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ABSTRACT

Historicamente, nas unidades de produção de petróleo e gás nas operações offshore e onshore, no Brasil e em 
todo o mundo, há ocorrências de incrustações e de depósitos de natureza inorgânica oriundos das formações 
(reservatórios) constituídas, basicamente, de BaS04 (sulfato de bário) e de CaC03 (carbonato de cálcio).

Este trabalho apresenta avaliações dos níveis de radioatividade (taxas de dose de radiação gama) em elementos 
da planta de processo de unidade de produção tipo FPSO que evidenciam a presença de incrustação e/ou borra 
radioativa e sua evolução ao longo do tempo, comparando com avaliações anteriores.

A radioatividade detectada é devida à presença de material radioativo de ocorrência natural -  NORM -  
Naturally Occurring Radioactive Material, constituído predominantemente por BaS04, contendo Rádio, 
elemento natural radioativo, que se apresenta como os isótopos Ra-226 e Ra-228.

A detecção de radioatividade em equipamentos/tubulações indica a presença de incrustação e/ou borra contendo 
material naturalmente radioativo {NORM), porém a ausência de radioatividade não exclui a presença de 
incrustação ou borra, pois esta pode ser constituída de material não radioativo, como o CaC03. A radiação gama 
apresenta a propriedade de atravessar o elemento construtivo (aço) dos equipamentos e linhas, permitindo a 
detecção do material radioativo no interior dos mesmos sem necessidade de sua abertura.

Este monitoramento foi implementado devido ao histórico de incrustações radioativas na Bacia do Espírito 
Santo. Estes dados contribuem para a tomada de decisão na estratégia de dosagem de inibidores de incrustação 
aplicados no sistema de produção, possibilitam a classificação de áreas de acordo com a norma CNEN-NN-3.01, 
bem como orientam para os procedimentos de segurança e higiene ocupacional durante intervenções (aberturas, 
entradas e limpezas) nos elementos de processo.

1. INTRODUÇÃO

O monitoramento da presença de NORM  (material radioativo de ocorrência natural) foi 
implementado em função do histórico de ocorrências de incrustações radioativas em unidades 
de produção offshore de óleo e gás na Bacia do Espírito Santo, notadamente durante as 
operações no Campo de Golfinho, na Bacia do Espírito Santo. Os dados obtidos contribuem 
para a tomada de decisão na estratégia de dosagem do inibidor de incrustação aplicado ao 
sistema de produção da unidade, bem como orienta para os procedimentos de segurança do 
trabalho e higiene ocupacional no caso de intervenções (aberturas, entradas, inspeções e 
limpezas) nos elementos da planta de processo.
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A radioatividade por si só não se constitui num grande problema, pois esta é decorrente da 
presença de material radioativo de ocorrência natural (NORM - Naturally Occurring 
Radioactive Material) e de baixa atividade específica (ISA - Low Specific Activity), que 
normalmente resulta em níveis de taxa de dose que não limitam as atividades dos 
trabalhadores, mas, em alguns casos, ultrapassam os limites derivados para Indivíduos do 
Público, definidos pela CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Uma grande preocupação é com a interferência das incrustações e borras na operação das 
plantas de processo e os problemas advindos da necessidade de paradas de produção para 
limpezas que, nestes casos, exigem maiores requisitos de segurança (medidas de Proteção 
Radiológica), sendo mais onerosas, além de resultarem na geração de resíduos com 
destinação específica.

Em casos mais severos, as incrustações radioativas reduzem a capacidade de produção da 
planta, dos sistemas de elevação e escoamento, exigem paradas não programadas para 
intervenções (limpezas, squeezes, troca de elementos, etc.), com custos normalmente 
elevados, comprometendo as metas de produção e a eficiência operacional.

2. MONITORAMENTO DE NORM

2.1. Método e Equipamentos

A utilização de equipamento medidor de radiação gama (medidor Geiger-Miiller ou detector à 
cintilação com fotomultiplicadora) para a constatação da radioatividade é um método não 
invasivo para evidenciar a presença de material radioativo no interior de equipamentos e 
tubulações sem a necessidade da abertura dos mesmos ou da interrupção de qualquer 
operação. Os medidores de radiação digitais utilizados neste monitoramento foram RadEye 
PRD/PRD-ER, da Thermo e PM-1621 da Polimaster (Figura 1).

Figura 1. Medidores de radiação digitais RadEye 
PRD/PRD-ER e Polimaster PM-1621
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Os equipamentos medidores de radiação utilizados nas avaliações são periodicamente 
calibrados em laboratório credenciado pela CNEN e passam por aferição com fonte-teste 
antes do início de cada medição.

A radiação gama (y), onda eletromagnética de alta penetração e de grande alcance, sem massa 
e sem carga, apresenta a propriedade de atravessar o elemento construtivo (aço) dos 
equipamentos e linhas, permitindo a detecção do material radioativo no interior dos mesmos 
sem a necessidade de sua abertura.

Os valores de radiação gama são expressos como taxas de dose em |iSv/h (microSievert por 
hora), medidos na superfície externa de equipamentos e tubulações (NRS, Nível de Radiação 
na Superfície), salvo nos casos de medições de background (radiação de fundo), onde são 
realizadas medidas a 1,0 metro do piso nas áreas abaixo dos elementos contendo NORM  e 
durante as inspeções internas de vasos e tanques.

A detecção de radioatividade (radiação gama) em equipamentos e tubulações indica a 
presença de incrustação e/ou borra contendo material naturalmente radioativo, porém a 
ausência de radioatividade não exclui a presença de incrustações ou borras, pois as mesmas 
podem ser constituídas de material não radioativo como, por exemplo, CaC0 3 .

2.2. Pontos de avaliação da presença de NORM

Anualmente, são realizadas avaliações de radioatividade na planta de processo do FPSO em 
pontos potencialmente formadores de incrustações e/ou acumuladores de borras radioativas:

Chegada das linhas dos poços produtores (riser balcony);
Válvulas choke das linhas de produção e headers;
Tubulações e válvulas do sistema de água produzida;

• Slop tanks e pumping room;
Trocadores de calor, hidrociclones, unidade de flotação;
Vasos separadores: HP Separator (Separador de Alta Pressão), Electrostatic 

Coalescer (Tratador Eletrostático), Test Separator (Separador de Teste) e LP 
Separator (Separador de Baixa Pressão).

Avaliações pontuais e específicas são eventualmente realizadas, além de, preventivamente, 
quando de aberturas e intervenções em elementos da planta de processo.

Periodicamente também são realizadas avaliações nos tanques de carga visando estabelecer a 
eventual necessidade da adoção de medidas de proteção radiológica em operações de limpeza 
e inspeções.

Outros pontos da unidade também são avaliados anualmente, conforme listado acima, mas 
não constam deste trabalho ora apresentado.
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2.3. Resultados das Avaliações

2.3.1. Resultados das avaliações de background nos vasos separadores

Abaixo, na Tabela 1, são apresentados os resultados das medições de background (radiação 
de fundo) obtidas nas bacias de contenção sob os vasos separadores nas avaliações realizadas 
em Novembro/2010, Setembro/2011 e Setembro/2012.

Tabela 1. Background máximo sob os vasos separadores em jiSv/h

Taxa de Dose 

|iSv/h

HP
Separator

Electrostatic
Coalescer Test Separator LP Separator

Nov/2010 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

Set/2011 7,50 0,90 1,65 0,50

Set/2012 10,6 1,60 2,80 1,25

2.3.2. Resultados das avaliações de NRS nos vasos separadores

A seguir, são apresentados os resultados das medições de taxa de dose na superfície externa 
dos equipamentos, destacando apenas parte destes resultados, porém bastante representativa, 
do grande número de pontos monitorados em cada um dos vasos separadores. Em todas as 
avaliações, as medições são efetuadas sempre nos mesmos pontos (previamente definidos). 
Esta reprodutibilidade espacial confere credibilidade às comparações posteriores dos 
resultados obtidos.

Na Figura 2, a seguir, é apresentado um desenho esquemático com a identificação de pontos 
de medição do NRS no HP Separator.
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Abaixo, na Tabela 2, são apresentados os resultados das medições de taxa de dose (em 
|iSv/h) obtidas em pontos determinados na geratriz inferior do HP Separator nas avaliações 
realizadas em Novembro/2010, Setembro/2011 e Setembro/2012.

Tabela 2. HP Separator -  Taxa de Dose (NRS) em jnSv/h

A B c D E F G H I J K L

Nov/2010 2,55 2,26 4,29 4,02 4,50 3,40 4,40 2,10 0,62 1,66 3,65 1,45

Set/2011 3,75 8,68 8,50 10,5 6,05 6,70 7,05 3,70 1,64 4,85 6,80 3,30

Set/2012 8,20 9,69 17,0 19,4 8,40 12,8 11,1 6,60 7,80 12,8 12,5 2,25

Na Figura 3, a seguir, é apresentado um desenho esquemático com a identificação de pontos 
de medição do NRS no Electrostatic Coalescer.

Abaixo, na Tabela 3, são apresentados os resultados das medições de taxa de dose (em 
|iSv/h) obtidas em pontos determinados na geratriz inferior do Electrostatic Coalescer nas 
avaliações realizadas em Novembro/2010, Setembro/2011 e Setembro/2012.

Tabela 3. Electrostatic Coalescer — Taxa de Dose em jnSv/h

A B c D E F G H I J K L

Nov/2010 0,27 0,20 0,75 1,50 0,70 1,93 0,60 1,50 1,00 0,83 1,20 0,52

Set/2011 0,47 0,50 1,15 1,75 1,02 2,40 1,08 2,20 1,70 1,20 1,80 0,88

Set/2012 1,08 1,25 2,00 2,60 1,85 5,25 2,85 2,95 2,20 1,70 2,40 1,35
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Na Figura 4, a seguir, é apresentado um desenho esquemático com a identificação de pontos 
de medição do NRS no Test Separator.
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Figura 4. Test Separator

Abaixo, na Tabela 4, são apresentados os resultados das medições de taxa de dose (em 
|iSv/h) obtidas em pontos determinados na geratriz inferior do Test Separator nas avaliações 
realizadas em Novembro/2010, Setembro/2011 e Setembro/2012. Nas porções “A” e “B” do 
Test Separator não foram realizadas medições de NRS devido à dificuldade de acesso (altura 
elevada).

Tabela 4. Test Separator -  Taxa de Dose em jnSv/h

A B c D E F G H I J K

Nov/2010 - - 2,70 2,20 6,60 7,25 1,46 0,65 1,02 1,58 0,12

Set/2011 - - 9,45 9,00 8,30 9,40 3,15 2,15 5,90 9,40 0,80

Set/2012 - - 7,65 4,30 10,1 12,1 5,25 3,45 6,50 13,1 1,05

Na Figura 5, a seguir, é apresentado um desenho esquemático com a identificação de pontos 
de medição do NRS no LP Separator.
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Figura 5. LP Separator
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Abaixo, na Tabela 5, são apresentados os resultados das medições de taxa de dose (em 
|iSv/h) obtidas em pontos determinados na geratriz inferior do LP Separator nas avaliações 
realizadas em Novembro/2010, Setembro/2011 e Setembro/2012.

Tabela 5. LP Separator -  Taxa de Dose em jnSv/h

A B c D E F G H I J K L

Nov/2010 0,78 0,86 0,17 0,18 1,20 0,80 0,75 0,70 1,50 1,35 0,90 0,27

Set/2011 1,65 1,48 0,48 0,25 1,85 1,92 1,45 2,03 2,00 1,76 0,58 0,37

Set/2012 2,15 2,25 0,80 0,31 2,65 3,75 2,75 2,50 2,20 2,14 1,45 0,41

3. CONCLUSÕES

O histórico dos resultados das avaliações de radioatividade neste FPSO evidencia um 
incremento significativo dos níveis de taxa de dose nos elementos da planta de processo ao 
longo dos anos, indicando o acúmulo de incrustações e/ou borras contendo NORM  no interior 
dos vasos separadores, com relação direta com o aumento da geração de água produzida. Há 
pontos, como no caso do HP Separator (Separador de Produção), com nível de radiação na 
superfície (NRS) acima de 19 |iSv/h, além de vários pontos com background acima do limite 
derivado para Indivíduos do Público definido pela CNEN, que é de 0,50 |iSv/h.

O monitoramento da formação de incrustações (radioativas e não radioativas) deve ser 
implementado logo no início da produção. Seus resultados, aliados ao acompanhamento de 
parâmetros de processo e análises laboratoriais, auxiliam nos ajustes da estratégia de 
utilização de produtos inibidores de incrustação, quanto às suas características químicas e 
mecanismo de ação, sua concentração, seus pontos de aplicação e seu regime de dosagem, 
levando em conta, dentre outros fatores, a progressiva geração de água produzida, bem como, 
a entrada em produção de poços de reservatórios diversos contendo águas com 
comportamentos diferenciados na planta de processo, muitas vezes incompatíveis com a(s) de 
outro(s) reservatório(s).

O monitoramento e a análise dos dados obtidos também atuam como indicadores para o 
estabelecimento de procedimentos de segurança e de permissão para trabalho no caso de 
intervenções (aberturas, entradas, inspeções e limpezas) nos elementos da planta de processo 
que apresentam Material Radioativo de Ocorrência Natural, bem como, para a estratégia de 
ação em higiene ocupacional do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da 
unidade.
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