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1. INTRODUÇÃO 

Todas as atividades humanas envolve» algum grau de 

risco, seia ele de norte imediata (acidente fatal) ou de redução da 

expectativa de vida (por exemplo, câncer do pulmão provocado pelo uso 

do fumo). Basicamente, o risco é definido como a combinação de dois 

fatores: a) a possibilidade de ocorrência de um acidente e b) conse

qüências desse acidente. 

No entanto, a conscientização do risco depende de 

mui105 outros fatores. Certas atividades diária!- como viajar de avi

ão, de ônibus, dirigir automóveis, utilizar aparelhos elétricos, etc, 

que envolvem riscos de graus variados, não causam tantas preocupações 

ao público, mesmo com conhecimento dos riscos associados. Erooutras pa 

lavras, decidiu-se que essas atividades apresentam riscos aceitáveis. 

Por outro lado, todas as atividades de produção de energia envoi vem um 

certo grau de risco: poluição em elevado grau nas usinas a carvão, ris 

co de rompimento de barragens e outros. 

O grande problema filosófico que se apresenta í a 

determinação do que seja esse risco aceitável para a sociedade. Se

gundo o confenso atual da industria nuclear é aquele igual ou inferior 

tos de outras atividades humanas que forneçam benefícios maiores que 

os riscos considerados. 
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Em função de risco, desenvolveu-se paralelamente a no 

ção de segurança que pode ser considerada em seu sentido mais amplo como 

a minimiza cão dos riscos, quaisquer que sei am eles, tanto com relação aos 

riscos ã saúde do homem, ao funcionamento adequado de determinada insta 

lação ou equipamento, aos riscos de perdas econômicas, etc. 

CJÜTK) se vê, os riscos abrangem os mais variados cam

pos possíveis, de 3cordo com o ponto dt vista com que é encarado. Da mes 

ma maneira a segurança, que abrange as m--»is variadas áreas. 

A "Segurança Industrial" pode ser descrita como uma 

das áreas da "Segurança" que utiliza todas as técnicas conhecidas de segu 

rança, em prol de maior preservação do patrimônio das empresas, no qual 

o hone.T. ocupa c lugar chave, promovendo assim, correlação bastante íntima 

do hcCTem com o universo industrial que o cerca, visando uma integração eu 

ios frutos são c hem estar dos trabalhadores e a segurança das próprias 

instalações. 

A Segurança de Instalações Nucleares, em especial de 

reatores nucleares, entendida como "aminimizaçãode riscos â saúde e segu

rança do publics e dos operadores provocados pela operação dessas insta

lações" envolve tanto assuntos essencialmente técnicos como também de ca

ráter social, econômico e político. 0 estabelecimento de objetivos, nume 

ricos ou outros, para os riscos aceitáveis é tarefa técnicaepolítica, eu 

ja tradução em critérios apropriados para a avaliação de segurança é ba£ 

tante difícil. 

Evidentemente, sendo uma central nuclear uma instai^ 

cão industrial destinada ã produção de energia elétrica, a segurança de 

reatores engloba em seu caráter mais amplo a segurança industrial, por 

assim dizer "convencional". 
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Assim, como qui 1quer outra instalação industrial, há 

que se considerar sempre o trinômio "homem-segurança-trabalho", em seus 

vários aspectos» em especial a redução ou eliminação de perigos latentes 

para o trabalhador e/ou público com a utilização de todos •• - mecanismos 

adequados para prevenção de todo e qualquer tipo de acidente possível. 

Nas instalações nucleares, em especial nos reatores, 

há que se considerar, além dos riscos convencionais inerentes a qualquer 

instalação industrial, o risco potencial devido à presença de radiação io 

ni^ante ou radioatividade proveniente dos produtos formados na fissão do 

urânio. Nessa situação, em termos de segurança o grande esforço é para man 

ter esses produtos sempre confinados, sem possibilidade de liberação para 

o meio ambiente. Isso é" feite através das características de prejeto con 

se-rvativaí, da alta qualidade dos materiais e da construção •'-la ran tia de 

Qualidade: e da eficiência de operação (treinamento adequado e intensivo 

do pessoal de operação). 

Os reatores devem ser capazes, por projeto, de tole

rar UTT.3 gari de condições operacionais, de trar.sientes (alterações súbi

tas das condições de operação) e de acidentes mantendo íntegras as barrei^ 

ras adequadas para evitar a liberação dos produtos de fissão para o meio 

ambiente. 

0 ponto de partida na filosofia da segurança de reatc> 

res ê o requisito de que as usinas nucleares sejam projetadas, construí

das e operadas de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e prá 

ticas conservativas de engenharia, portanto, em últimas palavras, de segu 

rança. 

Aplica-se a esses projetos o chamado conceito de segu

rança em profundidade", bastante familiar aos engenheiros nucleares, apli 

cado em três níveis: 
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1? nível: o projeto básico deve ser inerentemente seguro e estável, 

com ênfase para a qualidade, redundância, inspecionai idade e possibilida 

de de testes". 

2? nível: os sistemas de segurança e instrumentos de controle impor 

tantes devem obrigatoriamente ser redundantes com a finalidade de se ter 

instalações projetadas e construídas de maneira a operar com alto grau de 

segurança e confiabilidade. 

3? nível: devem ser projetados sistemas de segurança adicionais ba 

seados na avaliação de efeitos de acidentes hipotéticos e assumindo fa

lhas simultâneas de sistemas que deveriam atuar no controle desses aci

dentes . 

Assim, os requisitos básicos àt projeto e os sistemas 

de engenharia de segurança oferecem uma série de dispositivos de seguran

ça superpostos e barreira física múltiplas entre a radiação e o meio am

biente, visando a proteção de homem. 

Evidentemente, dentro do escopo amplo da segurança em 

geral, a Engenharia de Segurança do Trabalho vem conrolementar a Segurança 

ftjclear em tal tipo de instalações. 

2. ENGEMKRIA DE SEGURANÇA INDUSTRIAL E DO TRABALHO 

Em uma instalação nuclear, além da segurança nuclear 

propriamente dita as atividades de segurança industrial são inerentes ãs 

diversas tarefas e locais de trabalho que podem afetar a qualidade de par 

tes importantes da instalação e portanto de sua segurança, tanto durante 

Sua construção como durante sua operação. Essas partes incluem as estru

turas, os sistemas e componentes cuja atuação satisfatória seja necessária 
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para a operação confiável e segura, e para prevenir acidentes que possam 

causar riscos indevidos à saúde e segurança dos trabalhadores e do púbH 

cot ou para mitigar as conseqüências de eventuais acidentes, caso estes 

venham a ocorrer. 

A segurança industrial engloba todas as atividades re 

lacionaáas coro o controle de limpeza das instalações, do ircterial e do 

equipamento, prevenção e proteção contra incêndios, inclusive eliminação 

de materiais combustíveis e outros rejeitos industriais convencionais,con 

trole de acesso e proteção de equipamento. As atividades de segurança in 

dustrial dependem da natureza e do escopo do trabalho a ser realizado e 

de sua importância para a segurança geral, da instalação. 

Devem ser aplicados requisite- adequados de segurança 

industrial e de trabalho de naneira a assegurar que seiam utilizadas ape 

nas materiais, equipamentos e processos apropriados durante a construção 

e operação das centrais nucleares de modo que a sua qualidade não seia de_ 

gradada devido a qualquer ma* condição de trabalho. 

£ sabido que a qualidade de realização de qualquer ati 

vidade é função do homem que a executa. As boas condições do ambiente de 

trabalho influenciam diretamente o trabalhador e nas instalações nuclea

res, em que pesem todos os testes de controle de qualidade aplicados, a 

boa execução tem influência direta na qualidade final, e portanto na segu 

rança e confiabilidade, que nessas instalações devem atingir o seu nível 

mais alto. 

A situação atual no campo da segurança industrial é de 

bastante progresso e avanço, através da aplicação dos conhecimentos que 

vêm sendo acumulados através dos anos. A filosofia básica é a prevenção 

de acidentes desde a fase de projeto, para o cumprimento de sua destina

ção fundamental que é a preservação do elemento humano, das instalações e 

dos equipamentos* assegurando a continuidade operacional e a qualidade fi 

nal do produto. 
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Nesse sentido, a preocupação do inteire]acionamento 
com a segurança industrial e segurança de trabalho pode ser exemplifica
da com as práticas de boas condições de ambientes e ferramental de ti.; 
balho, ou "housekeeping" aplicadas â construção de instalações nuclea
res, em especial as centrais nucleoeletricas. 

As práticas de "housekeeping" exigem o planejamento 
adequado do trabalho no local da instalação. Tal planejamento deve in
cluir os métodos e técnicas para controle da área, das instalações e dos 
materiais e equipamentos aí incorporados, de maneira a preservar sempre 
os requisitos de qualidade exigidos. 

A 1 impera da ãre2 de trabalhe, por exemplo, e essen
cial e constitui função dos ergãos especial i - ' ^ r '*- * •'genharia de se eu 
rança do trabalho, se não na sua execução direta, pelo menos na orienta 
ção adequada aos executores. De acordo com a importância do trabalho em 
execução, as áreas podem ser divididas em lonas específicas com contro
les mais rigorosos. 

Por exemplo, de acordo com a Norma ANSI N 45.2.5 e£ 
sas zonas são divididas em categorias de I a V. A zona I requer o contro 
le mais rigoroso e exige até a troca de roupas na entrada, .controle da 
qualidade do ar, limpeza, etc. £ o caso de áreas onde devem ser instala
dos equipamentos de precisão ou de alta importância para as condições de 
segurança da instalação. Foi, por exemplo, a montagem àa sala de contro
le de Angra-1, na época da construção. Em operação seriam as chamadas 
"zonas controladas", face ao risco de radiação. 

A zona II j á exige condições menos res t r i t ivas , e as_ 
sim por diante. 

Outros requisitos exigidos por essa norma referem-se 
a procedimentos e instruções específicas, inspeções, qualificação mínima 
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de pessoal, controle de áreas, instalações, materiais e equipamentos. 

Aspecto muito importante da Engenharia de Sci nunca em 
Instalações Nucleares ê a proteção contra incêndio. Tratando-se de insta 
Ia cão nuclear, um incêndio pode levar a condições de comprometi! íto da 
segurança nuclear face à presença de radiação, levando a acidentes radio 
lógicos. 

A proteção contra incêndio em uma instalação nuclear 
não difere basicamente da proteção contra incêndio em outro tipo de insta 
lação industrial. £ obieto de normas específicas bastante r í .^ . i f face a 
proteção necessária para equipamentos vitais para o controle c segurança 
da instalação. 

A proteção contra incêndio engloba todas ai ;;ie-didas pa 
ra prct£~ão da propriedade e da vida humana e inclui as medidas de preven 
cão cer.:ra a eclosão de incêndios, além ca proteção necessária caso se ini 
cie alr^T.. Seus objetivos são: 

1[ prevenção da perda de vidas hiranas; 

2) proteção das instalações; 

5) garantia de operações continuadas; 

-) prevenir início de incêndios: 

No caso das instalações nucleares podemos acrescentar 
ainda: 

5) minimizar risco de acidentes radiológicos. 

Os sistemas õe prevenção e proteção contra incêndios 
ou explosões devem ser previstos para evitar que os sistemas de segurança 
das instalações venham a ser atingidos de forma a se tornarem inoperantes. 
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Nesse sentido, a norma da SSMT a seruir dá orienta

ção específica ero seu item 8. Outras normas específicas ,1 respeito foram 

editadas pela USNRC e são seguidas pela CNEN na avaliado dos sistemas 

existentes nas centrais brasileiras, tal como Angra 1. 

A Portaria nÇ 001 de 08/01/82 da Secretaria de Segu

rança c- Medicina do Trabalho normaliza as atividades e operações dessa 

área em instalações nucleares, ?través da "Norma para Segurança e Medi

cina do Trabalho em Instalações Nucleres". 

Reia o seu iter. 5.1: "Compete aos Serviços Especiali 

zados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalhe desenvolver as 

atribuições de segurança do trabalho, proteção e manutenção da saúde dos 

trabalhadores e.T instalações nucleares, considerando esses locais de tra 

balho do mesmo ntodo que os denais da organização ou entidade licenciada 

ou operadora, conforme disposto na NR4". 

.Aqui se pode ver a correlação íntina existente entre 

a Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho e os serviços específi

cos de proteção radiológica em instalações nucleares. Essas atividades 

são complementares, tendo em vista as características específicas do tr£ 

balho em áreas potencialmente radioativas ou de manuseio de materiais ra 

dioativos. 

Obviamente, a situação organizacional dentro de cada 

empresa vai depender do tipo de atividade desenvolvida e do grau de ris 

co apresentado por essas atividades. Certamente, numa central nuclear ou 

em outro tipo de instalação nuclear, o potencial de risco radioativo é 

maior do que, por exemplo, numa instalação para trabalho com gamagrafia, 

ou material radioativo na indústria geral, medicina ou agricultura. As 

sim, a própria norma acima mencionada já diz eir, seu item 3.1.1: "Nas ins 

talações nucleares, em que houver necessidade de organizar serviços de 
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radioprotcção, caberá a cstci a execução das mediei.': específicas, respei^ 

tadas as atribuições dispostas no subitem 3.1". 

3. CONCLUSÃO 

Resumindo tudo o que foi aciiru expresso, pode-se di

zer que a SEGURANÇA é o objetivo maior na operaçãu de qualquer instalação 

nuclear. Dentro desse escopo arrolo, a Engenharia de Segurança do Trabalho 

e a Segurança Industrial tem papel importante poiy complementam todas as 

cedidas necessárias a bo3 qualidade de construção e operação das instala

ções . 

Ne processo de licenciamento . a preocupação maior do 

órgão Mcenciador, a CNEX.é" a segurança nuclear. Nesse contexto, mesmo 

não sendo sua atribuição direta, é* meu ponto de vista de que o órgão regu 

lador e fiscalizaáor deve ter taribéir. a preocupação com a Engenharia de 

Segurança do Trabalho e Segurança Industrial, colaborando para o bom an

damento das atividades junto aos órgãos responsáveis pelas mesmas. 

0 objetivo maior é, com esse esforço conjunto a cons

trução e operação seguras e confiáveis de qualquer instalação nuclear. 
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