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GASODUTOS E OLEODUTOS: ASPECTOS DE SEGURANÇA RADIOLÕGICA

.Silvia M. V. Oliveira Soares

RESUMO

O trabalho tem por objetivo apresentar e analisar os princi-

pais problemas de radioproteção associados a ensaios radiográficos

realizados em oleodutos e gasodutos, visando minimizar a dose de

indivíduos do público em zonas urbanas.

São abordados, também, problemas relacionados com a fiscali-

zação de tais obras e a necessidade de procedimentos específicos

bem elaborados, de acordo com a legislação em vigor.

Finalmente, são apresentados alguns casos de acidentes radio-

lógicos em zonas urbanas e os métodos empregados para resgate de

fontes de Irídio-192, bem como estimativa de doses de radiação pa-

ra indivíduos do público e trabalhadores,

ABSTRACT

The objective of the present work is to present and analyse

the main radiological protection problems associated with non

destructive inspections of oil wells, with the view of minimizing

the dose to members of the public living in nearby urban zones,.

Problems related to the surveillance of such activities and

the need for well formulated procedures are also discussed based

on specific Brasilian regulations.

Finally, some examples of radiological accidents that have

occured in urban zones are described including the methodology

employed for the rescue of Iridium-192 sources and for the

estimate of radiation doses for workers and general public.

Física, especialista em Radioproteção, Pesquisadora da Comis-

são Nacional de Energia Nuclear, atua na área de Licenciamento

de Instalações Radiativas.
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1- INTRODUÇÃO

Os ensaios radiogrâficos em dutos são obrigatórios , em duas

situações distintas: por ocasião da construção e em intervalos

requlares, para verificação da integridade dos mesiros. A técnica

de inspeção radiográfica obedece a Normas especificas, que depen-

dem da natureza e dimensões da tubulação. As condições de radio-

proteçao variam em função da técnica empregada.

Os gasodutos e oleodutos existentes ou em construção no país

atingem sempre ãreas consideradas zonas urbanas ou rurais, As

operações envolvendo ensaios de soldas de junção destas tubulações

devem ser submetidas 5 apreciação, pela CNEN, das condições de ra-

dioproteçao dos indivíduos do público e trabalhadores.**'

O primeiro problema a ser analisado no presente trabalho re-

laciona-se ã insuficiência de informações fornecidas ã CNEN, uma

vez que aquele Órgão só toma conhecimento de tais obras quando os

planos específicos de radioproteçao são encaminhados para aprova-

ção. No entanto, as empresas prestadoras de serviços só solici-

tam a autorização da CNEN para execução dos trabalhos mediante

exigência da contratante. Isto significa que o controle mantido

pela CNEN sobre tais operações de radiografia é, no momento, pro-

porcional ao grau de exigência das empresas que contratam esses

serviços.

0 segundo problema a ser abordado está relacionado ã elabora-

ção de procedimentos de radioproteçao, os quais tem-se limitado ã

apresentação de cálculos para estimativa de taxas de exposição,

fatores de redução e dimensionamento de blindagens para que as do-

ses de radiação não excedam aquelas prescritas pelas Normas Bási-
í 21

cas de Proteção Radiológica-Resoluçao CNEN-06/73.1"

0 terceiro aspecto a ser abordado refere-se ã ocorrência de

acidentes radiológicos em zonas urbanas, sendo que a própria CNEN

não tem podido orientar as operações de resgate das situações de

emergência, porque nâb ê contactada durante a ocorrência dessas situações.

0 objetivo principal deste trabalho é propor soluções viáveis

a curto prazo de maneira a possibilitar que os serviços de gama-

grafia em zonas urbanas sejam executados com segurança e fiscali-

zados pelos órgãos competentes.
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2- LIMITAÇÕES RELACIONADAS A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ZONAS URBA-

NAS

Os seguintes fatores limitativos podem ser apontados:

2.1- Falta de contato com as principais empresas que contratam e/ou

gerenciam obras de grande porte, ocasionando:

a) desconhecimento das principais obras programadas e em anda-

mento no país;

b) desconhecimento dos cronogramas das obras e nome dos respon-

sáveis pelos empreendimentos;

c) desconhecimento da atuação dos órgãos de segurança e apoio

das contratantes junto ãs empreiteiras;

d) desconhecimento das condições contratuais relativas ã fisca-

lização de tais obras.

2.2- Informações fornecidas pelas prestadoras de serviços, através

dos planos específicos:

0 objetivo dessas empresas é conseguir a autorização da CNEN

para inicio dos trabalhos e eximir-se, sempre que possível, da

fiscalização. Para tanto, informam apenas período de execução dos

trabalhos, sem detalhes específicos para localização das equipes.

2.3- Informações prestadas imediatamente antes do início das obras

(15 a 20 dias), não sendo possível manter uma rotina de inspeções

programadas, uma vez que os fiscais da CNEN já têm a programação

anual para cumprir.

3- QUALIDADE DOS PLANOS ESPECÍFICOS ENCAMINHADOS PARA APROVAÇÃO

3.1- Informações prestadas:

Por serem insuficientes, normalmente são solicitados esclare-

cimentos adicionais, tornando ainda mais exíguos os prazos dados

pela contratante para início dos trabalhos. Assim, a tendência é

iniciar as operações com atrazo, aumentando a probabilidade de

operações inseguras, por negligência dos aspectos de radioprote-

ção.

3.2- Cálculos e blindagens projetadas:

As estimativas apresentadas consideram apenas situações de

rotina, sem que sejam computados no cálculo de doses uma probabi-

lidade de acréscimo do número de radiografias, em função de possí-

veis situações de repetição de filmes, tais como: (a) reparos de

soldas deficientes; (b) falhas técnicas de operação ou má quallda-
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VUH
de dos filmes; (c) situações de emergência, causando queima total

dos filmes. Além disso, sempre que possível ê considerado o uso

de colimador, quando ê sabido que os operadores recusam-se a uti-

lizar tal recurso para não comprometer a qualidade da radiografia,

uma vez que o uso do colimador exige técnica mais apurada.

Sabe-se também que, devido ã exiguidade dos prazos, algumas

vezes as blindagens são enviadas ãs obras posteriormente â data de

inicio das operações para as quais são necessárias. Ainda devido

ã necessidade de atendimento dos cronogramas, os operadores dis-

pensam as blindagens pesadas e incômodas, da mesma maneira como

fazem com os colimadores. As doses de radiação para indivíduos do

público, nesses casos, podem ser multiplicadas por fatores entre

100 e 1000.

3.3- Relação do pessoal técnico da obra e dos materiais disponí-

veis para situações de emergência:

No caso de uma situação de emergência, a equipe de radiogra-

fia deve estar capacitada para intervir imediatamente, dispondo

para tal dos materiais necessários para executar as operações de

resgate de fontes. 0 responsável pela frente de trabalho deve es-

tar suficientemente treinado para planejar, simular e executar as

operações de resgate. Para tanto, todos os componentes da equipe

devem ter histórico de doses individuais que permitam participar

de tais situações. As Normas Básicas de Proteção Radiolõgica es-

tabelecem que somente trabalhadores que atendem certos requisitos

podem participar de operações especiais planejadas. O responsável

pela frente de trabalho deve ter acesso ãs fichas individuais de

doses para certificar-se que seus operadores estão aptos para a

operação. Para tornar essa orientação viável, o supervisor de ra-

dioproteção deve encaminhar mensalmente os relatórios de doses ao

responsável pela obra.

Quanto aos materiais disponíveis para situações de emergên-

cia, devem existir para uso imediato: container, placas de chumbo,

pinças, garras, acessórios, cabos de aço, gabaritos NO-GO-GAGE ,

ferramentas para manutenção.

Não ê possível, no caso de ocorrência de acidente radiológico

em zona urbana, aguardar por equipes de resgate que levarão algum

tempo para deslocar-se até o local da ocorrência. Além do problema

prático, existe o impacto psicológico para a população, que desco-
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nhece a dimensão dos riscos associados e poderá entrar em pânico

ao tomar conhecimento da existência de material radioativo no lo-

cal.

3.4- Roteiro básico:

O plano especifico de radioproteção para zona urbana, deve

conter as seguintes informações:

,\) natureza do serviço (local, obra, cliente), incluindo cópia

do traçado da obra;

b) cronograma dos serviços(inicio previsto, duração,período di-

urno ou noturno);

c) indicação da equipe completa, incluindo qualificações do

responsável e cópias das fichas individuais de doses atuali-

zadas ;

d) descrição da técnica radiográfica, qualificação do procedi-

mento, características do equipamento, tempo de exposição,

estimativa do número de radiografias, possibilidades de re-

paros, etc;

0) relação dos equipamentos de gamagrafia e acessórios (n? e

data do relatório de vistoria emitido peloIPEN), monitores

de radiação de área (n9 e data do certificado de calibração

emitido pelo IRD ou IPEN);

f) relação de material disponível para manutenções rápidas,tais

como cabos de aço, gabarito NO-GO-GAGE, etc;

g) relação do material disponível para situações de emergência;

h) instruções para situações de eirergência específicos para as

características dos serviços, complementando aqueles exis-

tentes no Plano geral de radioproteção da empresa;

1) aspectos relativos ãs circunvizinhanças do local e condições

de acesso;

j) indicação do pessoal necessário disponível para isolamento ,

sinalização e vigilância das áreas restritas;

k) cálculo3 e descrição das blindagens necessárias para a redu-

ção das taxas de exposição;

1) sistema de auditoria periódica da obra estabelecido pelo su-

pervisor de radioproteção para verificação da constância e

eficácia dos dispositivos de proteção empregados;

m) descrição do local de armazenamento dos irradiadores, inclu-

indo sistema de proteção física do local;

n) condições especificas para o transporte do material radioa-

tivo, bem como documentação utilizada para esse transporte.



4-0 PAPEL DA CNEN COF» ÕRGÃO QUE AUTORIZA AS OPERAÇÕES POREM NAO

POSSUI RECURSOS PARA FISCALIZAR A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Os recursos utilizados pelo DIN/CNEN para minimizar as possi-

bilidades de exposição excessiva dos indivíduos do público tem si-

do os seguintes:

4.1- Após análise e aprovação dos planos específicos de rodiopro-

teçio, emite autorização por 30 dias para inicio dos trabalhos;

4.2- Condiciona prorrogação da autorização mencionada no item an-

terior â apresentação de relatório de levantamento radiomêtrico

executado pelo supervisor de radioproteção;

4.3- Emite prorrogação da autorização para execução das atividades

de radiografia em zona urbana pelo período restante, desde que o

prazo não exceda 180 dias;

4.4- Controla, através das relações de frentes de trabalho encami-

nhadas mensalmente pelas prestadoras de serviços, (a)se os equipa-

mentos utilizados nas obras estão em conformidade com as exigên-

cias da CNEN (por exemplo, monitores de radiação de área calibra-

dos e irradiadores com laudo de vistoria emitido pelo IPEN; (b) se

as equipes não apresentam dosagens excessivas durante o período de

execução dos trabalhos, isto é, se os cálculos realizados i>elo su-

pervisor de radioproteção são compatíveis com os relatórios dos

laboratórios de dosimetria.

4.5- Fiscaliza as empresas no sentido amplo da palavra, isto é,bu-

rocraticamente quanto ã existência do supervisor de radioproteção

como responsável pela segurança radiologies da empresa, quanto ao

envio dos relatórios de acidentes ocorridos naquele perIodo,quanto

â utilização de monitores de radiação de área calibrados e em nú-

mero compatível com a quantidade de fontes radioativas em poder da

empresa, etc.

5- ACIDENTES RADIOLÕGICOS EM ZONAS URBANAS

5.1- Acidente ocorrido no Gasoduto Guamaré (RN) - Cabo (PE)-km 80

município de Igarassu (PE), em 21,10.87 às 14:00h, com fonte de

IrIdio-192 com lOCi.

Ao expor a fonte radioativa, o operador verificou que para

essa exposição realizou mais voltas na manivela que o normal. Su-

ponto alguma anormalidade, o operador tentou recolher a fonte, po-
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rém a intensidade de radiação não diminuiu conforme constatou

através da leitura no monitor de radiação de área tipo Geiger Mui-

ler. Ao se aproximar do local, verificou que o bico da mangueira

dianteira estava rompido e supôs que a fonte teria caldo na vala

após ter saído pela ruptura do bico. Observando que o comando

desconectava-se do irradiador, percebeu que o engate da fonte ra-

dioativa estava no irradiador. Isto indicava que o encapsulamento

(torpedo) soltou-se do engate e caiu na vala. O operador, então,

retirou todo o equipamento da ãrea e solicitou que a vala fosse

inundada com água para atenuação da radiação. Logo a seguir, co-

municou-se com o supervisor de radioproteção da empresa.

Chegando ao local, a equipe de resgate verificou que o fundo

da vala era constituída de argila compactada e lama de baixa con-

sistência, e portanto a cápsula poderia ter afundado um pouco na

lama.

Foram executadas as seguintes operações para o retorno ã si-

tuação normal:

5.1.1- Construção de uma peneira para separação do encapsulamento

da lama;

5.1.2- Preparação do container com funil;

5.1.3- Recipiente para água a ser usada para resgate da fonte e

separação da mesma;

5.1-4- Amarração de cordas na placa de chumbo de l,5cm de espessu-

ra;

5.1.5- Drenagem de água da vala até baixar a 20 cm de altura;

5.1.6- Rastreamento por atenuação medida por monitor de radiação

Geiger e atenuação final;

5.1.7- Retirada do conjunto placa de chumbo-fonte radioativa - lama

com o auxilio de uma pá;

5.1.8- Retirada da placa de chumbo da pã e colocação da lama com o

encapsulamento na peneira;

5.1.9- Lavagem do encapsulamento e separação do mesmo da lama;

5.1.10- Retirada do encapsulamento da peneira e colocação do mesmo

no container com auxilio de uma pinça de 25 cm e funil.

A equipe de resgate executou corretamente as operações e as

doses recebidas não ultrapassaram as doses m&ximas permisslveis.
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As causas do acidente foram apontadas pelo supervisor de ra-

dioproteçao da empresa como:

5.1.11- Desgaste do bico da mangueira dianteira, com a conseqüente

ruptura, tendo o equipamento continuado em uso apesar de impróprio

para a operação;

5.1.12- Prensagem deficiente do encapsulamento ao cabo de engate

da fonte.

5.2- Acidente ocorrido no canteiro de obras da Comgãs, em São Cae-

tano do Sul-SP, em 22.8.86 ãs 15:30h, com fonte de Iridio-192 com

8 Ci.

0 operador, apôs efetuar a primeira exposição, em vala aber-

ta, verificou que a fonte radioativa não havia retornado ã posição

normal da blindagem. Supondo que havia desconexão, o operador

alertou a equipe e alguns funcionários da COMGÃS, entrando a se-

guir em contato com o Supervisor de radioproteçao da empresa.

Constatada a ocorrência, a equipe envolvida empurrou a man-

gueira dianteira para dentro da vala e chamou a equipe de resgate,

que chegou ao local ãs 17:00h. Durante este período a fonte per-

maneceu exposta na vala, acarretando uma taxa de exposição de 10

mR/h a 1 m da vala. A equipe de resgate, puxou as mangueiras para

a calçada, levantando-as para que a fonte ficasse na mangueira de

extensão próxima ao irradiador. A seguir foram colocadas placas

de chumbo, para que a mangueira de extensão pudesse ser desconec-

tada da mangueira dianteira e acoplada a um "container" para que a

fonte fosse empurrada para o mesmo.

Foram tomadas as seguintes providências para proteger os in-

divíduos do público durante a operação:

5.2.1- Isolamento de área: A calçada foi isolada nos dois lados, a

6 metros da fonte exposta. 0 caminho mais próximo seria a 10 me-

tros da fonte.

5.2.2- Trânsito no local: Os carros mantinham uma velocidade média

de 60 km/h e por isso o trânsito não foi suspenso.

5.2.3- Estimativa de dose para o público: Considerando 90 min. de

exposição com a fonte na vala e 1 min. exposta na calçada, a dose

estimada no isolamento (6 m) foi de 2 mR.
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Posteriormente, o Supervisor de Radioproteção advertiu ver-

balmente os envolvidos, pois constatou que houve falha operacio-

nal.

A CNEN considerou o primeiro relatório encaminhado insatisfa-

tório e solicitou esclarecimentos em relação ã estimativa de dose

para indivíduos do público. O segundo relatório foi considerado

satisfatório.

5.3- Acidente ocorrido no Gasoduto Rio-São Paulo, ligação Cachoei-

ra Paulista-Utinga, proximidades de Guaratinguetâ (Zona rural), em

02.02.87 às 15:00h, com fonte de Ir-192 com 24,5 Ci.

Dois operadores se aproximaram para troca dos filmes quando

perceberam pelo monitor de radiação e DIP sonoro que a fonte per-

manecera exposta. Tentaram recolher a fonte mas verificaram que a

mesma estava desconectada.

A área foi mantida isolada e vigiada, enquanto o Supervisor de

radioproteção responsável pela obra era chamado ao local pelo rádio

localizado na viatura.

Foram planejadas e executadas as seguintes operações para res-

gate da fonte radioativa:

5.3.1- Posicionamento do irradiador deixando-o na descida em rela-

ção a mangueira dianteira, jã que a região era de aclive.

5.3.2- Operação de soldar a mangueira dianteira da tubulação, com a

finalidade de deixá-la solta no chão, já que a fonte se encontrava

solta dentro da mangueira.

5.3.3- Operação de levantamento do bico da mangueira com auxilio de

um alicate, com a finalidade de fazer com que a fonte deslize até a

entrada do irradiador.

5.3.4- Colocação de duas placas de chumbo de 1,0 cm(2 CSR) sobre a

fonte com a finalidade de atenuar a radiação no local.

5.3.5- Corte da mangueira junto ao bico.

5.3.6- Engate de um segundo comando na mangueira, cortada com a fi-

nalidade de empurrar a fonte de volta para o irradiador através do

acionamento desse comando.
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A causa do acidente foi atribuída a falha mecânica, ocorrida

quando a ponteira do cabo flexível se desprendeu do mesmo, ficando

o engate-macho acoplado ao porta-fonte e o cabo sem condições de

remover a fonte do local de exposição. Deve ter havido esforço em

excesso quando do recolhimento, partindo o cabo, que talvez jâ es-

tivesse desgastado.

Posteriormente ao resgate, foram tomadas as seguintes medidas

pelo Supervisor de Radioproteção da empresa: (a) leitura de emer-

gência dos doslmetros; (b) manutenção do equipamento; (c)instruções

à equipe.

0 relatório do acidente foi considerado satisfatório, pois o

resgate foi bem executado, a estimativa de doses foi adequada,assim

como as medidas posteriores tomadas.

6- CONCLUSÃO

Atê o momento, a tendência dos supervisores de radioproteção

das empresas prestadoras de serviços tem sido a de justificar os

trabalhos em zonas urbanas pela importância das obras para a co-

munidade ou pelo volume de recursos alocados, encarando como ine-

vitáveis as irradiações das populações que vivem próximo aos lo-

cais onde são construídos tais gasodutos.

Por outro lado, o traçado dessas obras é resolvido sem que a

CNEN seja consultada sobre a viabilidade de radiografar certos

trechos mais críticos. Sem a integração mencionada no inicio da

abordagem do tema, serã difícil solucionar esse problema.

Para que as empresas contratantes ofereçam condições mínimas

de segurança para seus funcionários, outros empregados envolvidos,

e para a população, é necessário que os contratos firmados com as

prestadoras de serviço contenham, entre outras, as seguintes cláu

sulas:

1- Indicação do responsável pela obra, mencionando sua experiên-

cia em trabalhos de mesma envergadura e capacitação para atuar em

situações de emergência.

2- Garantia da empreiteira das medidas para evacuação das áreas,

no caso de ocorrência de situações de emergência.

3- Periodicidade de visitas do supervisor de radioproteção da em-

presa às obras.
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4- Apresentação da autorização da CNEN para a obra especifica com
30 dias antes do inicio das obras.

5- Apresentação das fichas individuais de doses, materiais dispo-
níveis para situações de emergência, certificado de calibração do
monitor de radiação de área, relatório de vistoria do equipamento
e acessórios de gamagrafia, ã fiscalização da obra uma semana an-
tes do inicio dos trabalhos.

6- Distribuição, para o pessoal de segurança das empreiteiras, de
cópias do plano especifico para obras.

Recomenda-se, sempre que possivel, que o supervisor de radio-

proteção faça uma palestra para o pessoal que irá atuar na obra

diretamente com o pessoal da prestadora de serviços.

Finalmente, cabe â CNEN, como órgão normativo, licenciador e

fiscalizador, no que se refere ao uso da energia nuclear no pais,

assegurar a coordenação e implementação das medidas necessárias

para a correção dos problemas relacionados com o uso da energia

nuclear.

Sugerimos que sejam adotadas as seguintes medidas:

1) formação de Comitês de Segurança, com" a participação das prin-

cipais contratantes, para discutir os problemas específicos

ocorridos em obras de grande porte;

2) alocação de Programa de Trabalho (PT) com recursos próprios,pa-
ra fiscalização de obras realizadas em zonas urbanas, permitin-
do horário flexível para os inspetores, bem como facilidade de
acesso a locais inóspitos e distantes;

3) divulgação, para as empresas interessadas,de ocorrência de aci-
dentes radiológicos, e medidas corretivas e preventivas, com
comentários apropriados, visando esclarecer os supervisores de
radioproteção, pessoal de segurança das empresas, e possibili-
tar novos contratos em bases reais e aplicáveis ã situação que
será enfrentada no empreendimento especifico.
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Convém ressaltar que a segurança necessária para a condução

de operações com radiações ionizantes em zonas urbanas esta dire-

tamente relacionada à integração dos interessados, a saber, empre-

sas contratantes, tais como PETROBRÂS, SABESP, CEG, COMGÂS, CON-

DUTO, etc, com a CNEN, Ministério do Trabalho, SEMA, de forma a

garantir que as doses de radiação recebidas pelos indivíduos do

público sejam de fato aquelas prê-estabelecidas pelo supervisor de

radioproteçao nos planos específicos encaminhados ã CNEN.
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