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RESUMOi

Sfio mostrado* o* métodos, meios e recursos uti.Azados pelo ser

viço de Engenharia da PETROBRAS (SEGEN) na fiscalização dos planos

de proteção radiológica das empresas contratadas para execução de

radiografia. São abordados aspectos de qualificação de procedimento,

pessoal, inspeção interna e fiscalização.

ABSTRACT; ^

This paper shows methods,means and procedures adopted by PETRO

BRAS engineering service to survey safety radiation protection of

the companies that carry out radiography services for PETROBRAS.

The systematic employed in certification of personel;

procedures, audits and field survey concerning radiation protection,

are described.

1. INTRODUÇÃOi

A PETROBRAS visando a maior confiabilidade de seus serviços e

Instalações implantou e vem utilizando em seus empreendimentos uma

política de garantia da qualidade, através de um sistema especifica

mente desenvolvido para este fim.

Um dos elementos deste sistema é a exigência de qualificação

de pessoal e procedimentos em entidades independentes das contrata,

das, no caso, a prõpria PETROBRAS.

Para tal finalidade foi criado em 1978, o Setor de Qualificação

e Certificação - SEQUI, subordinado a Divisão de Garantia da Quali

dade - DlQUAL do Serviço de Engenharia - SEGEN, com o objetivo de

centralizar a qualificação de pessoal e procedimentos.

Aliado «o sistema, foram elaboradas inspeções internas (audito

rias) que visam verificar a conformidade dos empreendimentos com o*

requisitos das diretrizes contratuais. '

Do expo*to, o sistema tem propriciado na área de ensaios nâo

destrutivo* - radiografia, dentre outro* aspecto*, a avaliação de
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candidatos à qualificação d« operador*» e procedimentos das empre

•as quanto aos requisitos básicos de radloprotecão como sera dej|

crito a Beguir.

(A) QUALIFICAÇÃO PB PROCEDIMENTOSi

A PETROBRAS através de sua diretriz contratual preconiza que

os procedimentos de ensaios nSo destrutivos devem ser elaborados e

qualificados de acordo com as normas especificas da PETROBRAS. No

caso de radiografia, a norma para qualificação de procedimento de

ensaio radiográfico ê a N-1595a/março 85. Essa norma abrange os as

pectos de realização do ensaio radiográfico e visa orientar as em

presas contratadas pela PETROBRAS na elaboração de procedimentos.

Com relação à proteção radiológica a norma N-1595o no item 20

"Proteção Radiológica", exige que sejam adicionadas ao procedimei»

to instruções para proteção radiológi.ca a serem utilizadas em sî

tuaçÕes normais e de emergência pelo operador de radiografia, uti

lixando fonte de raio x ou raios gama.

B importante nencionar que não é necessário em lar para o s«t

tor de qualificações da PETROBRAS o plano de proteção radiológica

da empresa que foi submetido a CNEN, visto a responsabilidade de

aprovação do plano ser daquela comissão.

Essas instruções devem conter como requisitos mínimos as s£

guintes informações!

i) Dose» permitidas a regras para delimitação de areai

O procedimento deve apresentar as do^es permitidas baseadas

na» normas da CNEN bem como mostrar exemplos práticos de balisamen

to de áreas, utilizando-se 4a fórmula d» taxa d* dose, conhecida*

(fórmula simplificada)

t r A
d*

Podam a«r uti Usados também tabelas ou abácos. No cálculo nâ»

é considerado a atanuaçlo*

Os exemplos devem ser práticos • objetivos, possibilitando ae

operador quá utili«ar-*«-á do procadlmant©,* entendimento olaro a

se» distorções.
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.11) Regra» de sinalização de area»

O procedimento deve apresentar regras para uma perfeita slnali

sacio de área. Mostrar como ê" isolada a área bem como os acessórios

utilizados para seu isolamento (cordas» sinais etc...).

ill) Instrumentos de dosimetria a serem empregados»

O procedimento deve apresentar os instrumentos de dosimetria

empregados durante a execução do ensaio radiográfico.

Devem constar os tipos de dosimetros empregados, detectores de

radiação (tipo e marca, escalas utilizadas, afcrriçSo/caíibraçSo).

iv) Providências técnicas e administrativas em situações de emergen

cia»

Devem constar no procedimento, instruções que orientem os usuá

rios diante de uma situação de emergência.

Todas as instruções acima descritas devem ser coerentes com o

plano de radioproteção aprovados pela Comissão Nacional de Energia

Nuclear (CNEN) e baseados nas normas de radioproteção vigentes no

pais. A empresa contratada para os serviços de radiografia deve

apresentar junto as instruções de proteção radiológica, a cópia da

carta da CNEN que aprovou o plano de proteção radiológica, anexando

a ao procedimento.

No. anexo Z é fornecido um exemplo das instruções necessárias

de acordo com o qus foi descrito anteriormente.

(»> QUALIFICAÇÃO PB PESSOAL»

Uma outra atividade da DIQUAL/SEQUI é a qualificação de pss

soai em ensaios nSo destrutivos. As empresas contratadas pela PETRO

BRAS para os serviços de radiografia (RX, Ri) devem de acordo com

a* exigências da diretriz contratual, qualificar os operadores •

inspetores de radiografia. Para tal é utilizada a norma PKTROBRAS

N-1590b/dez 87 - enaaio não destrutivo - qualificação de pessoal -

que fornece os requisitos para qualificação.

As provas de qualificação dividem-se^«a»

- Prova Teórica

- Prova Prática

Ma prova teórica constam 40 (quarenta) questões d* múltipla aj
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colha escolhidas aleatoriamente de un banco de dados de ensaio radio

gráfico englobando» dentre outros, os seguintes assuntost

- princípios básicos de radiografia

• noções sobre soldagem

- princípios físicos

- aparelhagem

- radioproteção

£ necessário que o candidato obtenha o Índice mfnimo de aproveJL

tamento de 70%.

Uma vez aprovado na prova teórica o candidato é submetido à pro

va prática que consiste de:

1) Prova de conhecimento de procedimento de inspeção

2) Prova de conhecimento de proteção radiológica

3) Cãxculo do tempo de exposição

Cumpre ressaltar que as provas são eliminatórias. Obtida a apro

Vdção nesta etapa o candidato irá fazer exposições nas técnicas pare

de simples/vista simples, parede dupla/vista simples e parede dupla/

vista dupla,

Como o objetivo deste trabalho é a proteção radiológica, a se

guir será descrita a sistemática da avaliação do operadcr nessa área.

Na seqüência de provas práticas é notado que a PETROBRAs/SEGEN/

DIQUAL/SEQUI preocupa-se em avaliar o candidato â operador quanto aos

requisitos mínimos de proteção radiológica.

Na norma N-1590b/dez 87 é mencionada nas normas a consultar a

N£-6iO4/set 86 - Licenciamento de Instalações de Radiografia Indus

trial, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Para tal o candidato deve apresentar desempenho satisfatório no

teste a qual é submetido. A aplicação de tal teste, leva em conta, o

tipo de radiação na qual o operador está se qualificando, isto é, ra

ios •< ou raios gama.

Ma prova de conhecimento sio avaliados»

- Conhecimento ds balisamento de área de segurança para indiv£

duo de público e operador, mediante cálculo ou tabela

- Utilização de aparelhos de dosimetria (verificação antes e âu.

rante o teste)

- Providências a tomar em situações de emergência e acidentes

A prova de conhecimento de isolamento de área, consiste, básica.
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caaente de UOMI hipotética situação onde baseada numa-carga horária

•ensal ám trabalho e una dada atividade (no caso de gamagrafia) o«

voltagem/amperagem (raios-x) o operador apresentará o balisamento

para esta situação*

Todos os cálculos necessários devem ser apresentados ao exami

nador.

A avaliação quanto aos instrumentos de dosimetria é feita an

tes e durante o teste de campo (execução de radiografia de coroos

de provas) onde são observados o uso correto de dosimetros, de tec

tores de radiação etc, por parte do candidato operador.

(C) INSPEÇÃO INTKRHA:

O sistema de Garantia da Qualidade do Serviço de Engenharia

da PETROBRAS possui uma atividade em suas obras, denominada, inspe

Cão interna que são auditorias realizadas em determinadas etapas

de um empreendimento visando verificar o andamento do mesmo no as

pecto qualidade.

Dentro da avaliação que é feita, são abordados vários aspec

tos, incluindo-se nestes a qualificação de pessoal e procedimentos

verificando-se sua adequação aos requisitos das diretrizes contra

tuais para o empreendimento.

No caso de ensaios não destrutivos, especificamente radiogra

fia, são verificados o atendimento, por parte da empresa, dos iten

estipulados no procedimento de ensaio radiografico aprovado ante

rioimente em conformidade com a norma N-1595a.

Fazem parte das rotinas de inspeção interna:

(1) Verificação da aferição/calibração de instrumentos utilizados

na medirão de radiação. São verificados os atestados anuais de

verificação e aferição dos instrumentos de medição.

(ii) Comparação do certificado da fonte emitido pela CNEN com a

fonte utilizada.

(iii) Instalações de armazenagem da fonte.

(iv) Aspectos gerais de radioproteçáo (equipamentos • acessório'

para as situações de emergência).
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(O) KOTIHA3 DB

O Serviço de Engenharia da PETROBRAs (SBGEN) possue grupos de

fiscalização qu« são responsáveis pela fiscalização das obras con

tratadas pela PETROBRAs nas fábricas e canteiros de obra em todo o

país.

Existindo essa diversificação de locais 6 necessário que haja

una uniformização quanto aos requisitos de fiscalização. Para tal

fora* elaboradas as rotinas de fiscalização no controle de qualida

cie de construção montagem e condicionamento cuja finalidade preci

pua é orientar aos fiscais quanto aos itens a serem verificados.

As rotinas abrangem os diversos aspectos de controle da quali.

dade, sendo que na área de ensaios não destrutivos - -radiografia

Item proteção radiológica são verificados pelo fiscal de campo os

seguintes itens:

a) Plano de proteção radiological

- Deve ser solicitado ã contratada a carta de cadastramento na

CNEN da firma executora do serviço de radioqrafia.

-Deve ser apresentado o sistema de controle físico.

- Instruções a serem fornecidas ao» empregados abordando riscos

e precauções a serem observados no trabalho com radiações io

nizantes.

-Plano para situações de emergência.

• Responsável pela aplicação das medidas e regulamentos de pro

tecão radiológica.

- Designação por escrito, pelo supervisor de proteção radioló

gica, do empregado que acompanhara, em caráter permanente, a

execução dos trabalhos.

- Atestados anuaia da verificação e afarição dos equipamentos

para monitoração • dosimetria.

b) Coro relação â execução do exame radiográficot

• Varificar se as peasoa» qua trabalham com radiação ionlzanta
atendam aos requisitos da CNEN.

• Varificar a existincla d* controla da radiação absorvida (d£
sa) a o controla da axama médico rotina iro.

- Varificar aa a monitoração da iraa é axacutada com os apara,
lhos davidamanta calibrados»

' - Varificar »• a contratada controla a fuga da radiação atr§
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vis dos Irradiadores.

• Verificar •• os Materiais e equipamentos necessários a apli

cacao do plano para situações de emergência estão disponí-

veis e em condições de uso.

Do exposto» verifica-se que a PEÍROBRAS através de sua fisca

litacão exerce o controle nos planos de proteção radiolôgica das

empresas contratadas que em consonância com as normas da CNEN vi

sando a proteção e segurança do pessoal envolvido em nossas obras.
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ANEXO-I

PLANO ESPECIFICO DC RAOIOPROTECAO

a) OBJETIVO

Este piano te» por objet ivo or ientar o» operadores •
responsáveis palas operações com font»» rad ioat ivas , na*
op&r acoàèt, normais • d» emergência, d» acordo com o pi «no di
radioprotecao » de emergência aprovada pelo CNEN.

b> LIMITES DE DDSE5

Os l im i tes permissive»a para trabalhadores
publico «ao os seguintes!

e indivíduos do

CATEGORIA

Trabalhadores

Indivíduos do
publico

LIMITE (6v>
TRIMESTRAL

0,03

LIMITE . (Sv)
ANUAL

0,05

c) DELIMITAÇÃO DE AREAS

cl) Em funcao da carga de. trabalho estimada p* estes serviço»
a delimitação da »ra* para os trabalhadora» indiretos sera
feita com 0,12 Bv.

e2> As radiografia» sempre que possível deverão ser batidas a
a noite, ou em horário» em que as mrmmu se encontrem
inabiteda».

c3> Deverão ser empregado» colimadore» em toda» a» exposições.

OBS. i 1) C«te valor foi adotado levando-se em. consideração o
numero de radiografia» a serem executada», o tempo de exposição
por radiografia, o tempo de duração do» serviços d» maneira que a
dos* absorvida nae ultrapasse a dos» maxima para o per iodo
considerado.

MOCCMMIHTO M*

SEO-Bft-01
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d> ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO *>£. AREAS

No isolamento • sinalização d» arca» controladas «s»r*o
bordas d* nylon • placa* COM O símbolo indicativo da prsí»K.» dc>
radiaco»* ionizantet. A figura 1, Mostra um «xcmplD de- »rrnijo
d*mt«* «atariais.

'••\

i

1

SEQ-ER-01
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A placa- com o simbolo indicativo da presença da radiação
t * deve ter aá características mostrada» na figura 2.

e> INSTRKMENIOS DE DOSIMETRIA

os sequintM os instrumentos de dosiim»tr ia

INSTRUMENTO

Dosiwetro de
leitura indi-
reta

Dotii n»»»tro de
lei tura direta

Coiit ad.or Be i ger

UTILIZAÇÃO

Continua
obrigatória

Continua
obrigatória

Durante as
exposi c&es,
recolhimento de
fontes e baliza'
mento d* areas

FINALIDADE

Control* de dc«e
absorvida no m s

OBSERVAÇÃO

Controle
de dose
d a

Avaliacao
de dose

di ario
absorvi-

da taxa

Z&r i>r
ini ei

dos sa
VÍCOS

A O

I O
i r -

Troc*»"
pi 1 lií
cada
dias

>> a
3 0

•> SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

S*o caracterizadas como emergência as seguintes situacoest

falhas humanas)
mau funcionamento do equipamento}
incêndio', queda, colisão, furto, extravio e inundacaoi
outras situações com exposição incontrolavel d* fonte.

Nas situações de emergência, o operador ou responsável pelos
serviços deve desencadear • seguinte serie de providencias!

fl) providenciar o evacua*tento da area d* trabalhadores,
trabalhadores indiretos e indivíduos do publico ate. o limite onde
a dose nao ultrapasse 25m Sv/h (0,29 mre»/h>.

42) Isolar a »rmm com corda» e placa» e assegurar que a »r*m nao
seja invadida.

f3> Informar imediatamente mo responsável pela instalação (aberta
ou fechada).

ftCVftlO


