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PROGRAMA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DA PETROBRAS ^ 

• Mario Signorini 

ISSJSQ 
Os riscos da indústria do petróleo, tornam necessária a existência de pro
gramas específicos, dirigidos ao seu controle, em especial quando seutili 
zam fontes radioativas. 
A indústria do petróleo usa estas fontes principalmente para medição de 
variáveis operacionais, radiografia industrial e perfilagem de poços. 
É apresentado um programa abrangente e sistêmico com o objetivo de contro
lar o uso da radiação ionizante nestas atividades. 
Os principais aspectos do programa são o controle de utilização de fontes 
radioativas, a formação de recursos humanos para difundir os conhecimentos 
ao nível operacional e a normatização de procedimentos. 

ABSTRACT 
Risks present in oil industry require specific control programs, specialy 
when using radioactive sources. 
Main uses of ionizing radiation in oil industry are in process control 
systems, industrial radiography and oilwell logging. 
A comprehensive and sistemic program is presented in order to assure the 
safe use of ionizing radiation in these activities. 
Principal subjects of this program are the control of radioactive sources, 
personel training in order to difuse knowledge at operations level and 
procedures standardization. 

1. IffTROPnÇAO 

As atividades da indústria de processamento, assim entendido o segmen 

to industrial que abrange as indústrias do petróleo, petroquímica e quími

ca, envQlvem a manipulação de materiais inflamáveis,.tóxicos ou corrosivo* 

a altas temperaturas ou em pressões elevadas. Face as necessidades de oti

mização dos processos, visando a obtenção de novos produtos ou um maior 

rendimento dos produtos finais, houve nas últimas décadas um aumento sig

nificativo das temperaturas e pressões envolvidas no processamento, provo 

cando a elevação dos riscos em função da maior energia acumulada nos equi

pamentos . 
* 

As necessidades de mercado e a otimização dos processos, levaram tam

bém a uma elevação dos estoques e do volume dos. equipamentos, com conse

qüente elevação do inventário e conseqüente aumento do risco. 
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Estes fatores contribuíram para o aumento do número de acidentes,com 

probabilidade de conseqüências mais graves, tanto para os empregados des 

sas plantas, quanto para as comunidades vizinhas, e também para os equipa 

mentos e instalações.(1) 

Os riscos decorrentes dos processos industriais podem ser determinados 

através da utilização de técnicas de análise de riscos e em função da expe 

riência adquirida na atividade e na análise dos acidentes ocorridos. 

Porém, as conseqüências dos acidentes, apesar de podermos estimá-las, 

às vezes ultrapassam os limites da nossa experiência, imaginação e lógica. 

Como exemplo podemos citar o acidente ocorrido em uma unidade petro -

química em Flixborough, Inglaterra, em 1974, em que úm empregado daquela 

instalação, prestou o seguinte depoimento, no inquérito oficial instaura-

do para a apuração do acidente: 

"Eu considerava que o máximo que poderia ocorrer caso houvesse um es-

capamento de ciclo hexano, seria um grande incêndio, de difícil extinção 

e que possivelmente a seção poderia ser destruída, mas nem no mais feroz 

pesadelo eu seria capaz de imaginar que a unidade pudesse desaparecer nu

ma única e enorme explosão, e não acredito que qualquer outra pessoa pu

desse imaginar tal fato.(2) 

Este acidente provocou a destruição total da unidade, 28 (vinte e oi

to) vítimas fatais e mais de 100 milhões de dólares de danos. Nas comuni

dades vizinhas foram danificadas cerca de 2000 edificações particulares e 

comerciais. 

Outro exemplo é o acidente ocorrido em Seveso, Itália, em 1976, no 

qual a descarga de uma válvula de segurança de um vaso, provocou a conta

minação da cidade com população de 17000 habitantes, com gás contendo te-

traclorodibenzoparadioxina tendo como uma das conseqüências, a ocorrência 

de 250 casos de doenças de pele. A dioxina, ou agente laranja, tem 

•feitos mutagênicos, teratogênicos e carcinogênicos, e pode provocar, em 

exposições agudas, danos-no fígado, rim, bexiga e sistema nervoso central. 

Este acidente foi considerado com um acidente em um reator nuclear, .face 

a extenção da área contaminada e da duração da contaminação.(1) 

Os acidentes, conforme exemplificado na TABELA 1, podem ter conse

qüências de ordem pessoal ou familiar, ao ambiente de trabalho, de ordem 

material, de ordem empresarial • de ordem populacional. 

As conseqüências de ordem empresarial «rão desde o prejuízo a imagem 

da empresa, até o fechamento da instalação, como no acidente de Bhopal,na 

cindia. Como conseqüência de ordem populacional, podemos citar o próprio^ 
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acidente de Bhopal, que provocou a morte de mais de 2000 pessoas, o aci -

dente de Flixbourough, o acidente de Seveso e o acidente de Goiânia. 

CONSEQÜÊNCIAS 

PESSOAL 

FAMILIAR 

AMBIENTE DE 
TRABALHO 

EMPRESARIAL 

POPULACIONAL 

LESÃO, INCAPACIDADE OU MORTE 

REFLEXOS PSICOLÓGICOS, AFETIVOS E 
ECONÔMICOS 

REFLEXOS EMOCIONAIS, MEDO E 
QUEDA DE PRODUÇÃO 

PREJUÍZO A IMAGEM DA EMPRESA 
INDENIZAÇÕES 
PROIBIÇÃO DO USO DOS PRODUTOS 
FECHAMENTO DA FABRICA 

CONTAMINAÇÃO, MORTE E REFLEXOS EMOCIONAIS 

TABELA 1: CONSEQÜÊNCIAS DOS ACIDENTES 

A prevenção dos acidentes e a minimização das suas conseqüências, de

ve ser uma constante em todos os ramos da sociedade e, principalmente do 

ramo empresarial. 

As ações preventivas devem ser desenvolvidas de forma sistêmica, sen 

do para tanto, necessário, a adoção de uma política de Segurança Industri 

ai que seja clara e com diretrizes básicas bem definidas. 

2. DIRETRIZES BÁSICAS 

2.1 - DA CNEN: 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, tem a atribuição 

de definir diretrizes e normas, para as atividades que envolvam a manipu

lação, a*utilização, o armazenamento e o transporte de fontes radioati 

vas.O) 

Esta Comissão, através da Resolução CNEN 6/73, Normas Básicas 

de Proteção Radiologica, fixa os princípios básicos de proteção contra os 

danos causados pelo uso das radiações ionizantes e define as responsabili 

dades dos usuários, a necessidade de serem registradas as operações e li

cenciadas as instalações e a existência de pessoa de competência comprova

da junto a CNEN, para supervisionar a aplicação de medidas e procedimentos 

apropriados de proteção radiologica.(4) 

Outras resoluções da CNEN, fixam procedimentos para o registro, 

o licenciamento, a operação de instalações, e a disposição de rejeitos ra 

dioativos.(5)(6)(7)(8) 
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2.2 - DA PETROBRAS: 

A Política de Segurança Industrial da PETROBRAs está fun

damentada em dois princípios básicos, a saber: 

- a preservação do elemento humano; 

- e a continuidade operacional. 

Não obstante a existência da política, a Diretoria Execu

tiva, aprovou em 1985, três Diretrizes Básicas de Segurança, a serem ob -

servadas em todos os órgãos da Companhia. 

As Diretrizes Básicas são as seguintes: 

- As atividades de Segurança constituem uma responsabili

dade das funções de linha e devem envolver todos os dirigentes nos diver

sos níveis hierárquicos da Companhia, Subsidiárias e Controladas. (RESPON 

SABILIDADE) 

- Face a.importância dos programas de Segurança, a priori 

dade conferida a esses programas deverá ser igual a dos programas opera

cionais. (PRIORIDADE) 

- Sem prejuízo do cumprimento rigoroso das exigências le

gais e do atendimento a normalização técnica, as empresas do sistema deve 

rão adotar umá atitude permanente de previsão e antecipação no que se re

fere a proteção do homem e do meio ambiente. (ANTECIPAÇÃO) 

3. ESTRUTURA DE SEGURANÇA INDUSTRIAL 

A estrutura de Segurança Industrial da PETROBRÁS e composta de órgãos 

de Segurança em três níveis distintos: 

- os Setores de Segurança Industrial, existentes nos órgãos do nível 

operacional (SESIN/SEGUR); 

- os Assistentes 'de Engenharia de Segurança e do Meio Ambiente, a ní

vel de Departamento ou Serviço (ASEMA); 

- e a Divisão de Engenharia de Segurança e do Meio Ambiente (DESEMA), 

que á um órgão do Gabinete do Presidente (GAPRE). 

Existe também a Comissão Central de Segurança (COCEGUR), a qual com

pete orientar, estimular e acompanhar as atividades e programas da área. 

Esta comissão é coordenada por um Diretor Executivo da Companhia e compos 

ta pelos titulares dos Departamentos e Serviços, titular da DESEMA e um 

membro da Diretoria das Subsidiárias. As reuniões desta Comissão, são pre. 

cedidas de uma reunião da Subcomissão Central de Segurança, que é compos

ta pelo titular da DESEMA, que é o Coordenador, pelos Assistentes de Segu 

rança Industrial e do Meio Ambiente (ASEMA), dos Departamentos, Serviços e 

Subsidiárias, e do titular da Assistência de Saúde Ocupacional da Compa

nhia (ASSAO). 
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Como competências da DESEMA, destacam-se o estabelecimento de diretri 

zes específicas e normas para a utilização no sistema PETROBRÁS, a realiza 

ção de auditagens e a orientação do Programa de Higiene Industrial. 

4. PROGRAMA DE HIGIEHE INDUSTRIAL 

O Programa de Higiene Industrial tem como objetivo, a elaboração de 

diretrizes e normas que possibilitem o reconhecimento dos agentes agressi 

vos existentes nos locais de trabalho, a avaliação, tanto qualitativa co

mo quantitativa, destes agentes e o estabelecimento de procedimentos que 

possibilitem o controle da exposição dos empregados a estes agentes. 

Os agentes agressivos, que podem ser de natureza química, física bio

lógica ou ergonômica, que são encontrados de forma mais significativa em 

nossas instalações são os gases e vapores tóxicos, a poeira de produtos 

sólidos, o ruído, o nível de iluminamento, a sobrecarga térmica, as radia 

ções não ionizantes e as radiações ionizantes. 

Face a estrutura organizacional da Companhia, a natureza de nossos 

trabalhos, a característica da existência de vários órgãos nas diversas 

regiões do país e a necessidade da adoção de medidas padronizadas da ati

vidade de Higiene Industrial, as ações desta área devem estar em consonãn 

cia com o Programa de Higiene Industrial. 

Em função da diversidade dos agentes agressivos e das nossas ativida

des, o Progrnma de Higiene Industrial, está subdividido em outros progra

mas específicos e para a área de radiações ionizantes, as ações estão sis 

tematizadas no Programa de Proteção Radiológica. 

5. PROGRAMA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

0 Programa de Proteção Radiológica vem sendo desenvolvido desde 1977, 

através das seguintes providências: 

- abordagem do tema radiações ionizantes, nos cursos de formação e 

de reciclagem dos profissionais da área de Segurança Industrial, face as 

suas atribuições quando da liberação de trabalhos envolvendo fontes radio 

ativas, na emissão de Certificado de Inspeção de Segurança e suas atribui 

çoes no controle de emergências; 

* abordagem de Higiene Industrial com ênfase para as radiações ioni

zantes, nos cursos de formação de engenheiros das várias especialidades; 

- emissão de diretrizes básicas para a contratação de trabalhos de rs 

diografia industrial em 1978; 

- e a verificação das ações dos órgãos da Companhia nesta área, atra

vés do Programa de Auditagens. 

Estas providências aliadas as necessidades observadas em alguns ór -
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gãos da Companhia, fizeram surgir normas ou procedimentos específicos na 

área de radiografia industrial, nestes órgãos. 

C orno exemplo, a Refinaria Duque de Caxias - REDUC, editou sua Norma 

de Trabalho de Gamagrafia, que'passou também a ser utilizada, com algumas 

adaptações, por outros órgãos. 0 Serviço de Engenharia - SEGEN,através do 

Setor de Qualificação e Certificação - SEQUI, da Divisão de Garantia • da 

Qualidade - DIQUAL, passou a incluir no exame de qualificação de pessoal 

da área de radiografia industrial, os aspectos de proteção radiológica, a 

lém de ter credenciado técnicos daquele setor como Supervisor de Proteção 

Radiológica junto a CNEN. 

Porém, as atividades com fontes radioativas na PETROBRÁS, não se resu 

nem aos trabalhos de radiografia industrial. Esta atividade é com certeza, 

a que envolve o maior número de trabalhos na PETROBRÁS, além de ter o mai 

or número de órgãos usuários. Outra atividade que envolve um grande núme

ro de fontes e é desenvolvida em todas as regiões do país e a de perfila-

gem de poços de petróleo com fontes radioativas. Estas atividades são con 

tratadas a empresas especializadas, a exceção de uma equipe de perfilagem 

da PETROBRÁS operando em Sergipe. Além destas atividades, também utiliza

mos fontes radioativas na medição de variáveis operacionais e em outros u 

sos (detetores de fumaça, pára-raios, etc). 

0 Programa de Proteção Radiológica foi então reformulado face a esta 

realidade e considerando que a natureza das radiações ionizantes, normal

mente não trazem efeitos imediatos nem visíveis, fazendo com que os traba 

lhadores venham a negligenciar nas ações preventivas e considerando ainda 

a necessidade de um maior conhecimento por parte do pessoal do nível ope

racional dos requisitos básicos para liberação, acompanhamento e contrata 

ção de trabalhos de radiografia industrial e em função dos requisitos le

gais e normativos para a área de medidores industriais com fonte radioati

va incorporada, que orientavam para a existência, no nível operacional,de 

Supervisores de Proteção Radiológica, credenciados para esta área. 

Como objetivos principais do Programa de Proteção Radiológica cita

mos: 

- o reconhecimento e avaliação das operações com fontes radioativas 

na Companhia; 

- o treinamento de pessoal para atender dispositivos legais e criar 

agentes multiplicadores de conhecimentos a nível operacional. 

- e o estabelecimento de procedimentos e normas para a padronização 

da atuação dos órgãos da Companhia, no controle dessas operações. 

V , ' 
24 



I'll II 

Para facilitar a visualização das etapas do Programas de Proteção Ra 

diológica com relação ao acidente ocorrido com uma fonte radioativa de CÉ 

SIO-137 em Goiânia, no final de Setembro de 1987, que provocou a morte de 

4 pessoas, além da contaminação de parte da cidade e de várias outras pes 

soas, mostraremos as ações tomadas antes e após o referido acidente. 

5.1 - ETAPAS ANTERIORES AO ACIDENTE DE GOIÂNIA: 

Com a finalidade de se verificar os órgãos da Companhia que fa

ce as obrigações normativas necessitavam de Supervisores de Proteção Ra

diológica, foi realizado pela DESENA em Julho de 1986 um cadastramento 

dos medidores industriais de nível, de densidade, de vazão e outros, com 

fontes radioativas incorporadas. 

Com as informações obtidas por este cadastramento foi realizado 

sob coordenação da DESENA no Rio de Janeiro, de 15/09 a 09/10/86 , o Is 

Curso de Supervisor de Proteção Radiológica na Área de Medidores Industri 

ais*com o posterior credenciamento desses técnicos junto a CNEN. 

Os Supervisores de Proteção Radiológica, devem ter nível superi 

or e antes de realizarem seus exames de credenciamento junto a CNEN, de

vem ser aprovados em curso específico para a sua área de atuação, que 

devem ser realizados por entidades aprovadas pela CNEN e de acordo com um 

programa básico existente. Atualmente um Supervisor de Proteção Radiologi 

ca só pode atuar na área para a qual foi credenciado, portanto, um super

visor credenciado para a área de radiografia industrial não pode atuar na 

área de medidores industriais, ou medidores nucleares conforme denomina

ção da CNEN, e vice-versa. 

As TABELAS 2 e 3 a seguir indicam respectivamente os resultados 

do cadastramento e do treinamento de supervisores realizado. 

MEDIDORES INDUSTRIAIS 

SUBSIDIÁRIAS 
E 

ÓRGÃOS DA PETROBRAS 

DEPER 
DEPIN 
DEPRO 
DETRAN 
rOSFERTIL 
GOIASPÉRTIL 
ICC 
PETROFLEX 
ULTRATÊRTIL 

TOTAL 

QUANTIDADE 

01 
41 
02 
01 
12 
05 
01 
02 
01 

66 

REGIÃO 

NORTE 

NORDESTE 

SUDESTE 

CENTR0-0ESTE 

SUL 

TOTAL 

QUANTIDADE 

— 

03 

39 

05 

19 

66 
TABELA 2: CADASTRAMENTO DE MEDIDORES INDUSTRIAIS COM FONTES 

RADIOATIVAS INCORPORADAS 
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SUPERVISORES 

SUBSIDIÁRIAS 
B 

ÓRGÃOS DA PETROBRAS 

DEPER 
DBPIM 
DEPRO 
DBSBHA 
FOSFÉRTIL 
GOIASPÉRTIL 
ICC 
HITROFÉRTIL 
ULTRAFERTIL 

TOTAL 

PARTICIPAWTBS 

01 
04 
03 
01 
01 
01 
01 
02 
01 

15 

CREDENCIADOS 

CREU 

01 
02 
03 
01 
-

01 
01 
02 
01 

12 

TABELA 3: 1* CURSO DE SUPERVISOR DE PROTEÇÃO 
RADIOLÓGICA NA ÁREA DE MEDIDORES 
INDUSTRIAIS 

Em Dezembro de 1986, o Prograr <- »ção Radiológica foi reava -

liado em conjunto com supervisores de proteção radiológica da Refinaria 

de Capuava - RECAP e da Região de Produção do Sudeste - RPSE e decidiu-se 

que além de procedimentos imediatos relativos a aquisição de audio-visual 

para treinamentos, cadastramento de todas as fontes radioativas de pro

priedade da PETROBRAS e da limitação do uso de fontes radioativas aos ca 

sos em que sua utilização fosse totalmente justificável do ponto de vista 

econômico e social (PRINCÍPIO DA JUSTIFICAÇÃO), seriam necessárias a ela

boração de normas para as várias áreas de utilização das fontes radioati

vas e de diretrizes contratuais para os trabalhos que são executados pelas 

empresas contratadas. 

As normas que foram previstas são as seguintes: 

- NORMA GERAL DE FROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

- NORMA DE SEGURANÇA EM TRABALHOS DE RADIOGRAFIA INDUSTRIAL 

- NORMA DE SEGURANÇA EM TRABALHOS DE PERFILAGEM RADIOATIVA 

- NORMA DE SEGURANÇA NOS TRABALHOS EM EQUIPAMENTOS COM SISTEMAS DE 

MEDIÇXO COM FONTES RADIOATIVAS 

A Norma Geral de Proteção Radiológica deverá abordar a filosofia 

do uso de fontes radioativas na PETROBRÁS, além dos aspectos básicos de 

proteção radiológica a dados de controle como por exemplo dados de blin

dagens, carga de trabalho,distâncias de isolamento e condições de armaze 

namento de fontes radioativas. Esta norma encontra-se em fase de elabora 

ção. 

A Norma de Segurança em Trabalhos de Radiografia Industrial, já ela-
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borada e implantada, aborda os aspectos relativos aos requisitos básicos 

para contratação, liberação, acompanhamento e fiscalização de trabalhos 

de gamagrafia e raio-x industrial nas áreas sob controle da PETROBRXs e 

incorpora as diretrizes contratuais para as empresas contratadas. 

A Norma de Segurança em Trabalhos de Perfilagem Radioativa deverá 

abordar os aspectos relativos a contratação, liberação, acompanhamento e 

fiscalização de trabalhos com fontes radioativas na área de perfilagem de 

poços de petróleo e será desenvolvida junto com o pessoal técnico especia 

lizado da Equipe PETROBRÁS de Perfilagem - EPP-1, que está atuando na á-

rea de Sergipe. 

A Norma de Segurança nos Trabalhos em Equipamentos com Sistemas de 

Medição com Fontes Radioativas, que encontra-se na fase final de revisão 

para sua implantação, aborda os aspectos relativos ao desenvolvimento se

guro, de trabalhos nos equipamentos que dispõem de sistemas de medição com 

fontes radioativas incorporadas. 

Estas normas, conforme competência da DESEMA, serão elaboradas por 

esta Divisão como normas DESEMA-ND e posteriormente encaminhadas a Comis

são de Normas Técnicas da PETROBRÁS - CONTEC para serem transformadas em 

normas técnicas da Companhia. 

Em fevereiro de 1987 foi iniciado um cadastramento de todas as fon

tes radioativas de propriedade da PETROBRÁS, desde os detetores de fumaça 

aos medidores industriais, cujos dados encontram-se um banco de dados a Io 

cado em nossa rede de microcomputadores e permite o acesso imediato a to 

das as informações necessárias. Este cadastramento tem como objetivo prin 

cipal a avaliação das fontes existentes e a elaboração de procedimentos de 

controle és descarte desse material, além de fazer parte integrante 

da etapa de reconhecimento do Programa de Proteção Radiológica. 

Na tabela 4 a seguir encontramos os dados relativos as fontes radioa

tivas objeto desse cadastramento. 

Como etapas do programas que antecederam ao acidente de Goiânia pode

mos citar ainda: 

- o contato permanente com a CNEN sobre assuntos relativos as ativida

des com fontes radioativas na Companhia; 

- o assessoramento constante aos órgãos da Companhia, incluindo veri 

ficaçSes locais e a participação em cursos básicos, além da solução de 

problemas específicos; 

- a análise de relatórios de acidentes ocorridos em nossas instala -

çoes, envolvendo empresas contratadas; 
^ -
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- a divulgação da relação das empresas autorizadas pela CNEN a operar 
com fontes radioativas,conforme CNEN-NE-6.04;(7) 

- a divulgação aos órgãos interessados, das autorizações específicas 
da CNEN, para trabalhos de radiografia industrial em vias públicas ou zo 
nas residenciais, face a obrigatoriedade de que estes trabalhos só possam 
ser iniciadas após aprovação na CNEN, conforme CNEN-NE-6.04;(7) 

- e a realização de treinamentos de proteção radiológica em gamagra-
fia. 

ÓRGÃO 

CEHPES 
DEPER 
DEPIN 
DEPRO 
DETRAN 
OUTROS 

TOTAL 

MEDIDORES 

_ 

01 
40 
03 
21 
— 

65 

PORTES RADIOATIVAS 

PÀRA-RAIOS 

— 

20 
07 
09 
40 
281 

357 

DETETORES 
FUMAÇA 

— 

367 
98 

1881 
2063 
347 

4756 

OUTROS 

10 
16 
02 
-
02 
-

30 

TOTAL 

• 10 
404 
147 
1893 
2126 
628 

5208 

TABELA 4: CADASTRAMENTO DE FONTES RADIOATIVAS DE PROPRIEDADE 
DA PETROBRAS (DADOS ATUALIZADOS ATÉ 04/88) 

Em Agosto e em Setembro de 1987 realizamos no Rio de Janeiro, respeç 
ti vãmente, o Is e o 2« Curso de Proteção Radiológica em Gamagrafia, para 
técnicos de nível médio e de nível superior de vários órgãos da Companhia 
que posteriormente seriam elementos multiplicadores desses conhecimentos 
nos seus órgãos de origem. A TABELA 5, indica o número de empregados trej 
nados em cada curso por Departamento ou Serviço da PETROBRAS e o número 
previsto de empregados que serão treinados nos órgãos Operacionais ou 0-
bras de Construção e Montagem, por estes empregados. 

ÓRGÃO 

DEPER 
DEPEX 
DEPIM 
DEPRO 
DETRAM 
SE6EM 
TOTAL 

TREINAMENTOS 

1CPRG 

_ 

01 
07 
06 
03 
01 
18 

2CPRG 

04 
01 
08 
06 
08 
03 
30 

TB 

40 
20 
360 
170 
90 
15 

695 

TOTAL 

44 
22 
375 
182 
101 
19 
743 

TABELA 5: TREINAMENTOS EFETUADOS (1CPRG e 2CPRG) 
E PREVISTOS (TB) 

NOTA: 1CPRG -18 CURSO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM GAMAGRAFIA 
2CPRG - 2* CURSO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM GAMAGRAFIA 
TB - TREINAMENTO BÁSICO 
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A realização destas etapas do programa, resultou na ampliação dos co 

nhecimentos a nível operacional, na padronização preliminar de procedimen 

tos, na melhoria da sistemática de liberação e acompanhamento dos traba -

lhos envolvendo fontes radioativas e numa melhor fiscalização por parte 

dos órgãos da Companhia junto a esses trabalhos. 

5 . 2 - REFLEXOS DO ACIDENTE DE GOIÂNIA ( 9 ) : 

A ocorrência do acidente de Goiânia ocasionou alguns reflexos 

na PETROBRAs, nas atividades com fontes radioativas. Os reflexos Internos 

na Companhia foram positivos pois provocaram uma maior atenção nas etapas 

dos trabalhos com fontes radioativas e uma reavaliação da sistemática uti 

lixada na armazenagem de fontes radioativas e eventual disposição de re

jeitos. Ocorreu também uma reavaliação da necessidade do uso de fontes ra 

dioativas na medição de variáveis operacionais,com conseqüente internali-

zação •do princípio da justificação. 

Estes reflexos internos e positivos, causaram temporária in

quietação, rapidamente sanada face as etapas do programa já implantadas e 

a existência,nos órgãos,de pessoal recentemente treinado e capacitado a 

esclarecer e orientar no caso de eventuais dúvidas, além de estar claro 

o cumprimento da Diretriz relativa a antecipação, citada no item 2.2. 

Como reflexos externos podemos citar a inquietação das comuni

dades vizinhas as áreas de atuação da Companhia, onde realizavam-se traba 

lhos com fontes radioativas, que provocaram de certa forma, um desgate pa 

ra a PETROBRAs e para as empresas contratadas. 

5.3 - ETAPAS POSTERIORES AO ACIDENTE DE GOIÂNIA: 

As equipes de radiografia industrial são compostas pelo Respon 

sável pela instalação aberta, o operador e o auxiliar. Estes trabalhado -

res devem ser qualificados pela CNEN para poderem atuar nestas equipes. A 

qualificação é solicitada a CNEN, que após a análise dos CURRICULA,e até 

que sejam realizados exames que possam aferir os conhecimentos destes tra 

balKadores, emite uma lista daqueles cuja qualificação foi aceita. Esta 

lista e suas revisões estão sendo divulgadas a todos os órgãos da Compa -

nhia com o objetivo de que os trabalhos de radiografia industrial só se

jam realizados se os trabalhadores estiverem entre aqueles cuja qualifica 

ção foi aceita pela CNEN. 

Em Janeiro de 198S, foi emitida a Norma DESEHA ND-007-NSEGURAN 

ÇA EM TRABALHOS DE RADIOGRAFIA INDUSTRIAL" tendo como anexo as diretrizes 
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contratuais para serem anexadas aos contratos das empresas prestadoras de 

serviço nesta área. Esta norma foi desenvolvida a partir de um texto bási 

co preparado pelo Setor de Segurança Industrial - SESIN da REDUC, que dis 

põe de 2 (dois) Supervisores credenciados junto a CNEN e comentada preli

minarmente pelo SEGEN/DIQUAL/SEQUI que dispõe também de 3 (três) Supervi

sores credenciados. 

Em Fevereiro de 1988, a DESEMA emitiu procedimentos para a re

tirada de rejeitos radioativos e procedimentos para registro de medidores 

industriais junto a CNEN, para serem observados pelos órgãos da Companhia. 

Podemos citar também, as seguintes etapas, como posteriores ao 

acidente de Goiânia: 

- a emissão de procedimentos para a realização de trabalhos de 

radiografia industrial em embarcações; 

- o acompanhamento dos trabalhos de emissão de Plano de Prote

ção Radiologics da Equipe PETROBRÁS de Perfilagem-EPP-1; 

- a divulgação das empresas autorizadas pela CNEN a operar com 

fontes radioativas e das autorizações específicas da CNEN,pa 

ra trabalhos em via pública ou zona residencial; 

- as orientações relativas a ocorrência de acidentes e proble

mas com as comunidades; 

- participação em reuniões ou encontros técnicos; 

- a divulgação dos cursos disponíveis no país; 

- e a realização dos treinamentos básicos; multiplicando o co

nhecimento nos Órgãos da Companhia. 

As etapas previstas para serem realizadas em 1988, são as seguintes: 

- a elaboração das demais normas citadas em 5.1; 

- a realização do 3* Curso de Proteção Radiológica em Gamagrafia; 

- a realização do 2* Curso de Supervisor de Proteção Radiológica na 

Área de Medidores Industriais; 

- a realização de treinamentos básicos nos órgãos da Companhia, que 

serão ministrados pelos agentes multiplicadores que participaram 

dos treinamentos específicos; 

- o cadastramento dos trabalhos realizados pelas empresas contrata -

das, englobando o tipo de serviço, o local, a empresa, a duração , 

o pessoal, o tipo de fonte, a sua atividade, os equipamentos utili 

zados e a avaliação dada, à contratada, pelo órgão de Segurança In. 

dustrial e pela fiscalização em função do cumprimento da normaliza 

ção; 
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- a elaboração de estatística de acidentes ocorridos, incluindo a re 

cuperação de dados destes acidentes junto aos órgãos da Companhia; 

- o acompanhamento dos registros dos medidores industriais, com espe 

ciai atenção ao princípio da justificação; 

- o acompanhamento dos pedidos de retirada de rejeitos radioativos , 

com eventual participação junto aos interessados, quando da efeti

vação desses trabalhos; 

- e a auditageir., do programa, ao nível operacional da Companhia. 

6. CONCLUSÃO 

Este Programa de Proteção Radiológica, vem atender às diretrizes bá

sicas para Segurança Industrial estabelecidas para o Sistema PETROBRAS em 

1985, especialmente quan" ,5 a necessidade da antecipação aos riscos e quan 

to ao atendimento à normatização e à legislação. 

Seu pleno desenvolvimento terá como conseqüência a minimização da ex 

posição de empregados, contratados e terceiros à ação de radiações ioni -

zantes, contribuindo, desta forma, para a redução do risco global da in

dústria do petróleo. 
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