Classe na superfície a 5 cm a 1 metro 

P 2 0,5 0,02 

M 2 1 0,05 

F 2 1 0,1 

 

 A fonte selada está contida dentro de um “porta fonte” de aço inoxidável, flexível ou 

articulado, com sistema de engate que permite acoplar o dispositivo para expor o material 

radioativo durante o ensaio. O “porta fonte” também possui um mecanismo de travamento 

com a função de mantê-lo em posição de segurança (travado) no interior do equipamento. O 

acionamento da fonte é feito de forma manual através de um cabo de comando conectado a 

parte posterior do equipamento. Um tubo guia (conduítes metálicos, flexíveis e resistentes), é 

conectado na parte frontal do equipamento para conduzir o “porta fonte” do interior do 

irradiador até a peça a ser inspecionada. (ANDREUCCI, 2013). A figura 2.3, ilustra o 

esquema básico de um irradiador de gamagrafia industrial panorâmico.  

 

 Figura 2-3 - Composição básica de um irradiador portátil (ANDREUCCI, 2013). 
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2.1.2 Tipos e Classes de Irradiadores 

A norma ISO 3999-1 classifica os irradiadores em categoria I, II e X, de acordo com a 

disposição da fonte para realização do ensaio:  

 Categoria I: a fonte não é removida para exposição, o feixe de radiação é liberado ao 

abrir-se um comutador. 

 

 Categoria II: a fonte é deslocada para fora do mesmo através de um tubo guia, até o 

terminal de exposição, mecânica ou eletricamente. 

 

 Categoria X: Irradiadores de gamagrafia submarina e do tipo “crawler”. 

A classificação dos irradiadores de gamagrafia conforme a sua mobilidade é determinada 

pelo padrão internacional, de seguinte forma: 

 Classe P: Irradiador portátil, com o máximo de 25 kg de massa. Representado na 

figura 2.4, estes são os equipamentos mais utilizados no país e empregam em sua 

maioria, fontes de 
192

Ir. 

 

 Classe M: Irradiador móvel, porém não portátil, que pode ser deslocado facilmente 

por meio apropriado para este fim. 

 

 Classe F: Irradiador fixo, cuja mobilidade fica restrita aos limites de uma área de 

trabalho (bunker). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-4 - Irradiador de gamagrafia industrial panorâmico. 
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2.1.3 Fontes Radioativas   

Na gamagrafia industrial são empregadas fontes com formas e tamanhos diferentes, 

desenhadas e construídas segundo os requisitos mínimos contidos na norma ISO 2919 (1990), 

a fim de assegurar a integridade da fonte mesmo em condições severas. Cada fonte 

caracteriza-se pelo tipo de radioisótopo que contem (por exemplo, 
60

Co) e pela quantidade de 

material radioativo que se designa por atividade da fonte. A atividade é expressa pela unidade 

de medida chamada Becquerel (símbolo Bq), e 1 Bq corresponde a uma desintegração nuclear 

por segundo. O material radioativo, em sua maioria, encontra-se sob a forma metálica, 

constituindo pequenos discos contidos em cápsulas de aço inoxidável e hermeticamente 

seladas.  Na figura 2.5, são dadas características de uma fonte de   
192

Ir destinada a 

irradiadores de gamagrafia portáteis.  

 

 

 

 

  

 

Figura 2-5 – Características físicas de uma fonte de 
192

Ir  (ANDREUCCI, 2013). 

 

Na tabela 2.2, são apresentadas algumas características fisioquímicas relevantes sobre 

as fontes mais empregadas no país e sua relação com a espessura do material. 

Tabela 2-2– Características fisioquímicas das fontes radioativas (ANDREUCCI, 2013).  

Fonte Meia-Vida Energia da radiação Faixa de utilização 

Cobalto-60 (
60

Co) 5,24 anos 1,17 MeV 60 a 200 mm de aço 

Irídio-192 (
192

Ir)  74,4 dias 0,137 a 0,65 MeV 10 a 40 mm de aço 

Selênio-75 (
75

Se)   125 dias  0,006 a 0,405 MeV 4 a 30 mm de aço 
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EEii

EEff

E  = E  = EEii -- EEf f = h = h 


Fóton Fóton 

2.1.3.1 A Radiação Gama (γ) 

Quando um núcleo decai por emissão de radiação alfa ou beta, geralmente o núcleo 

residual tem seus nucleons fora da configuração de equilíbrio, ou seja, estão alocados em 

estados excitados, conforme a figura 2.6. Assim para atingir o estado fundamental, emitem a 

energia excedente sob a forma de radiação eletromagnética, denominada radiação 

gama.  (KNOLL, 1989).  Com o decorrer do tempo, no entanto, o número de átomos capazes 

de emitir radiação diminui gradualmente, caracterizando o fenômeno chamado decaimento 

radioativo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-6 - As radiações gama são as mais energéticas, com menor comprimento de onda e 

grande poder de penetração na matéria (KNOLL, 1989). 

 

A energia da radiação gama é bem definida e depende somente dos valores inicial e 

final de energia dos orbitais envolvidos na transição, expressa pela equação 2.1 (KNOLL, 

1989). 

Eγ = Ei – Ef = h.ν            equação 2.1 

onde, 

h = constante de Planck = 6,6252 . 10
-34 

J.s; 

ν = frequência da radiação  
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2.1.3.2 Interações da Radiação Gama com a Matéria 

Diferentes tipos de radiação interagem de diferentes modos com a matéria, 

dependendo do tipo de material, da velocidade, da massa e carga da partícula incidente e do 

número atômico e densidade do material alvo. Quando um feixe de fótons (Raios X e gama) 

atravessa algum material, alguns destes fótons podem passar direto sem serem absorvidos, 

serem absorvidos e transferir sua energia ao meio absorvedor ou, serem espalhados (mudando 

de direção e perdendo energia).  

Os tipos de interações mais importantes nos ensaios não destrutivos (END) são 

apresentados na tabela 2.3 (KNOLL, 1989). 

Tabela 2-3- Mecanismos de interação dos fótons com a matéria. 

Radiação  Interação  Resultado Efeito no meio material 

  
Efeito  

fotoelétrico 

O fóton é absorvido e o 

elétrons ligado de uma 

órbita interna é ejetado do 

átomo (ionização primária) 

O elétron ejetado perde energia por 

colisões (ionização do meio) e por 

emissão de radiação de freamento 

("bremsstrahlung") 

Fótons 

(Raios X 

e gama) 

Efeito Comptom 

Espalhamento inelástico do 

fóton com um elétron 

fracamente ligado. Elétron é 

ejetado e o fóton muda de 

energia e de direção 

O elétron ejetado perde energia por 

colisões (ionização do meio) e por 

emissão de radiação de freamento e o 

fóton espalhado pode interagir 

novamente com o meio 

  
Formação  

de pares 

O fóton desaparece e a sua 

energia é transformada em 

massa de repouso e energia 

cinética de um par 

elétron-pósitron 

O elétron e o pósitron ejetados perdem 

energia por colisões (ionização do meio) 

e por emissão de radiação de freamento. 

O pósitron a seguir colide com um 

elétron do meio ocorrendo a aniquilação 

destas partículas com a emissão de dois 

fótons de 0,511MeV em direções 

opostas 
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2.1.3.3. Efeitos Biológicos da Radiação Gama (γ) 

A radiação gama é altamente penetrante e ataca as células do corpo individualmente, 

fazendo com que seus átomos sofram alterações estruturais. As ligações químicas podem ser 

alteradas, afetando o funcionamento das células. Com o tempo, estas alterações irão provocar 

consequências biológicas no funcionamento do organismo como um todo. No caso de 

exposição de seres humanos a altas doses de radiação, uma grande parte das células do corpo 

é afetada, impossibilitando a sustentação da vida. O DNA é o principal alvo para os efeitos 

biológicos da radiação, levando a promoção e morte celular, carcinogênesis e mutações. 

(XAVIER et al., 2010). 

A AIEA elaborou uma categorização das fontes radioativas que fornece uma 

hierarquia das mesmas em termos de risco radiológico, isto é, do seu potencial de causar 

lesões imediatas na saúde, caso a fonte se torne vulnerável ou órfã. As fontes radioativas são 

classificadas em 5 categorias, sendo a categoria 1 a das fontes potencialmente mais perigosas 

e a categoria 5 a das fontes menos perigosas. As fontes de gamagrafia industrial são da 

categoria 2, consideradas extremamente perigosas se não forem usadas e armazenadas 

corretamente. As atividades destas fontes podem causar lesões permanentes, ou até a morte se 

a exposição for prolongada (AIEA, 2005). 
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2.2 EFEITOS DA RADIAÇÃO EM COMPONENTES ELETRÔNICOS 

A incidência da radiação ionizante pode afetar dispositivos eletrônicos, causando 

falhas ou, até mesmo, inutilizando-os permanentemente. Por este motivo, seus efeitos vêm 

sendo estudados há bastante tempo pela comunidade científica, tanto da área da engenharia 

como da física nuclear, visando principalmente aplicações espaciais e militares. Os resultados 

obtidos foram tabelados e publicados, sendo possível utilizá-los como referência para definir 

pela aplicação de determinado circuito em um sistema mais complexo, desenvolver 

componentes tolerantes à radiação (radhard) e técnicas de proteção contra os seus efeitos 

(BALEN, 2010). 

Em resumo, os efeitos causados pela exposição de circuitos eletrônicos à radiação 

podem ser divididos em dois principais grupos: efeitos de dose total ionizante ou, TID  (do 

inglês, Total Ionizing Dose) e efeitos singulares (Single Envent Effect ou, SEEs), conforme 

demonstrados na tabela 2.4. Os efeitos de dose totalsão resultados da absorção da radiação ao 

longo do tempo por um dispositivo semicondutor. Já os efeitos singulares são provocados pela 

colisão de uma única partícula de elevada energia com uma região sensível de um circuito 

integrado (SANTOS, 2010). Tais efeitos não foram abordados neste estudo. 

      Tabela 2-4 - Efeitos da radiação em componentes e dispositivos eletrônicos. 

TIPO EFEITO OBS 

CUMULATIVO 
Dose Total de Ionização 

(TID - Total Ionizing Dose) 

Todas as partículas que possuem 

cargas e radiação eletromagnética 

causam ionização do meio 

TRANSIENTE 
Eventos de Partícula Única 

(SEE- Single Event Effect) 

Partículas de alta energia (prótons, 

elétrons, nêutrons e íons pesados 

 

Os efeitos de dose total ionizante, ou TID são esperados em rastreadores expostos à 

radiação presente em serviços de gamagrafia industrial, uma vez, que ele estará sujeito a 

baixas taxas de dose durante o tempo de vida útil. Os efeitos TID podem provocar alterações 

elétricas, prejudicando o correto funcionamento do dispositivo devido às cargas acumuladas 

(induzida pela radiação). Estas cargas resultam da interação de elétrons secundários, gerados 

pela exposição à radiação gama, com os átomos das camadas de óxido desses materiais 
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(semicondutores). A ionização do átomo gera pares de elétrons-lacunas proporcionais à 

quantidade de energia depositada no material (expressa através da dose total acumulada). 

Como consequência, ao logo do tempo, podem ocorrer desvios na tensão de limiar e o 

surgimento de correntes de fuga, cujo grau na performance do circuito em função da 

exposição, depende da intensidade e do tempo que o circuito ficou exposto a esta radiação e 

sua estrutura (SANTOS, 2010). A figura 2.7, ilustra em cinco passos o processo de 

aprisionamento de cargas positivas no óxido de isolação da estrutura de um a transistor, 

estrutura mais sensível de um dispositivo eletrônico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-7– Mecanismos de aprisionamento de cargas nos óxidos (SANTOS, 2010). 
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2.2.1 Testes de Dose Total-TID 

O desenvolvimento de componentes eletrônicos tolerantes à radiação requer um alto 

investimento econômico, o que muitas vezes, inviabiliza projetos desta natureza. A utilização 

de componentes comerciais (COTS – do inglês, Comercial Off-the-Shelf), tornou-se a 

principal alternativa para a redução de custos. Isto porque, estes componentes podem 

apresentar intrinsecamente, algum grau de tolerância à radiação ionizante, que, dependendo 

da aplicação, pode ser considerado suficiente. No entanto, antes de serem utilizados, os 

dispositivos COTS devem ser qualificados quanto a tolerância à radiação ionizante, de forma 

que, funcionem corretamente nas diversas aplicações as quais serão destinados (BALEN, 

2010).  

A qualificação é feita previamente através detestes de TID realizados em laboratório, 

seguindo as condições de teste e critérios de aceitação estabelecidos em normas internacionais 

(americanas e europeias). De acordo com estas normas, os componentes usualmente são 

submetidos à radiação gama de uma fonte de 
60

Co, determinando-se a variação dos seus 

parâmetros elétricos em função da dose acumulada (medida em rad ou Gy, onde 1 Gy = 100 

rad). Esta dose é definida como uma quantidade de energia depositada por radiação ionizante 

em um corpo por unidade de massa (silício no caso dos semicondutores de interesse neste 

estudo). A figura 2.8 mostra um dispositivo sob testes em um irradiador de 
60

Co (IEAV, 

2009).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2-8 - Dispositivo eletrônico sob testes no irradiador de 
60

Co (IEAV, 2009). 
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2.2.2 Testes Radiação em Receptores GPS  

Um receptor GPS é parte integrante de rastreadores que utilizam tal tecnologia, apesar 

de existirem vários modelos e diferenças em suas apresentações, a lógica de funcionamento e 

o princípio básico são sempre os mesmos para todos os equipamentos. Em geral, estes 

dispositivos consistem dos mesmos conjuntos de componentes: uma antena com pré-

amplificador, seção de radio frequência para identificação e processamento do sinal, um 

microprocessador para o processamento dos dados, oscilador, que amplifica e reproduz sinais 

repetitivos, memória para armazenar os dados e provisão de energia. Os principais 

componentes são visualizados através do diagrama em blocos exposto na figura. 2.9 

(SEEBER, 1993). 

 

 

 

 

 

    Figura 2-9 - Diagrama em blocos de um receptor de GPS (SEEBER, 1993). 

Trata-se de um sistema integrado analógico-digital de elevado grau de complexidade, 

não sendo possível prever ou identificar os componentes ou subsistemas mais sensíveis, No 

entanto, alguns estudos proporcionam informações valiosas sobre a funcionalidade dos 

receptores GPS, em um meio radioativo. Na Alemanha, foram realizados testes em receptores 

GPS (baseados em COTS), destinados à aplicações espaciais, onde estão sujeitos a níveis 

significativos de radiação. Os testes de TID foram realizados em nível sistêmico, utilizando 

uma fonte de radiação 
60

Co, com altas taxas de dose (HDR) de 2,5-50 mGy(Si)/s. Esta 

abordagem permitiu uma avaliação qualitativa e quantitativa do impacto da radiação 

absorvida através dos seguintes parâmetros funcionais: consumo de energia, acompanhamento 

do desempenho e precisão de navegação do receptor e um estudo de variações do oscilador 

induzidas pela radiação. 
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Em geral, os resultados demonstraram uma robustez bastante elevada, apesar da 

utilização de componentes comerciais. Todos os modelos de receptores funcionaram sem 

falhas até doses acumuladas de 0,09 kGy(Si) a 0,12 kGy(Si), não revelando quaisquer 

anomalias óbvias no rastreamento. Daí em diante, no entanto, uma degradação aparente dos 

componentes foi claramente indicada por um aumento gradual no consumo da corrente 

medida. Para doses em torno de 0,15 kGy(Si), os receptores demonstraram um aumento da 

taxa de perda do ciclo do oscilador em proporção à dose total aplicada. No entanto, tais 

alterações podem ser consideradas como um efeito temporário, visto que o dispositivo 

apresentou capacidade de autorecuperação.  De acordo com os pesquisadores, o aumento das 

variações de frequência do oscilador é um fenômeno normal e podem ser atribuídas 

principalmente às alterações na unidade de cristal causadas pela dose absorvida. A figura 2.10 

mostra uma amostra de receptor GPS, sob testes em um irradiador de gamagrafia industrial de 

categoria F (RENAUDIE et al., 2007).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-10 - Testes de TID em receptores GPS (RENAUDIE et al., 2007). 
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Capítulo 3 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1 DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 

3.1.1 Tecnologias de Rastreamento 

A popularização e o barateamento de tecnologias de rastreamento como GPS, Wi-Fi e 

identificadores de rádio frequência (RFIDs), possibilita a exploração desses dispositivos em 

diversas aplicações. A comunicação híbrida (uma combinação do sistema satelital e celular, 

que proporciona monitoramento contínuo) é uma das tecnologias disponíveis que mais se 

destacam no mercado. O sistema satelital mais difundido é o NAVSTAR-GPS GPS 

(Navigation System with Time And Ranging-Global Positioning System), ou simplesmente 

GPS, um sistema de posicionamento baseado em um conjunto de 24 satélites operacionais (3 

extras caso haja falha nos outros), que completam aproximadamente duas voltas ao redor da 

Terra por dia (MONICO, 2000). 

O Sistema GPS é compreendido de três segmentos: espacial (constelação de satélites), 

controle (militar) e usuário (receptores). Cada satélite transmite continuamente um sinal 

eletromagnético de ondas que inclui sua identificação, informações de sua órbita e o instante 

de tempo (horário) em que a transmissão foi feita, com precisão de um bilionésimo de 

segundo. O receptor recebe e converte o sinal em dados de posição, velocidade e tempo, 

obtendo assim, suas coordenadas geográficas (latitude, longitude e sua altitude).  

Além de um receptor GPS, o sistema de rastreamento de objetos faz uso de diferentes 

tecnologias para que a informação final seja disponibilizada. A maior parte dos modelos de 

rastreadores disponibilizados no mercado, recebe as informações e as transmite, utilizando as 

tecnologias GSM (Global System for Mobile Communication) e GPRS (General Packet Radio 

Service).  
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A figura 3.1 mostra as órbitas arranjadas de modo a possibilitar que, em um ponto 

qualquer da superfície terrestre, pelo menos quatro satélites estejam “visíveis” ou, acima da 

linha do horizonte. 

 

 

 

 

 

Figura 3-1 - Planos orbitais dos satélites da constelação GPS (MONICO, 2000). 

 

3.1.2 Tecnologia GPS-SIMPLEX 

.Os sistemas de rastreamentos que utilizam a tecnologia GPS-SIMPLEX, vem se 

destacando no mercado por operarem em áreas remotas e regiões distantes dos centros 

urbanos. O sistema utiliza 100% de tecnologia via satélite, ou seja, com ele é possível obter 

sinal em locais de difícil acesso até mesmo onde nenhum tipo de telefonia alcança, seja ela 

convencional, celular ou rádio. Alguns modelos são robustos, projetados para operar em 

condições hostis de temperatura e choque, tornando-se ideais para o rastreio de equipamentos 

em campo. Os receptores GPS-SIMPLEX utilizam a rede de satélites GPS para determinar as 

coordenadas do usuário e transmitem a localização em tempo real e outros dados pela rede 

simplex de dados dos satélites de comunicação da GLOBALSTAR. 
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3.2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Os testes de radiação realizados para avaliar os efeitos da radiação ionizante em 

amostras de rastreadores GPS foram conduzidos com base nos métodos especificados pela 

norma americana ASTM F 1892 (Standard Guide for Ionizing Radiation (Total Dose) Effects 

Testing of Semiconductor Devices). Esta norma fornece orientações para ensaios adequados a 

dispositivos semicondutores e proporciona propósitos e métodos para o teste de TID. 

O ambiente de teste foi montado no Laboratório de Instrumentação Nuclear da 

COPPE-UFRJ (LIN),onde se encontra instalada a câmara de 
60

Co, utilizada na realização dos 

experimentos de irradiação. As características físicas e técnicas das amostras de rastreadores 

são descritas na seção 3.2.2. 

  

3.2.1 Fonte de Radiação 

A norma define o 
60

Co como sendo a fonte de radiação mais apropriada e a mais 

comumente utilizada nas caracterizações dos efeitos da radiação ionizante em componentes de 

silício. Mesmo para doses acumuladas proveniente de outras fontes, o ensaio com o 
60

Co pode 

ser aplicado, pois os danos acumulados em semicondutores dependem tão somente da dose 

acumulada, independentemente da partícula ou radiação ionizante que causou a ionização das 

regiões sensíveis.  

O 
60

Co é obtido a partir do 
59

Co, forma inativa do elemento encontrada na natureza, 

através da irradiação de nêutrons pesados em um reator. É capaz de emitir fótons cuja energia 

varia entre 1,17 a 1,33 MeV, com meia-vida de 5,27 anos. No caso específico do silício, os 

fótons provenientes de uma fonte de 
60

CO, cuja energia é superior a 1,02 MeV (1,25 MeV), 

interagem principalmente através da produção de pares elétron-lacuna. 

 

 



  

21 

 

Este estudo foi realizado utilizando uma fonte selada de 
60

Co, em formato cilíndrico, é 

completamente encapsulada e blindada em um contêiner seco, construído de materiais sólidos. 

Comercialmente, este tipo de irradiador é conhecido como Gammacell. A figura 3.2 apresenta 

o modelo de câmara de 
60

CO, instalada no Laboratório de Instrumentação Nuclear (LIN), da 

COPPE-UFRJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-2 – Irradiador Gammacell 220 da Nordion do Canadá. 

 

3.2.1.1 Dose de Radiação 

As amostras foram irradiadas com uma fonte de 
60

Co (E = 1,25 MeV) que emite 

radiação gama com uma atividade de 4,44 TBq, estimada em dezembro de 1999. A taxa de 

radiação atual da câmara é de aproximadamente 17,28 mGy/min. A dose de radiação 

acumulada é proporcional à distância da fonte e ao tempo de exposição. Embora testes feitos 

com baixas taxas de dose, sejam mais realistas, realizou-se testes acelerados com alta taxa de 

dose (HDR), por uma questão de tempo.   
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3.2.2 Amostras de Rastreadores GPS 

As amostras são modelos de rastreadores disponíveis no país para comercialização. 

Ambos são portáteis, entretanto, apresentam tecnologias distintas. O rastreamento é feito 

através de uma plataforma virtual disponibilizada via web. Na figura 3.3, as amostras são 

apresentadas e numeradas para facilitar a identificação durante os testes de radiação. 

 

 

  

 

   

                         Figura 3-3 – Amostras de rastreadores comerciais portáteis. 

Abaixo, na tabela 3.1 são dadas algumas características físicas de cada modelo, fornecidas 

pelos fabricantes. 

Tabela 3-1 – Apresentação, características físicas e classificação das amostras. 

 

Descrição 
Amostra 1 Amostra 2 

 SPOT TRACE PRO7 

Dimensões (cm) * 6,7; 7,3; 2,7 3,5; 6,0; 1,5 

Peso (g) 155 90 

Faixa de temperatura -33ºC à +60ºC -20ºC à +85ºC 

Vida útil (ano) 5-7 10 

Tecnologia GPS-SIMPLEX GSM/GPRS 

Revestimento externo ----- policarbonato 

 

* Largura, comprimento e altura, respectivamente, de cada corpo de prova. 

 

1 2 
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Fonte Ir-192 

1 metro 

de dist 

B

B 

 

 

Rastreador 

A 

 

3.3 DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO 

Foram realizados testes simples de radiação em amostras de rastreadores GPS, com o 

objetivo de avaliar a capacidade do dispositivo de emitir e receber sinais, observando sua 

precisão e acurácia. A avaliação foi feita após os experimentos, através de consultas 

disponibilizadas via web pelas plataformas virtuais de monitoramento. 

 

O estudo sugere o rastreio de irradiadores gama 24 horas por dia. Desta forma, a dose 

acumulada (TID) foi determinada, considerando as doses contínuas que recebe quando a fonte 

está na blindagem (em posição de segurança) e durantes as operações, quando a fonte é 

exposta. Para ambos cenários de exposição, realizou-se uma simulação teórica. Na figura 3.4, 

os dois cenários, classificados respectivamente em (A) e (B), são ilustrados.  

 

  Figura 3-4 - Simulação teórica dos cenários de exposição em gamagrafia. 

 

Cenário A- Fonte em Posição de Segurança 

 

O dispositivo é exposto a uma taxa de dose equivalente de 2 mSv/h, taxa referencia da 

na tabela 2.1, seção 2.1.1. 

 

Cenário B - Fonte exposta: 

 

Simulação teórica de um ensaio radiográfico, onde uma fonte de 
192

Ir é exposta a 1 

metro de distância do irradiador para obtenção da taxa de dose adsorvida pelo dispositivo 

(posicionado sobre o equipamento). 

. 

 



  

24 

 

A taxa de dose foi calculada utilizando a equação 3.1 para fontes radioativas ideais, ou 

seja, aquelas cujas dimensões possam ser consideradas desprezíveis em relação à distância 

entre ela e o ponto (P) considerado para a medida da dose no cálculo. 

 

P = Г A/d2           equação 3.1 

onde: 

"Г" = é uma constante característica de cada fonte radioativa, e seu valor pode ser encontrado 

em tabelas, podendo ser determinada experimentalmente ou matematicamente. Seu nome é 

"Fator característico da emissão gama da fonte" ou simplesmente "Fator Gama". Para o Ir 
192, 

este fator é de 0,48 e para o Co
60 

, este valor é de 1,32 em  (R.m
2
)/(h.Ci). 

A = atividade da fonte; 

d = distância da fonte ao ponto (P) considerado. 
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3.3.1 Determinação da Dose Total (TID) 

 

A análise de dados contidos no relatório de resultados dos ensaios radiográficos 

realizados no Laboratório de Ensaios Não-Destrutivos, Corrosão e Soldagem COPPE/UFRJ 

(LNDC), forneceu as variáveis numéricas aplicadas nos cálculos de taxa de dose, simulados 

nos cenários descritos anteriormente.   Os parâmetros analisados e os resultados obtidos são 

demostrados na tabela 3.2. Os parâmetros que influenciaram o resultado da TID variam de 

acordo com o tipo de serviço prestado e técnicas aplicadas para aquisição das imagens, 

dificultando uma estimativa confiável dos níveis de radiação previstos em instalações de 

gamagrafia industrial. Por este motivo, algumas variáveis numéricas deste estudo foram 

estimadas em seu valor máximo, a fim superestimar o resultado final. 

 

Tabela 3-2– Análise de dados e estimativa de dose. 

 

Média diária de ensaios radiográficos 24 

Média diária da atividade da fonte (
192

Ir) 1,66 TBq 

Tempo máximo de aquisição por ensaio 840 s 

Tempo de exposição diária da fonte 6 h 

Taxa de dose -fonte exposta (1 metro da fonte) 0,189 Gy/h 

Taxa de dose anual - fonte exposta (360 dias) 408 Gy/ano 

Tempo médio de fonte recolhida 18 h 

Taxa de dose na superfície – fonte recolhida (ISO 3999) 2 mGy/h 

Taxa de dose anual na superfície (fonte recolhida) 13 Gy/ano 

Dose anual (fonte recolhida + fonte exposta) 421 Gy/ano 

 

 

A dose anual estimada foi relacionada ao tempo de vida útil de cada amostra, 

resultando em diferentes valores de TID. Para a amostra 1, a  TID foi determinada em 2,5 

kGy(Si), relativo a 6 anos de operação. Para a amostra 2, com vida útil  de 10 anos, a dose 

total foi determinada em 4,2 kGy(Si). Sabe-se através da revisão bibliográfica, que estes 

valores estão acima dos níveis suportados por componentes eletrônicos comerciais, de forma 

que testes destrutivos eram esperados. 
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3.4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

A TID foi fracionada em doses de 0,1 kGy(Si), com irradiação durou 6 minutos, 

totalizando 4 semanas de testes. As amostras foram submetidas a uma taxa de dose de 17 

mGy/m. As avaliações pós-irradiação foram realizadas em um intervalo de 3 à 7 dias. A 

amostra1 acumulou uma dose total de 1,4 kGy(Si), antes de perder totalmente sua 

funcionalidade, para a amostra 2, este valor foi de 1,6 kGy(Si). Na tabela 3.3 é apresentado o 

tempo de irradiação, a temperatura e a TID de cada amostra irradiada. 

 

Tabela 3-3 - Tempo de exposição e doses de irradiação durante o experimento. 

 

Taxa da Fonte de Irradiação: 17 mGy/m 

Temperatura ambiente: 22 a 24 °C 
  

Amostra Tempo de exposição Dose Acumulada 

1  85 min.  1,4 kGy(Si) 

2 97 min.                           1,6 kGy(Si) 

 

 

 As amostras foram irradiadas energizadas, conforme recomenda a norma. Para isso, 

foi necessário recarregar as fontes de energia para avaliação posterior e para os testes 

seguintes.  A avaliação pós-irradiação se deu através de testes de funcionalidade, observando 

a capacidade do sistema de emitir a informação final ao usuário, via plataforma Web. Tal 

avaliação não revelou quaisquer anomalias óbvias no rastreamento e desempenho de 

navegação, até as amostras perderem sua funcionalidade. Um exemplo de como o 

posicionamento foi visualizado na plataforma virtual, é dado na figura 3.5.     

.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3-5 - Observação do posicionamento via plataforma virtual. 

 



  

27 

 

Capítulo 4 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Não é fácil estabelecer uma teoria que permita predizer os efeitos resultantes da 

exposição à radiação em semicondutores, tendo em vista a alta variação da sensibilidade 

desses materiais quando irradiados. Muitos fatores podem influenciar nos resultados dos 

testes, como por exemplo: a temperatura, o processo de fabricação, novas tecnologias, e 

outros. Ainda assim, é a melhor ferramenta para se investigar os efeitos da radiação ionizante 

em componentes e sistemas eletrônicos.  

 

Em geral, pode-se dizer que os resultados demonstraram uma robustez bastante 

elevada das amostras, considerando que os níveis de radiação determinados neste estudo 

foram superestimados, a fim de abranger as possíveis taxas de dose ao qual o dispositivo 

estará sujeito.  Embora, testes acelerados não representem de forma realista o ambiente de 

exposição ao qual o dispositivo será inserido, revelam possíveis falhas que os mesmos 

poderão apresentar durante seu tempo de vida útil.  

 

Até que os dispositivos perdessem totalmente a funcionalidade, o que ocorreu para 

doses de aproximadamente 1,5 kGy(Si), os sistemas de posicionamento operaram sem 

apresentar qualquer anomalia. Observou-se apenas um aumento do consumo de energia, 

sendo necessário recarregar ou, renovar frequentemente as fontes de alimentação para as 

exposições seguintes. Este fenômeno foi observado em testes subsistêmicos realizados em 

receptores GPS para uso espacial, descritos na seção 3.1.2, onde o monitoramento da variação 

da corrente de alimentação indicou um aumento gradual no consumo da corrente, durante os 

experimentos de irradiação.   

Tais testes revelaram também, diferentes limiares de tolerância à dose total para o 

mesmo componente eletrônico, conforme variação da taxa de dose aplicada. Quanto maior for 

a energia e a quantidade de partículas incidentes, maior a severidade dos danos ocasionados 

pela radiação. Quanto menor a energia e a quantidade de partículas incidentes que o 

dispositivo recebe, menor será a severidade dos danos e maior será sua capacidade 
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autorecuperação. Em um cenário de exposição real, ou seja, em serviços de gamagrafia 

industrial, são previstas doses mais baixas em longo prazo, dando tempo aos dispositivos para 

sua autorecuperação. 

É importante ressaltar que muitos fatores são influentes na vida útil de dispositivos 

eletrônicos, como por exemplo, as condições físicas e o tempo. Desta forma, não é possível 

afirmar que os danos apresentados durante a aplicação dos rastreadores GPS, serão de fato, 

efeitos da exposição à radiação ionizante ao longo do tempo. Mas, ao contrário das aplicações 

com fins aeroespaciais, onde os danos causados em dispositivos eletrônicos durante as 

missões podem causar grandes prejuízos financeiros, as aplicações terrestres permitem que os 

danos possam ser facilmente detectados, reparados ou, os dispositivos substituídos.  
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Capítulo 5 

CONCLUSÃO 

 

Mesmo com todos os cuidados que possam ser tomados em proteção radiológica, não 

é possível evitar exposições acidentais que possam trazer prejuízos para os envolvidos e para 

o meio ambiente.  A prevenção dos incidentes e controle das fontes vulneráveis e “órfãs” 

começa com o registo e licenciamento exaustivo das fontes radioativas, bem como com o seu 

controle periódico e a fiscalização das condições em que são utilizadas. O controle só é 

completo quando há, também, mecanismos de recuperação das fontes radioativas que 

funcione sem falhas. 

 

Este contexto, estudo foi realizado com objetivo de avaliar a aplicação de tecnologias 

de rastreamento de sinais de posicionamento em irradiadores gama, visando manter em 

segurança as fontes radioativas usadas nestes equipamentos.  Atualmente, o sistema de 

rastreamento via GPS é o mais utilizado no país na gestão de frotas e logística, demonstrando 

como a tecnologia contribui na prevenção ao roubo de carga. No entanto, embora sua 

utilização pareça uma solução definitiva para o controle de fontes, não é possível garantir seu 

funcionamento sem falhas, visto que a radiação ionizante pode causar efeitos danosos em tais 

dispositivos.  

 

Com o resultado deste estudo, nota-se que é promissora a utilização de sistemas de 

rastreamento por posicionamento global para a segurança física de irradiadores gama e fontes 

radioativas. Tanto na localização de equipamentos furtados e roubados, quanto para a 

comodidade das empresas, no monitoramento de seus equipamentos. Preliminarmente, 

analisa-se que a relação de custo-benefício para esse serviço é vantajosa, pois, além de inibir o 

roubo, a ele estão agregadas ferramentas de controle, como por exemplo, sensores e alarmes. 

Com a tecnologia atual de circuitos integrados, estes dispositivos estão rapidamente se 

tornando bem acessíveis, devido ao baixo custo. 
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Recomenda-se a tecnologia GPS-SIMPLEX, para as empresas que queiram rastrear 

seus equipamentos, uma vez que estes dispositivos operaram em lugares remotos com 

cobertura 100% satelital. Rastreadores que utilizam esta tecnologia são voltados para 

aplicações em ambientes hostis, desta forma, alguns modelos já incorporam em sua 

engenharia de projeto, estratégias de proteção contra os efeitos da radiação ionizante. Estes 

dispositivos também possuem baterias de longa duração e baterias extras, permitindo assim, 

maior autonomia energética. Os dados são transmitidos somente em uma direção. Isto permite 

que os custos permaneçam baixos e a vida útil da bateria seja bem longa.  

Este estudo teve como objetivo contribuir para assegurar que sistemas eletrônicos de 

defesa estratégica possam operar em ambientes radioativos. O tema é de grande interesse para 

órgãos de segurança e para a área nuclear, de forma que novos estudos são recomendados. 

Para aplicações que envolverem níveis de radiação maiores que os estimados neste trabalho, 

sugere-se, a realização de testes de radiação em nível subsistêmico para avaliação da relação 

entre dose, taxa de dose e seus efeitos, bem como, dos efeitos causados por baixas taxas de 

dose em tecnologias atuais.  
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