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I
MODELO PADRÃO PARA RELATÓRIO DE ANALISE

DE SEGURANÇA DE USINAS DE REPROCESSAMENTO
DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES

NE-1.08

1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

1.1 OBJETIVO

1.1.1 O objetivo desta Norma e estabelecer o MODELO PADRÃO PA

RA RELATÓRIO DE ANALISE DE SEGURANÇA DE USINAS DE REPROCESSAMEN

TO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES, compreendendo o formato de apre -

sentação , a natureza, e o grau de detalhamento, da informação

mTnina exigida pela CHEH para avaliar os respectivos pedidos de

Licença de Construção ou de Autorização para Operação, efetua -

dos de acordo com a legislação vigente.

1.2 CAMPO DE APLICAÇÃO

1.2.1 Esta Norma se aplica aos seguintes relatórios básicos

do* processo de licenciamento de uma u&ína de. Ke.pfioceA6ame.nto de

I - Relatório Preliminar de Análise de Segurança -

T.VAS,parte integrante do requerimento de Licen-

ça ds Construção; e,

II - Relatório Final de Análise de Segurança-RFAS ,

parte integrante do requerimento de Autorização

pars Operação.

z. GENERALIDADES

2.1 INTERPRETAÇÕES

2.1.1 Em caso de divergência entre os requisitos desta Norma

e os de normas específicas, baixadas pela CNEW, prevalecerão os

requisitos das normas específicas.
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2.1.2 O ANEXO desta Norma é considerado parte integrante da

mesma.

2.1.3 Qualquer dúvida que possa surgir com referência as di£

posições desta Norma, sera dirimida pela CNEN mediante pare -

cer do Departamento competente e aprovação da Comissão Delibe-

rativa.

2.2 ISENÇÕES E REQUISITOS ADICIONAIS

2.2.1 A CNEN pode, mediante solicitação expressa do Requeien

t?.,ou por sua própria iniciativa, conceder isenções de requisj,

tos desta Norma se, a seu critério, considerar que tais isen -

Ões não comprometem a segurança da usina, a vida, bens e saú-

de do público em geral e são do interesse da comunidade.

2.2.2 A CUEN pode, através de Resolução, Norma ou outro docu_

mento, acrescentar requisitos adicionais aos constantes nesta

Norma, conforme considerar apropriado ou necessário.

'•.3 COMUNICAÇÕES

' .3.1 As eventuais comunicações decorrentes das disposições

desta Norma, devem ser endereçadas ã Presidência da CNEN,exce-

to quando explicitamente determinado em contrário.

3. DEFINIÇÕES E SIGLAS

Para os fins desta Norma, juntamente com as definições e si

glas constantes da Norma CNEN-NE-1.02: "CRITÉRIOS GERAIS DE

PROJETO PARA USINAS DE REPnOCESSAMENTO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEA-

RES ", são adotadas as seguintes definições e siglas:

1) AIEA - Agência Internacional de Energia Atômica.

2) Altuia iz Onda. - diferença de altura entre a crista da on-

da considerada e a parte inferior do entresseio precedente.
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3) kltuia dt Onda Máxima - na lor attuKa de onda em um KtgUtxo

dt Ombu, aproximadamente Igual a 1.67 vezes a attutui dt onda U

4) Atíwut de Onda Significativa -altura média do terço superior das

altuKOA dt onda eu UM RtgiitKo dt Onda*.

í) kmoKttciMtnto - qusda da amplitude de resposta com o tempo,re

sultante da perda de energia em elementos estruturais, causa-

da por atrito e histeresis do próprio material, be* como por

descontinuidades, tais como fissuras, juntas deslocadas e ou-

trás alterações na rigidez do elemento estrutural durante a

resposta a movimentos sTsmicos incidentes. 0 amoKtttimtnto es_

truturai usado em análise de modelo e, normalmente, expresso

como uma percentagem do amoJittcimtnto crítico.

é) Anãliét Modal - analise estrutural dos modo* dt vibxacio.

7) AniU.it Stimlca Vinãmica • análise desenvolvida a p a r t i r do

efe i to promovido por um deslocamento , ou por uma força, es -

tát icos ou dinâmicos, que representem o movimento sísmico a-

tuante.com consideração expUdta das características dinâmicas desse

movimento.

t\ AnitUt Slémica fttãtiea - analise desenvolvida a par t i r do e fe i to

promovido por um deslocamento, ou por uma força, estáticos que

representem o movimento sTsmico atuante, sem consideração explícita das

características dinâmicas desse movimento.

9) fcta dt Fxctuião - área que circunda a usina e pertence obriga -

tor lamente ao patrimônio do Rtqut.ie.nte., o qual tem, nessa área,

autoridade para determinar todas as atividades julgadas nece±

sãrias pare fins de segurança. Inclusive remoção de pessoal. Deve ter di -

mensão t a l , que um Indivíduo estacionado em qualquer ponto de sua divisa

por duas horas Imediatamente apôs a uma liberação máxima postulada de

produtos de fissão, não receberia uma dose total de radiação superior a

25 rem no corpo Inteiro, ou superior a 300 rem na tiroide por Inalação de

iodo 131.
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10) íiea Controlada - área mantida sob supervisão de pessoa ou

pessoas com conhecimentos para aplicar procedimentos e regii

lamentos apropriados de radioproteçao , e na qual é exerci-

do controle de acesso, ocupação e condições de trabalho.com

a finalidade de evitar ou minimizar a irradiação de indivT-

duos.

íl) Atividade. Macioi&Z&mica - a t i v i a a c e • : ^ i c a ck1 : n t c n ^ i d a d z

suficiente para ser percebida pelo honiein.

12) Atividadz Mic\o&&Zòmica - ati vi d.vJ.f , ̂ m i c a somente percep-

tTvel por instrumentos.

1 3 ) A v a l i a ç ã o do Fofine.ce.dí;\ <•••,•'. ,., . . - o

si s t e m a de q e r ê n c i a do f o r r e c e d o • t r. <-:i n ã o , c a p a c i d a d e d e

p r o d u z i r u m itzm o u u m s e r v i ç o <s '•• '•.••••• ...-.̂  a r. > " , > '.?PM\

d a , e de g e r a r e v i d ê n c i a que «i? Sv-rr T ? a cip' r ' H- %cf;

t a b i l i d a d e .

Í4) AuditoKia - a t i v i d a d e d o c u m e n t a d a , r e a l i z a d a para d e t e r m i -

n « r , p o r i n v e s t i q a ç ò t . t e x . o « - . ' - •• • >•:• - i e .r •. •> ;. - . <r - r -

jztiva , se os p r o c e d i m e r t c * . • • '•'.-* r • ••"- . ^>-ec'' ci

c a ç õ e s o u o u t r o s r e q u i s i t o n ..>••- •. >• Í . « V ^ ^ - «, • ^ , , • ' „ , ? a

t am d e s e n v o l v i d o s , documentados de modo ad e q u a d o , e eficieri

temente i m p l e m e n t a d o s .

15) Ba&z-di- Vfiojzto - informação rei ri ti ̂s i um sistema, compr. -

nente ou estrutura da instalação nuclear, que identifica <n,

funções especificas a serem dejemprf.ri^dai peto -ct*un e us va

l o r e s , o u f a i x a ríe v a l o r e i , > = « - . • • • • ; ' • ' : i f? - ,>á • .̂ . J •»•-- * P

c o n t r o l e , s e l e c i o n a d o s c o m o ' í/r-i *..is d e referí.*;:; ; a -̂

p r o j e t o .

16) Capacidade Nominal - massa de 'jirí-^G pr,^-:t :,.-'!<( -.-nt ca,:- ...

t e r v a l o d e t e m p o , e s p e c i f i c a d a r ; ; < • ' : - ' ! , •'.. ..••.'•••..

17) CWEN - Comissão Nacional de Enerni? ^ . ^ U "
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It) Con.ilabiliaa.dz - probabilidade de um itzm ou de uma insta-

lação funcionar satisfatoriamente durante um tempo especi-

ficado e sob condições ds operação estabelecidas.

19) ContKolz da Qu.atida.dz - ações de gaxantia da qualidadz ne-

cessárias para controlar e medir as características de um

itzm, processo ou instalação com relação a requisitos pri-

estabelecidos.

20) Cn.itZ.iio6 PKincipaiò dz Viojzto - objetivos funcionais re-

lacionados ã segurança, de todos dispositivos de uma deter^

minada U6ina dz Kzpn.oc.Z6hamzn.to, que são exigidos no interès

se da saúde e segurança do pessoal empregado e do publico

em geral. Incluem os Critérios Gerais de Projeto (Norma -

CNEN-NE-1.02), mas não são limitados aos mesmos.

•. Vi6po6i£ivo de Re.6eA.va QpzKativa - sistema, componente ou

dispositivo projetado para cumprir determinada função,qua£

iz se fizer necessário, de acionamento não automático.

11, Vi6po6itivo dz Rtta.gaan.da - sistema, componente ou dispo -

sitivo projetado para cumprir determinada função, quando

r,e fizer necessário, automaticamente sem quebra de conti -

ri 'idade.

ti) Vocumzntação - informação, escrita ou ilustrada, descre -

vendo, definindo , especificando, relatando ou certifican-

C' atividades, requisitos, procedimentos ou resultados.

-4) ilzvação dz Onda - distância vertical entre a crista da

»"âa considerada e o nível do mar (água calma).

25 Emba6amanto Cn.Í6tatino - substrato de rocha cristalina, de

ocorrência global ininterrupta e de comportamento homogê -

nio em relação ã resposta e a transmissão de ondas sísmicas.

26) Inthtntt - nTvei alto anormal ou transbordamento de água do

leito regular de cursos fluviais, causado per agentes naturais.
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27) Enchznte. Haxima Piovãve.1- (EMPI - «.nchente hipotética (des-

carga pico, volume e forma do hidiaxama) estimada como a

mais severa razoavelmente possível de ocorrer, com base

na mais adversa combinação de condições hidrometeorolõgi-

cas consideradas bastante características da região gec -

gráfica envolvida, ã exclusão de combinações e<l~eTamente

raras.

26) Ensaio - determinação ou verificação da capaccia., de um

itim em satisfazer requisitos especificados, utro es da

submissão desse itim a um conjunto de condições 'ficas

quTmicas, ambientais ou operacic.ais.

29) Eplc.zn.tKo - ponto da superfície terrestre, localizado di-

retamente acima daquele onde concentrou-se a fonte de li-

beração de energia na zona de falha.

Sfl) Sàptci^ícação - conjunto de requisitos a serem satisfei -

tos por um Itzm ou método, com a indicação do procedimen-

to para verificar o cumprimento dos requisitos especifica

c"c:,

31J e&pzttKo de. Rtòpoita. - grafico das respostas máximas ( em

terüics de aceleração, ou velocidade, ou deslocamento) de

uma seqflíncia de osciladces de um grau de liberdade ca

d* i de xmoxticimintoò conhecidos, em função das freqüên-

cias (ou dos períodos) dos harmônicos fundamentais des -

ses osciladores, quando sujeitos a um movimento vibratõ -

rio definido em seus suportes.

32) Eipzctxo de Rupotto. do Solo - t&pe.ct>io de iiòpo&ta. deter

minado pela incidência do movimento vibratório do solo em

espaço livre do mesmo, ao nTvel da fundação de edifTcios

ou estruturas ou em outros níveis definidos desse espaço

livre.
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33) í&pectxo de Retpoòta-de-PJiojeto do Solo- e*pec£Ao de

poAta do tolo, obtido pela modificação de um ou mais

tio & de xzòpoòta. do tolo individuais para levar em conta

a variabilidade e a incerteza relativas aos movimentos sís

micos incidentes.

34) l&pectfio de. Re&pc&ta do Pavimento - eapec-frio de le&poAta.

do movimento em um nível particular da estrutura ou edifí-

cio , para um dado abalo sísmico.

35) l&pectKo de Keipoita-de-Piojeto do Pavimento - e.6pzcttio de.

Mòpo&ta do pavimento , obtido pela modificação de um ou

mais tÁpectioò de xtòpoòta do pavimento individuais para

levar em conta a variabilidade e incertezas relativas aos

movimentos sísmicos incidentes e ãs características da

fundação e edifício ou estrutura.

36) Eòtãgio dai Kguaò (ou simplesmente titãgio)- elevação da

' superfície de Igua em relação a um nível zero, selecionado

arbitrariamente.

37) EòVmtufia Jectônica. - deslocamento ou distorção em grande

escala no interior da crosta terrestre.

38) Evidência Objetiva - informação. assentamento, ou fato, de

natureza quantitativa, pertinente a qualidade de um item

ou serviço afim, e que é baseado em observação, medida ou

tn&aio passível de verificação.

39) Exame - elemento de inòpeção que consiste na investigação

de item, suprimentos ou serviços para determinar a confor;

midade com os requisitos especificados passíveis de tal v£

rificação . 0 exame é, usualmente, não destrutivo e inclui

simples manipulação, aferição e medida física.
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40) Talha Gzolôgica (ou simplesmente falha) - zotfiutuia ticto-

nica , representada por uma superfície de descontirtuidade,

ao longo da qual ocorrei:, O J e í U c... , > rer.do, 'jm movimento

diferencial entre os materiais sit-^dos d<? u* 1 í?do e de ou^

tro da descontinuidade.

41) Talha Capaz - falha gtclógica que apresente uma ;u mais ,

das seguintes características

(a) evidencia de movimento, na superfície <u< so>.. -,u na

sua proximidade, ocorrido uma <ez, peU- i?fc: , nos

últimos 35.000 anos, ou rec?-r-*--:>'t?me"te nr- ' ' M Í T C S

500.000 anos;

(fa) atividade, macio ÁolimÃ-ca det.-r nrinada i n- ;r umei. ',alme_n

te, com registros de precisão suficiente para demons^

trar uma relação direta COT, a Áalha;

(c) correlação estrutural com outra ^aíha cavaz row, as

características (a) o u ( ò ) , de tal sorte que seja ra_

zoãvel a suposição de que o movimento de uma seria a_

companhado do movimento da outra.

Não obstante essa definição , a associação estrutural de

uma ialka com feições estruturais geológicas a n t i g a s , pelo

menos pri-quaternarias, pode demonstrar, na ausência de

qualquer evidência conflitante, que a falha não é capaz.

41) Talha inativa - ialha sem sinais de movimentos geológicos

recentes ou de atividade, macio ou micf.oòàiòmica conhecida.

43) Talha Única - ocorrência que resulta na perda de capacida-

de de um componente para desempenhar a função ou funções

de segurança que lhe competem. As talha* múltipla* , isto ê,

as perdas de capacidade de vários componentes, quando re -

sultantes de uma ocorrência única, são consideradas como

única.

_ J
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44) fat ham into de SuptKiZcit - ruptura ou deslocamento do so-

lo, em sua superfície ou junto ã mesma, causado pelo movi_

•ento de una iatha geoíÔaica.

45) Funções dt Gaiantia da Qualidade. - funções que asseguras

o estabelecimento e a execução efetiva de um adequado p U

no de Garantia da Qualidade. , bem como as que verifica* a

realização correta de atividades passíveis de afetar iun-

çoe* de AtguAança.

46) Gaxantia da Qualidade. - conjunto das ações, planejadas e

sistemáticas, necessárias para prover a confiança adequa-

da de que um item ou uma instalação funcionará satisfato-

riamente em serviço.

47) Hid*og\ama - gráfico representativo da variação no tempo,

de diversas observações hidrolõgicas como cotas, descar -

gas, velocidades, etc.

4t) HldKogiama. Unitíxio - hiduogfiama resultante de um escoa -

mento direto unitário gerado uniformemente numa bacia a

uma velocidade também uniforme, durante um período de tem

po determinado.

49) HiAtÕKico do Movimento - movimento vibratório de suportes,

expresso em termos de aceleração (acilzKogiama), velocida-

de ou deslocamento, em função do tempo.

50) HlòtÕKlto do Hoviminto do ?avime.nto - hit tóxico do movúitn

to que representa um ou mais movimentos sísmicos em um da-

do nTvel do edifício ou estrutura.

51) HUtÓ*ico-dt-?Kojtto do Uovlmtnto do Pavimento - hUtõií -

co do movimento do pavimento de suporte, cujas amplitudes

ou escalas de tempo foram convenientemente modificadas pa-

ra Itvar em conta a variabilidade e incertezas relativas

aos movimentos sísmicos Incidentes e is características da

fundação e do edifício.
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52) HÃ.6tÓA.Á.co do Uovimznto do Solo - kióto>i<ic.o do mov4.mzK.to

que representa um ou .riais movimentos sT«micQS no espaço

livre do S O I D , ao r'vel dá r-.oua -.. jf e d i v c i o r ou es^ru

turas ou em outros níveis definidos desse espaço livre.

53) HÀ.Atõ>i4.co-dz-?Kojzto do iuov4.mzn.to cio Solo - n+.ò .J^ICO do

movA.me.nto do òolo, cujas amplitudes ou escala?, d? tempo

f o r ^ m c o n v e n i e n t e m e n t e -o.j ; f '•r >••-., - ? . l . v j ' -^ • • • i f -. t a a

v a r i a t i l i d a d e e a i n c e r t e z a r e i a i . ^ . .ÍGS > ^ . - ^ L ;. Í s í s -

m i c o s i n c i d e n t e s .

54} lniox.ma.cao &ob Ccmpuomi^òc - •> n r o r ^ •, a o d e c a r a : - - s i g i l o

so que o n.e.que.ie.nt2 é obrigado a ^arnecor i v- ̂ e ̂ t. • i fatrente

ã CNEN, e sobre a qual, porém, ru :.<">,•; o dir». .;.• de ->\:gir a

manutenção da natureza não osten . _

55) Iiupeção-ação de c.oní/t.o£e cia i?ua£^dad? que , por meio de exa

me, observação ou medição, determina a conformidad" de

<L£znA, métodos e procedimentos com os requisitos pré-esta

belecidos relativos ã qualidade.

56) Íntznò4.da.dz de Si.òmo - medida empírica das proporções do

abalo sTsmico, relacionada a seus efeitos no homem, nas

estruturas por ele construídas e na superfície, num da-

do local. E o valor numérico usado, por exemplo, na esca-

la de Mercali Modificada.

57) lnte.xac.ao E&tiututia-Solo - movimento relativo entre funda

ção e solo. Considerando que as características de amottki

cimznto , massa e rigidez de edifícios e estruturas po -

dem diferir significativamente das do solo subjacente, p£

de ser necessário adotar um modelo para as fundações cios

edifícios separado do solo da fundação , permitindo, as -

sim, movimento relativo entre as estruturas e edifícios e

seus respectivos meios sustentadores.
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Inundação - acumulação de água em área não habitualmente

submersa, resultante, por exemplo, de enchente*, onda*

de chtía, &uigênciaò , marés altas, ie.&&aca.6 ou precipi-

tações pluviais, que podem ou não ser simultâneos. !
i

59) Item - qualquer instalação, sistema, componente, estrutu_

ra, equipamento, peça ou material da u&ina.

60) Item Importante ã Segurança - instalação, sistema, estru^

tura, componente ou equipamento da uiina, cuja falha pos_

sa ensejar exposição ã radiação ou liberação de radioatj^

vidade em níveis superiores aos limites estabelecidos nas

Normas pertinentes da CNEN.

61) Item Re.lcLciona.do ã Segurança - item importante, a òeguran-

ça que não contém material radioativo.

62) Lique^ação - significativa perda de resistência e rigidez

de solos sem coesão e saturados, devida a movimento vibra^

tõrio do solo.

63) Locai - área geográfica contendo a u&ina, definida por

uma divisa perimetrai e scb controle efetivo da gerência

da uòina.

64) Magnitude, de. Siòmo - medida das proporções do abalo sismi

co, relacionada ã energia liberada sob a forma de ondas

sísmicas, t o valor numérico usado, por exemplo, na esca-

la de Richter.

65) Modo de Vibxação - estado de um sistema oscilante, que

corresponde a uma forma particular de vibração ou des1oca_

mento e a uma das possíveis freqüências ressonantes do

sistema.

66) Hão-ConioKmidade - deficiência em características, docu -

mentaçio ou procedimento que torna a qualidade de um item

Inaceitável ou Indeterminada.
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6 i

7 0

de Água Máximo Piovâve.1 - nível máximo de água cal*

T. -je pede ser produzido pel? naií severa combinação de

parâmetros hidrometeoro1ogice••• , /elmer.te possível pa

ra o local considerado.

Onda de chtia - elevação do -ível das águas de um v-urso

fluvial até um pico e subseqüente recessão, causada por

\i? d * ? s I i s a m e n t - j d e e n ; •• •• •• • - •• ::• t M r a . ' e b i * - - - . g e m ,

a m o n t a n t e , d e v i d o a di-^i s i:. . J_ ou d . j:.;.urao

ou a c a p a c i d a d e d e p r o j e t o «:. j,;.

Onda d.". i/ e. K Í C - o ^ ? 3 >• •?. s u 11 - •; ; d e v e r- *: • •; b •• 8 u m a

PGQ. Prograra de Ca-

de ã g ti a cobre a arpa de -| "

nada d u r a ç ã o , que produziria t

b">" 1 idade, praticamente,, r«. • •

; 11 a i, a o

i- 'etermi-

"•ÍIT. possi

)',ar

73)

74)

75)

> •: • r • 1 •

76,

conjunto de operações necessa

de fissão e recuperação •;.»••' • .;-

combu s t í v e i s nucleares a r; i'- - ;

P.tou-í.)icia Tecíc«-('ca •• rfce. *"ão " . ' .• •• •

t u d e d a s c a r a c t e r í s t i c a s g e o l ó g i c o - e s t r u t u r a i s p r e s e n t e s

R A 5 - R e l a t ó r i o de A n á l i s e de Se;<-> inça

R e g i ã o - á r e a g e o g r á f i c a , zir-'1-,*::.-- ••> i: : > Í C 1 *i v .' • o / • • ..

S u f i c i e n t e m e n t e grande n^r^ r o " t ^ t-.nriaç a <•, cT^^rterí^ti -

cas a s s o c i a d a s a um fenômeno G J a ^ ü e r c ü j de UJI Ü O U U t

vent o .

Re.g4.AtA06 - documentos que fornecem cvidêvc Ix oh.içthjn A>

q u a l i d a d e d e itzn& e d e a t i v i d a d e s i n f l u i n d o n a q u a l i d a d e
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77) Rzgiòtfioò de Onda* - tabuiação de características de on -

das, observadas em determinada estação do ano e durante

certo tempo.

IS) ntlatÕxioi-baòt - relatórios preparados pelo construtor ou

o engenheiro de projeto da u&ina, e arquivados separadamer^

te na CNEN como documentos de referência desse projeto ou

de outros similares.

79) RFAS- Relatório Final de Análise de Segurança.

50) Remaruo - água represada ou retardada no seu curso em com-

paração ao escoamento normal ou natural.

51) RPAS- Relatório Preliminar de Análise de Segurança.

SI) Reque4en£e - organização industrial que submete ã CNEN um

requerimento de Licença de Construção ou de Autoricação pa_

ra Operação de uma a&ina de fizpfioczòòamznto de combaòtZ -

ve.iò nucltaxzò, da qual é responsável pelo projeto, cons-

trução e operação sob o ponto de vista legal, financeiro

e técnico.

S3) Rznaca - arremetida das águas de mar agitado, após a ar-

rebentação de ondas, contra o litoral e estruturas , ati£

gindo uma altura que e medida na vertical até o nível de

água calma.

64) Rocha Ea&al - primeira formação geológica dura (velocida-

de de onda de cizalhamento igual ou superior a 1200m/s) ,

que se apresenta iúb a superfície do solo e possui pro -

priedades mecânicas notavelmente constrastantos com as

dos depósitos Sübrej.icentes.

Í5) Si&mo Básico dt 0fxacftÍQ lSF-0) - abalo s's.nico que, consi^

derando-se a geologia e a sisiiologia da icgião e do Io -

cal, inclusive as características dos ma:criais de subsu-

perfTcie deste, tern possibilidades razoáveis de ocorrer
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curante a vida útil da uòina, e que produz o movimento vj[

bratõrio do solo para o qual os itznò necessários ã opera_

ção continua, sem risco indevido para a saúde e segurança

dos trabalhadores e do público, são projetados para perma^

necerem funcionais.

86) Siimo de Ve.ol4.ga.me.nto S&guio [SVS) - abalo sísmico que ,

considerando-se a geologia e a sismologia da /ieg-iãj e do

total , inclusive as características dos materiais de SU]J

superfície deste, produz o máximo movimento vibratório do

solo para o qual determinados itznò importantes ã oe.gu.fian

ça , são projetados para permanecerem funcionais.

S7) Solução de Alimentação - solução aquosa ácida, contendo

materiais férteis, físseis e produtos de fissão, devida -

mente ajustados para suprir o ciclo inicial da operação

química de separação.

it) Suigzncia - elevação do nível de ãgua no mar aberto, rfevj.

da ã ação de vento persistente sobre a superfície líquida

e, também, ã redução da pressão atmosférica.

Í9) Uòina de Re.pioce.6òamento de Combu.0tlve.i0 Nucl&afie.4[ou sim

plesmente uòina) - instalação nuclear que abrange siste -

mas, componentes e estruturas necessários para a separa -

ção, recuperação, estocagem e manuseio de materiais nucle

ares físseis e férteis, subprodutos e rejeitos de mate -

riais ou combustíveis nucleares irradiados e, também, sis

temas , componentes e estruturas de proteção necessários

para garantir , razoavelmente , que a uòina pode ser ope-

rada sem risco Indevido para a saúde e segurança do pes -

soai empregado e do público.



NE-1.08 CNEN . 15

90) lona Ixttfina - area geográfica adjacente e circundante ao

local, na qual a distribuição e densidade de população, e

os usos da terra e águas, são considerados com vistas ã

possibilidade de implantação de medidas de emergência.

4. FORMATO DE APRESENTAÇÃO

4.1 ESTRUTURA, ESTILO E COMPOSIÇÃO

4.1.1 Os RAS devem obedecer aos seguintes requisitos de estrii

tura , estilo e composição:

a) identificar os capítulos, seções e outras subdivisões corre±

pondentes ao sumário mínimo especificado no ANEXO desta Nor-

ma, com a mesma numeração indicada nesse sumário, pelo menos

ate os dispositivos caracterizados por três(3) dígitos;

b) incluir, em cada volume, o correspondente sumário e o Tndice

dos tópicos principais;

c) usar siglas e abreviações de modo consistente ao longo de to

do relatório;

d) fornecer as informações de modo claro, conciso e prsciso;

e) apresentar os dados numéricos com um número de algarismos

compatível com a precisão com que são conhecidos, e, eventual^

mente , acompanhados dos limites de erros;

f) fornecer separadamente a inioKmatão òob tompuomiao, Identi-

ficada de modo preciso e acompanhada das razoes e justifica-

tivas para manter a natureza não ostensiva;

g) definir abreviações, símbolos ou termos especiais de uso par_

ticular ou específico , no capítulo onde forem utilizados pe_

Ia primeira vez;

h) apresentar as Informações, sempre que possível, por melo de

tabelas, gráficos, esquemas , mapas e diagramas nítidos , le

gíveis e com todos eventuais símbolos definidos;
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i) apresentar as observações i >h a fcrna de notas de rodapé na

pàgird a que se reí-i-rem o-.; v- f . ̂ * -;; s respectivos capítu-

los.

4 . 1 . 1 . 1 P o d e m ? e r f o r n e r " ' ; 3 ! " r o b : ••••-r? -í* ftr>?*s,t -;. %<. d o

HAS, i n f o r m a ç õ e s s u p l e m e n t a r e s á e t a i h a a a c : -.a». ? > : -.fite

1 d e - n t i * i t".:" ? s •• •"• '' " v J ' '• : ";" '•-? . t • . • : ~".

.•- T , o s

Io

-.<.- Modelos analTticos, mi

tacionais^ ou si ta*-i?. ti v

t v " -+ ,7 c u s e u s c o 1 a b "• •- 5 ̂  " •• •'• í » . • •••••'•• .J *: •• ^ i *

e x e m p l o s r a c i o n a i s t aatc;"dci. •,,t^-. ,. -: •• :'«.-/.

v o l v e r as b a s e s para s c ; ; J r a n ç , • . . - • . : ; d t ,

- Instalações associadas cem a-iv>r.4-pi loto, *: ! s como ins

talações de pesquisa e desenvolvimento ( p ir,st5laçío de

exame de elemento combuscTvel apí,. c irradiação..

ESPECIFICAÇÕES GRÁFICAS

4.2.1 Oí RAo devem obedecer Í> Sc -, ^ r p c c •'••.; ,5-, •. g r i

ficas:

a) dimensões do papel:

- folhas de texto: 2'x29,7cm.

- esquemas e gráficos: 21x^9,7cr' C-P ̂ e

ser usadas dimensões maiores, desde que a cópia comple-

ta, quando dobrada, não exceda 21x29,7cm.

b) qualidade do papel e da tinta:

- gramatura e cor de papel, e deri idade da tinta, adequa-

das para permitir constante manuseio e reprodução em

cópias e microfilmes.
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c) margens das páginas:

- margens superior, inferior e do lado da perfuração, em

todas as paginas, iguais ou superiores a 2,5cm, após a

impressão.

d) impressão:

- composição: folhas de texto impressas em frente-verso,

e linhas em cada página com espaçamento

simples.

- tipo : caracteres adequados para microfilmagem.

- reprodução: paginas reprodutíveis mecânica ou fotogra-

ficamente.

e) ^cadernação:
- folhas perfuradas para uso eic pastas tipo A-7

f) numeração:

- píjinas numeradas por capítulos e seções , seqüencial- J

snente dentro de cada seção. Por exemplo, "2.2-3" rs -

presenta a terceira página cia seç?o 2.2,

(Não numerar todo o RAS de modo continuo).

k.ò ATUALIZAÇÃO E REVISÃO

4.3.1 Devem ser adotados os seguintes orocedimentos para a

modificação de RAS submetida ã CHEH

a) atualizar ov corrigir dados ou textos somente por substj^

tuição de páginas, sem recorrência a rasuras ou nariz de

cera;

b) indicar a modificação ou adição em cada pagina substituiii

te, por meio de uma linha vertical bem evidente na margem

contrária ã da perfuração e ao longo da parte alterada eu

acrescentada;
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c) indicar em todas as páginas substituintes ou acrescentadas,

a data em que foram submetidas pelo leque&ente, e, se for o

caso , o número alterado.

4.3.1.1 0 oficio do titqutxznti submetendo as modifica-

ções do RAS deve incluir uma relação das páginas a inserir e

das páginas a remover.

5. lONTEODO DE ÍNFQRMAÇSE^

I
j •'• ; T;lRErPm.£ GERAIS

b.l.' 0 RP4S oeve:
I

| conter todos OÍ» dados relativos as bases, critérios e

• cu^ar'dadeb de projeto de arquitetura, engenharia

i.ir i ipecânica, química, eTétrica, eletrônica , engenha_

• vi d gurança, em deialhe suficiente para permitir una

2 • 1Uçã independente da CNEN, com vistas a obter uma

i qara.u -azoavel de que a mina pode operar seguramente:

b) incluir >.}'••> descrição detalhada do Programa de GaAantia

da Qual d e associado com o projeto e a construção da

u

O «peci\' car, com relação a certas informações ainda não

chspt-í veis na época de sua apresentação:

trabalho de desenvolvimento a ser completado;

- as bases e critérios em uso no desenvolvimento das In -

formações exigidas;

- os conceitos e alternativas sob consideração, e suas jus

tificativas;

- o cronograma para completar a obtenção das Informações.
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5.1.2 O RFAS deve:

a) descrever em detalhes, o projeto final da uiina e apre_

sentar a analise final de segurança;

b) incluir uma descrição detalhada do Programa de Gaxan -

tia da Qualidade, associado com a operação da U64.no.;

?,) identificar e justificar as eventuais alterações nas

bases e critérios e projetos incluidos no RPAS;

d) discutir a segurança de cada alteração introduzida;

•.V* incluir uma apresentação detalhada sobre a condução de

operações, abrangendo:

- treinamento de operadores;

- planos para ensaios pré-operacionais;

inTcio e operação normal;

planos de emergência;

- estrutura organizacional;

- qualificações do pessoal;

• plano de desccmissionamento;

- especificações técnicas propostas.

3,2 SUrfARIO MÍNIMO E DETALHAMENTO

•. Z.\ 03 RAS devem ser elaborados de acordo com o sumario

mínimo especificado no ANEXO desta Norma, obedecendo ao dis-

posto no Hem 4.1.1 alínea a).

5.2.2 Os RAS devem, na apresentação das informações relati-

vas aos diversos tópicos, atender aos requisitos corresponde^

tes do ANEXO desta Norma, considerados pela CNEN como os mTnj_

mos necessários.
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ANEXO

SUMARIO MÍNIMO E DETALHAMENTO
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RELATÓRIO DE ANALISE DE SEGURANÇA DE USINAS DE REPROCESSAMENTO

DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES

SUMÁRIO MÍNIMO

Página do ANEXO

CAPITULO 1 .0 - DESCRIÇÃO GERAL DA USINA

1.1 INTRODUÇÃO 1-1

1.2 DESCRIÇÃO DA USINA 1-1

1.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO 1-1

1.4 IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES E CONTRATADOS 1-2

1.5 NECESSIDADES DE POSTERIORES INFORMAÇÕES TECNICAS(RPAS) 1-2

1.6 COMPARAÇÃO ENTRE AS INFORMAÇÕES PRELIMINAR E FINAL (RFAS) 1-3

CAPITULO 2.0 - RESUMO DA ANALISE DE SEGURANÇA

2.1 ANALISE DO LOCAL 2-1

2.1.1 FENÔMENOS NATURAIS 2-1

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DO LOCAL IMPORTANTES PARA A ANÍLISE DE
SEGURANÇA 2-1

2.1.3 EFEITO DE INSTALAÇÕES MILITARES JUDUSTRIAIS E REDES DE
TRANSPORTE PRÓXIMAS 2-1

2.2 IMPACTO RADIOLOGICO EM OPERAÇÕES NORMAIS 2-2

2.3 IMPACTO RADIOLOGICO EM OPERAÇÕES ANORMAIS 2-3

2.4 ACIDENTES 2-3

2.5 CONCLUSÕES 2-3

CAPITULO 3.0 - CARACTERÍSTICAS DO LOCAL

3.1 GEOGRAFIA E DEMOGRAFIA DO LOCAL E ADJACÊNCIAS 3-1

3 . 1 . 1 LOCALIZAÇÃO 3-1

3.1.2 DESCRIÇÃO DO LOCAL 3 - 2

3.1.2.1 Delimitações na Area de Exclusão
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Página do ANEXO

3.1.2.2 Divisas para Estabelecimento de limites de
Liberação de Efluentes

3.1.3 DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO E TENDÊNCIAS 3-3

3.1.4 USOS DE ÁGUAS E TERRAS ADJACENTES 3-3

3.2 INSTALAÇÕES MILITARES,INDUSTRIAIS E REDES DE TRANSPORTE

PRÓXIMAS ' 3-4

3.3 METEOROLOGIA 3-4

3.3.1 CLIMATOLOGIA REGIONAL 3-4

3.3.2 METEOROLOGIA LOCAL 3-5

3.3.2.1 Fontes de Dados

3.3.2.2 Valores Normais e Extremos de Parâmetros
Meteorológicos.

3.3.2.3 Topografia

3.3.3 PROGRAMA DE MEDIDAS METEOROLÓGICAS NO LOCAL 3-6

3.3.4 ESTIMATIVAS DE DIFUSÃO A CURTO PRAZO (ACIDENTE) 3-6

3.3.4.1 Fundamentos

3.3.4.2 Cálculos

3.3.5 ESTIMATIVAS DE DIFUSÃO A LONGO PRAZO (ROTINA) 3-6

3.3.5.1 Fundamentos

3.3.5.2 Cálculos

3.4 HIDROLOGIA DE SUPERFÍCIE 3-7

3.4.1 DESCRIÇÃO DA HIDROLOGIA 3-7

3.4.1.1 Local e Instalações

3.4.1.2 Hidrosfera

3.4.2 PROJETO CONTRA INUNDAÇÕES 3-8

3.4.1.1 Histórico das Inundações

3.4.2.2 Considerações de Projeto

3.4.2.3 Efeitos de Precipitação Intensa no Local

3.4.3 ENCHENTE MÁXIMA PROVÁVEL (EMP) EM CURSOS D'JfcUA 3-10

3.4.3.1 Precipitação Máxima Provável (PMP)
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3.4.3.2

3.4.3.3

3.4.3.4

3.4.3.5

3.4.3.6

CNEN

Página

Perdas na Precipitação

Modelo de Deflúvio

Escoamento da Enchente Máxima Provável

Determinação dos Níveis de Água

Atividade Coincidente de Onda de Vento

3.4.4 RUPTURAS POTENCIAIS DE BARRAGENS (INDUZIDAS SISMICAMENTE)..

3.4.4.1

3.4.4.2

3.4.4.3

3.4.4.4

Descrição dos Reservatórios

Análise Geral de Rupturas de Barragem

•
Análise do Regime Irregular decorrente de Rupturas
Potenciais de Barragens

Níveis de Água no Local

3.4.5 SURGENCIA MAXIMA PROVÁVEL EM AREAS LITORÂNEAS

3.4.5.1

3.4.5.2

3.4.5.3

3.4.5.4

3.4.5.5

3.4.5.6

3.4.5.7

3.4.6 CANAIÍ

3.4.6.1

3.4.6.2

3.4.7 DESVIC

Ventos Máximos Prováveis e Parâmetros Meteorológicos

Associados.

Histórico das Surgências

Origens de Surgência

Ação de Ondas

Ressonância

Ressaca

Estruturas de Proteção

5 E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO

Canais

Reservatórios

) DOS CANAIS DE ABASTECIMENTO

3.4.8 REQUISITOS DE PROTEÇÃO CONTRA INUNDAÇÕES

3.4.9 CONSIDERAÇÕES SOBRE NÍVEIS MÍNIMOS DE ÍGUA _..

3.4.9.1

3.4.9.2

3.4.9.3

3.4.9.4

Vazão Mínima em Cursos Fluviais

Nível Mínimo em Águas Costeiras

Histórico dos Níveis Mínimos de Água

Controle Futuro

25

do ANEXO

3-13

3-15

3-18

3-19

3-19

3-20
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3.'4.]n ACEITAÇÃO DE EFIUENTFS NO MEIO AMBIENTE ; 3-20

3.4.11 COMPOSIÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA DE CURSOS D'ASUA ADJACENTES 3-21
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3.6.1 INFORMAÇÕES BÁSICAS 3-23 .
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3.6.2 MOVIMENTO VIBRATÕRIO DO SOLO 3-28
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3.6.2.3 Comportamento Durante Sismos Anteriores

3.6.2.4 Propriedades Geotécnicas dos Materiais Subjacentes
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3.6.2.7 Identificação de Falhas Capazes
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3.6.2.9 Sismo de Intensidade Maxima

3.6.2.10 Sismo de Desligamento Seguro
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3.6.3 FALHAMENTO DE SUPERFÍCIE 3-31

3.6.3.1 Condições Geológicas do Local

3 6:3.2 Evidência de Deslocamento de Falhas

3.6.3.3 Identificação de Falhas Capazes
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3.6.3.6
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Descrição de Falhas Capazes
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Características Geológicas

Propriedades dos Materiais Subjacentes

Mapa de Localização
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CAPTTULO 1.0 - DESCRIÇÃO GERAL DA USINA

O primeiro capitulo do RAS, juntamente com o capitulo 2.0 -

"RESUMO OA ANALISE OE SEGURANÇA", deve ser auto-suficiente em

informação, de modo a ambos proporcionarem ao leitor um conheci^

mento básico da instalação e da proteção oferecida ã saúde e

segurança dos trabalhadores e do público em geral.

1.1 INTRODUÇÃO

Apresentar de modo sucinto os aspectos principais do reque_

rimento de licença com as seguintes-informações:

- tipo de licença, finalidade e capacidade, nominal da aòina;

- descrição resumida da localização proposta;

- características e dados de irradiação do combustível a

ser reprocessado;

- produtos obtidos no pfiocz&òo;

- empresas envolvidas; e,

- datas programadas para início e término de construção e ±

nício de operação.

1.2 DESCRIÇÃO DA USINA

Descrever de modo sucinto a uiina, Incluindo as seguintes

informações:

- principais características do local;

- discussão dos ciittxioò piincipaiò di pKojtto;

- características de operação;

- considerações de segurança relativas aos sistemas de en -

genharia de segurança e de emerginda, aos sistemas de ins

trumentação, controle e elétricos, aos sistemas de ma nu -

seio e estocagem de combustível, de água de resfriamento e

outros sistemas auxiHares, e ao sistema de gerência de

rejeitos radioativos;

1-1
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- plantas baixas e de elevação da disposição das principais

estruturas e equipamentos, em número e detalhe suficien -

tes para permitir uma boa compreensão do plano geral da

- normas técnicas de fabricação dos equipamentos;

- normas técnicas de construção civil;

- quaisquer características adicionais da u&ina, de inter -

resse para sua segurança.

1.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO

a) fornecer uma descrição sumária do pKoctòòo a ser emprega_

do na mina, incluindo os fundamentos e as bases desse pxoczòio.

b) fornecer o fluxograma básico, com o balanço dos produtos

e as correntes de rejeitos.

c) fornecer uma discussão das operações envolvidas, acompa-

nhada de gráficos e tabelas, com detalhes suficientes para a

perfeita compreensão dessas operações.

1.4 IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES E CONTRATADOS

a) identificar os principais contratados para o projeto,cons

trução e operação da mina, e os principais consultores e organj^

zações externas de prestação de serviços (incluindo firmas de au_

ditoria do programa de ganantia da qualidade.).

b) definir a distribuição de responsabilidades entre a orga-

nização projetista do pxotiò&o, a de engenharia de projeto, a

de construção e a de operação da uòina.

1.5 NECESSIDADE DE POSTERIORES INFORMAÇÕES TÉCNICAS (RPAS)

a) especificar e justificar todos os aspectos da instalação

ou do p*oce440,que exijam informações adicionais de desenvolvi -

mento para comprovar, antes ou durante a construção da uòina, as

bat>ii>-d<i'pKO}íto adotadas, fazendo remissão dessas Informações

i
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ãs seções apropriadas nos capítulos 5.0,6.0,7.0 e 8.0 e a quai£

quer apêndices ou tizlatofiioo-bauz arquivados na CNEN.

b) identificar os programas de desenvolvimento de informa -

ções técnicas que sejam necessários para determinar a adequa -

çio do projeto,diferenciando-os dos que sejam usados para de -

monstrar a margem de conservantismo de um projeto aprovado.

c) descrever, resumidamente, as informações técnicas que

precisem ser obtidas para evidenciar uma resolução adequada dos

problemas , e como serão obtidas.

d) fornecer as datas previstas para inicio e término de ca-

da programa.

e) especificar as alternativas de projeto ou restrições ope_

racionais disponíveis, no caso em que os resultados dos progra-

mas não demonstrem solução aceitável dos problemas.

1.6 COMPARAÇÃO ENTRE AS INFORMAÇÕES PRELIMINAR E FINAL (RFAS)

a) descrever, com detalhes, as modificações ocorridas des -

de a apresentação do RPAS.

b) resumir as informações obtidas para satisfazer os requi-

sitos da seção 1.5, as modificações resultantes de considera

ções adicionais e as razões de tais modificações.

c) fornecer um sumário completo que identifique e discuta

todas as alterações significativas introduzidas no projeto da

uòína. desde a apresentação do RPAS,cada item do sumario fazen-

do remissão a seção apropriada do RFAS que descreve, em deta -

lhes, as alterações e suas razões.
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CAPITULO 2.0 - RESUMO DA ANALISE DE SEGURANÇA

Este capitulo deve fornecer um resumo :'„ todos os aspectos

relevantes que assegurem uma operação segura da uiinc cem rela-

ção a proteção do pessoal empregado e do publico.

2.1 ANALISE DO LOCAL

2.1.1 FENÔMENOS NATURAIS

Com base nas informaçJã* ?'j5*esentadas no rspTt.ulo 3.0 •

"CARACTERÍSTICAS DO LOCAL":

- resumir a freqüência e a magnitude, dos fenói.eno^ naturais

que caracterizam o local e a à.zgiüo, e influem , de algum

modo , nas características e critérios de projeto selecio-

nados;

- forner r os métodos us^ics para superar o impacto dos fenõ

menos externos atuantes, entre os quais se consideram,por

exemplo,sismos, raios, ventos fortes, intindacõ <LÒ , secas e

projeteis.

2 . 1 . 2 CARACTERÍSTICAS DO LOCAL IMPORTANTES PARA A ANALISE DE SEGURANÇA

Resumir as características do local importantes para a

Analise de Segurança e o modo pele qual foram consideradas no
m

desenvolvimento de margens de segurança adequadas.

2.1.3 EFEITO DE INSTALAÇÕES MilITARES, INDUSTRIAIS E REDES I..

TRANSPORTE PRÓXIMOS

a) relacionar e avaliar os efeitos considerados como p<j

tencialmente perigosos para as instalações da atina devido ã pr£

ximidade de atividades Identificadas na seção 3.2, efeitos como,

por exemplo:

- os de explosões provocadas por produtos químicos , gases
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inflamáveis ou munições;

- os de explosões de grossas tubulações de gas natural que

atravessem ou passem perto do local;

- os de detonação da quantidade máxima de explosivos que

é permitida nos estoques das minas ou pedreiras situa -

das próximas ao lotai;

- os de incêndios possTveis em refinarias ou depósitos de

óleo e gasolina, indústrias, matas, florestas adjacentes

e acidentes de transporte próximos;

- os de liberações acidentais de gases tóxicos provenien -

tes de tanques no local,indústrias vizinhas e acidentes

de transporte;

- os de poluentes atmosféricos previstos sobre componentes

importantes da usina;

- os produzidos sobre a u&ína e chaminés por impactos de

aeronaves,para locai* na vizinhança de aeroportos , consid£

rando-se nas avaliações, o tamanho, o peso, a velocida -

de e a carga de combustível das aeronaves.

b) avaliar, caso existam no local estruturas elevadas

(tais como torres e chaminés), os danos potenciais em equipamen-

tos e estruturas importantes para a segurança da tuxna, decorre^

tes do eventual desabamento dessas estruturas.

2.2 IMPACTO RADIOL0GIC0 EM OPERAÇÕES NORMAIS

Com relação aos rejeitos sólidos, líquidos e gasosos, forne-

cer:

- um resumo identificando cada rejeito;

- a quantidade gerada por tonelada de combustTvel irradiado

processado;

- a atividade específica dos radionuclTdeos em cada corren-

te de rejeitos;
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- a localização das aKta& não contioladai, exteriores ã ã

A.ea de exc-êiuão, consideradas de maior impacto em rela-

ção ã dispersão de efluentes radiaotivos;

- a atividade especifica de cada radionuclTdeo liberado

nas átie.a.6 não contKolada& de maior impacto, e a respec-

tiva contribuição (em homem-rem) para as doses recebi -

das por indivíduos , provenientes de operações normais;

- uma analise , incluindo cálculos exemplificativos, ou

referência , sobre a confiabilidade dos valores apresein

tados por estimativa;

- para cada efluente, as limitações impostas aos sistemas

e equipamentos do ptiotmo com vistas ã operação segura;

- uma análise dos modos alternativos de implementação do

conceito básico adotado pela CNEN, relativo ã manutenção

dos níveis de exposição e de liberação "tão baixos quan-

to razoavelmente exeqüível" levando em consideração o

estado da tecnologia e a economia de aperfeiçoamento em

relação a benefícios para a saúde e segurança públicas e

ao interesse da comunidade.

2.3 IMPACTO RADIOLOGICO EM OPERAÇÕES ANORMAIS

a) demonstrar a capacidade da mina para operar com seguran-

ça nos casos de variações previstas do P>LOC<I6&O, de mau funciona_

mento de equipamentos do pfiottò&o, e de erro de operador.

b) elaborar uma tabela onde, para cada situação anormal ana-

lisada, sejam fornecidas as seguintes informações:

- exposição estimada (em homem-rem);

- métodos ou meios disponíveis para detetar a situação;

• causas da situação;

- as ações corretivas.
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CAPITULO 3.0 - CARACTERÍSTICAS DO LOCAL

Este capitulo deve fornecer informações completas sobre a i£

calização da u&lna e uma descrição detalhada das características

(geográficas, demográficas, meteorológicas, hidrológicas , sism£

lógicas e geológicas) do local e adjacências, com o objetivo de

evidenciar aquelas que influem no projeto da mina e na esco -

lha do p4.oce4.6o.

Deve fornecer, também, uma avaliação das características do

lotai do ponto de vista de segurança, com identificação das hipõi

teses adotadas e das baòZÁ-dz-piojzto selecionadas , nos capítu-

los subseqüentes, para satisfazer os critérios desenvolvidos no

capitulo 4.0* "CRITÉRIOS PRINCIPAIS DE PROJETO".

3.1 GEOGRAFIA E DEMOGRAFIA DO LOCAL E ADJACÊNCIAS

3.1.1 LOCALIZAÇÃO

a) especificar a latitude e longitude da iu.tna, com pre-

cisão de um segundo, e as coordenadas universais transversas de

Mercator, com a precisão de 100 metros .

b) identificar o Estado, o Município e o Distrito em que

se encontra o local , bem como a sua situação em relação a aci -

dentes geográficos e grandes obras de engenharia.

c) fornecer um mapa de localização geral, em escala apro

priada, abrangendo uma área centrada sobre a uiína, de raio igual

a 100 km, pelo menos.

d) fornecer mapas adicionais com detalhes suficientes da

zona ixtttwa de modo a orientar sobre a situação relativa de

construções, galerias subterrâneas, túneis,rios, riachos , corre

gos, lagos, lagoas, linhas de transmissão e grandes estruturas ,

complementando essas informações com fotografias aéreas.
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3.1.2 DESCRIÇÃO DG LOCAL

a) fornecer um mapa, em escala apropriada, para definir

claramente:

- os limites do local e as distancias de partes importantes
i
! da atina a esses limites;

; - a área considerada como ãiea. de. txcluòão.

i b). descrever os direitos legais do lequeiente sobre a

área do local (domínio , posse, arrendamento, servidão, etc).

c) descrever a topografia do local e vizinhança através

de cartas altimétricas apropriadas, que indiquem as configura

ções de drenagem superficial e o impacto potencial de ventos de

superfTcie.

d) descrever a cobertura vegetal e as características

do solo superficial do lccalt com detalhes suficientes para indi_

j car erosão e risco de incindio potenciais.
i

j e) identificar as vias de transporte e as linhas de

frans^issão através do local.

1.1.2.1 Delimita.ç5e:" na Ar*a de E x c l u s ã o

I d e n t i f i c a r , no interior da aKza dz zxclu&ão, espa_

ços delimitados nos quais serão controladas a t i v i d a d e s não rela-

cionadas d i r e t a m e n t e com a operação o?

3.1.2.2 Divisas para Estatt ieciner.to ci<~ I.-imite.•• de Libera

ção de Efluentes.

a) i d?n f i f : car , coni auxilio do mapa r e r r co om

3.1.2a) ou de outro m a p ' d^ Zoczt , <i a.i>ic. C'.n:i:';.j? a ::•:., de moco

f i c a r c l a r a m e n t e d e l i n e a d a .i ; • • r. •: d i vi :•-•" í-•• J s t r ir; a d a n n e c t a

i b e l e c i m e n t o d e l i m i t e ' , d- ' i c ^ r . . •'<• o f u c n n :,.

i b ) i n d i c a r :; r, !J. .• • :á:: :.• i n h : ' j i v i ^ o ^ : < 3 îr. r e i a -

I ç ã o a r i o s , l a g o s e r e p r e s a . . p r ó / : n : j : , .
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c) definir com clareza as distancias dos pontos de

liberação de efluentes da lu-trux i linha divisória.

3.1.3 DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO E TENDÊNCIAS

a) apresentar informações demográficas com base nos da -

dos do censo mais recente, que mostrem as distribuições de popu -

lação em função de distância e direção.

b) identificar num mapa da Kzglã.o,áe escala conveniente,

os lugares de agrupamentos populacionais mais importantes (tais

como cidades e vilas) dentro de um circulo de 100 km, centrado

na u&ina., traçando-se circunferências concêntricas nas distâncias

de 1,2,3,4,5,10,20,30,40,50 e 100 quilômetros , e dividindo-se os

círculos em setores de 22°30', cada um dos setores centrado sobre

um dos 16 eixos cardiais (isto é, norte, norte-nordeste.etc).

c) especificar dentro de cada um dos 16 setores referi -

dos no item b), a população atualmente residente, bem como a po -

pulação futura projetada por década, para, pelo menos, quatro dé-

cadas, justificando os fundamentos da projeção.

d) identificar e justificar as variações populacionais

importantes, transientes ou sazonais.

3.1.1 USOS DE ÁGUAS E TERRAS ADJACENTES

a) descrever os usos de terras e águas dentro de um raio

de 10 km, caracterizando especialmente as atividades: pecuária ,

agrícola, industrial, residencial e recreacional, com suficien -

tes detalhes para permitir uma estimativa razoável do cometimen-

to potencial de dose de radiação ã população , resultante dos e-

fluentes da uò-ína.

b) identificar agrupamentos situados em estabelecimen -

tos tais como: escolas e instituições, especificando a localiza-

ção e o número de pessoas.

3-3



52 CNEN NÉ-1.Q8

c) identificar a natureza das eventuais atividades con-

duzidas no local e não diretamente relacionadas com a operação da

atina, explicando a interrelação dessas atividades com a uàlna.

3.2 INSTALAÇÕES MILITARES, INDUSTRIAIS E REDES DE TRANSPORTE PRÓXIMAS.

a) fornecer a localização e a identificação de instalações n±

cleares dentro de um raio de 100km, bem como das instalações milj.

tares, industriais e das redes de transporte num raio de 10km, em

um mapa que mostre claramente as respectivas distâncias ã u&ina e

relação com a me~rna.

b) considerar e descrever para distâncias superiores a 10km ,

as atividades de acordo com sua importância em relação a seguran-

ça da u&ina.

c) descrever para cada instalação identificada na alínea a) ,

conforme seja pertinente, os materiais produzidos , estocados ou

transportados , e as quantidades máximas em cada caso, com ênfa -

se naqueles itens que poderão apresentar risco a operação segura

da

3.3 METEOROLOGIA

Esta seção deve:

- descrever a meteorologia do locai e da zona txtixna,

indo informações suficientes para permitir uma avaliação in_

dependente pela CHEN, das características de difusão atmos-

férica na área;

- identificar as condições meteorológicas que influenciam o

projeto e a operação da mina;

- especificar as fontes de informações e dados fornecidos.

3.3.1 CLIMATOLOGIA REGIONAL

a) descrever o clima da maião ressaltando as caracterís-

ticas devidas ao relevo, bem como indicar as condições sazonais
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do tempo, incluindo: temperatura, precipitação, umidade relativa

e direção predominante de vento.

b) fornecer, com detalhes suficientes para a análise de

impactos sobre o projeto e a operação da mina, dados para a an|_

lise de problemas hidrolÕgicos sobre a ocorrência e intensidade

de chuvas pesadas, tempestades de granizo, trombas d'agua, tern -

pestades com raios, relâmpagos e trovoadas , e ventos fortes.

3.3.2 METEOROLOGIA LOCAL

3.3.2.1 Fontes de Dados

a) qualificar os sumários dos dados coletados no lo_

cal e em estações vizinhas, identificando os métodos e freqüin -

cias de observação.

b) indicar os dados coletados especificamente com

vistas ã instalação da uòína.

3.3.2.2 Valores Normais e Extremos de Parâmetros Meteorológicos

a) fornecer sumários mensais dos dados de vento (dj_

reção e velocidade combinadas em classes), de temperatura, de u-

midade (absoluta e relativa), de precipitação pluvial, de nevoej.

ro e bruma úmida, e de equilíbrio atmosférico (estrutura verti -

cal do perfil de temperatura, se disponível).

b) fornecer a variação, durante o ano, das tempe

raturas e umidades relativas combinadas, destacando os valores

diários máximo, mínimo e médio.

3.3.2.3 Topografia

Fornecer uma descrição detalhada da topografia do

tocai, incluindo:

- um mapa topográfico que abranja uma area de 100km de raio,

centrada na
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- seções topográficas radiais, ao longo de 16 setores centra^

dos sobre os eixos cardiais, a partir da uòlna até uma

distância de 10km.

3.3.3 PROGRAMA DE MEDIÇÕES METEOROLÓGICAS DO LOCAL

a) descrever o programa de medição meteorológica em curso

no local para obtenção de dados locais e os programas a serem û

sados durante operações da uòlna, para estimar as concentrações

na zona zxte.fina de efluentes monitorados na chaminé.

b) fornecer as distribuições de freqüincia combinada de

velocidade de vento, direção de vento, e equilíbrio atmosférico ,

baseadas em alturas de medição adequadas e períodos de coleta úe

dados apropriados.

3.3.4 ESTIMATIVAS DE DIFUSÃO A CURTO PRAZO CACIDENTE)

3.3.4.1 Fundamentos

a) fornecer estimativas conservatívas da diluição

atmosférica nos limites do local, para períodos apropriados após

um acidente, baseadas em dados meteorológicos do local e da Kzaião.

b) Incluir a análise de qualquer influencia que a

topografia do local possa ter sobre a difusão atmosférica.

3.3.4.2 Cálculos

Fornecer as equações da difusão atmosférica e os pa_

râmetros usados nas estimativas de difusão.

3.3.5 ESTIMATIVAS DE DIFUSÃO A LONGO PRAZO (ROTINA)

3.3.5.1 Fundamentos

Fornecer estimativas realistas da diluição atmosfé-

rica até 100km de distância da u&ina, com base em dados meteoroló_

gicos apropriados.
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3.3.5.2 Cálculos

Fornecer as equações da difusão atmosférica e os pâ

rametros usados nas estimativas de difusão.

3.4 HIDROLOGIA DE SUPERFÍCIE

Esta seção deve:

- caracterizar as particularidades hidrolõgicas da Ktglão,lo-

cal e zona txtztina, incluindo mapas topográficos adicio

nais, quando necessário ao esclarecimento;

- fornecer informações suficientes que permitam uma análise

independente de todas ba&z6-dt-pn.oje.tot requisitos de desem

penho e procedimentos operacionais importantes para a segu-

rança, e relacionados com hidrologia;

- identificar as fontes de informações hidrolõgicas, os tipos

de dados coletados e os métodos e freqüência de coleta.

3.4.1 DESCRIÇÃO DA HIDROLOGIA

a) descrever a bacia de drenagem e o regime dos cursos

d'agua e reservatórios.

b) fornecer o histórico de dados de vazão dos cursos d'a-

gua, identificando os respectivos valores máximo e mínimo observ£

dos.

c) identificar os grupos de população que utilizem, como

fonte de abastecimento de água potável, águas de superfície com

possibilidades de contaminação pelos efluentes normais ou aciden-

tais da uò<Lna.

d) fornecer dados sobre o número de pessoas, taxas de

consumo de água e localização dos grupos de população Identifica-

dos em c).

e) fornecer um esquema da rede de drenagem do local e

das áreas adjacentes, Indicando a eventual relação com o abasteci.
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mento d'agua ou cora ação adversa sobre a aòina, decorrente de cajj

sas naturais ou anormais.

f) referir-se aos mapas topográficos fornecidos no item

3.1.2 e identificar a posição da uòlna e outras obras de engenha-

ria , tais como: reservatórios de abastecimento, torres de resfri^

amento e bacias de retenção.

g) incluir, se for o caso, a posição e a descrição das e£

truturas de controle de vazão a montante e a juzante, explicando

os critérios que comandam suas operações.

3.4.1.1 Local e Instalações

a) descrever, do ponto de vista hidrolõgico, o lo-

cal e acessos, e os ite.no xzlacionadoò a 6e.gan.anca.

b) incluir um mapa do local, indicando quaisquer

alterações propostas para as características de drenagem natural.

3.4.1.2 Hidrosfera

a) descrever a posição, a dimensão, a forma e ou-

tras características hidrolÓgicas de riachos, rios, lagos, regi-

ões costeiras e lençóis freáticos que influenciem o local.

b) incluir uma descrição das estruturas de regula_

rização de rio, a montante e a juzante do local.

c) fornecer um mapa topográfico da legião,mostran_

do as principais características hidrolõgicas.

d) relacionar os proprietários , os usuários sua

localização e a taxa de utilização de águas de superfície, cujas

tomadas possam ser adversamente afetadas por liberações, normais

ou acidentais, de contaminantes oriundos da uAina.

e) referir-se ao item 3.5.1 para relacionar os u-

suários de águas subterrâneas.

3.4.2 PROJETO CONTRA INUNDAÇÕES
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a) resumir os tipos de eventos causadores de inundação

considerados, explicitando o evento dominante. A informação bá-

sica necessária está, de um modo geral, discriminada nos itens

3.4.3 a 3.4.5.

b) demonstrar a capacidade geral de resistência as i -

nundaçõe.6 e ã ação erosiva das águas, dos ittnò ne.lacionado6 ã

3.4.2.1 Histórico das Inundações

a) informar sobre a freqtlincia, intensidade e

causa de inundaçÕ&s anteriores, tais como as decorrentes de en

cfien-teá, mares altas, *e44ac<u,etc, que podem ou não ser simul-

tâneas.

b) fornecer uma sinopse do histórico das inunda-

çõtò (data.nTvel, descarga de pico, etc).

3.4.2.2 Considerações de Projeto

a) basear o projeto de proteção contra inundacõzò

para estruturas, instalações e componentes relacionados a segu -

rança , nas elevações máximas do nível de água no local, ca1cula_

das a partir da análise de diversas inundaçõtA hipotéticas dife-

rentes.

b) considerar na analise referida em a) toda a

gama de condições de inundação possíveis, até incluir o maior e

mais crítico nTvel de água decorrente de qualquer dos diversos

eventos máximos prováveis, com superposição, onde cabível, dos

efeitos coincidentes de onda* de. vtnto. 0 nZve.1 de. água. máxima

pxovãve.1, a ser usado como ba&e.-dz-pA.ojcto contra inundaçõ&ò, po-

de resultar, de forma Isolada ou combinada, por exemplo, de en -

che.nte.ò , onda* de. chiiatòuxgincia*, marés altas, m ò a c a ò ou pre

cipitações pluviais.
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c) avaliar as condições hipotéticas admitidas ,tani

to estática como dinamicamente» com vistas ã determinação do ru-

vei de projeto de proteção contra inundaçõtò e das cargas indu-

zidas por via dinâmica.

3.4.2.3 Efeitos de Precipitação Intensa no Local

a) descrever os efeitos da pnzcipitaçáo máxima

pnováve.1 (ver subitem 3.4.3.1) sobre as áreas de drenagem adja -

centes e sistemas de drenagem do local,inclusive nos telhados das

estruturas relacionadas i segurança.

b) tabelar as intensidades de precipitação plu -

vial em função de períodos selecionados e criticamente ordenados,

bem como, fornecer as características e descrições dos modelos de

deflúvio e estimar os níveis d'agua resultantes.

c) resumir os critérios de projeto dos sistemas de

drenagem do local, fornecendo uma análise que demonstre a capaci-

dades desses sistemas em prevenir inu.ndaçõe.6 nas instalações re1a_

cionadas a segurança, devido a pKzcipitação máxima, piovave.1 na

area da uòina.

d) fornecer detalhes suficientes para permitir uma

revisão independente dos efeitos da precipitação e do deflúvio

nas instalações relacionadas ã segurança, bem como, para julgar a

adequação dos critérios de projeto.

3.4.3 ENCHENTE MAXIMA PROVÁVEL (EMP) EM CURSOS D'AGUA

a) descrever a znchzntz máxima pnovávil.

b) considerar todos os fatores contribuintes para o deflú

vio da enchente máxima pxovávil.

c) resumir as localizações e níveis de água associados pa

ra as quais foram feitas determinações de EMP, incluindo drenagem

do local.

3-10



NE-1.08 CNEN 59

3.4.3.1 Precipitação Maxima Provável (PMP)

a) proceder a análises detalhadas de tempestades

causadoras de inundaçõ&Ò reais na região geral da bacia de dre-

nagem em estudo.

b) incluir modificações e extrapolações de dados

históricos, para refletir relações chuva-deflúvio mais rigoro -

sas que as realmente registradas, na medida em que sejam consi-

deradas como de ocorrência razoavelmente possível, de acordo

com o ponto de vista hidrometeorologico.

c) analisar considerações sobre configuração de

tempestade(orientação da distribuição por área), maximização de

quantidades de precipitação (incluir uma descrição dos procedi-

mentos de maximização e estudos disponíveis sobre a área), dis-

tribuições no tempo, efeitos orográficos, centro de tempestade,

efeitos sazonais e freqüência das tempestades antecedentes.

d) apresentar a distribuição (tempo e espaço)da

precipitação de tempestade maximizada, selecionada para pnitlpi

tação máxima p-*ovãve£(PMP).

3.4.3.2 Perdas na Precipitação

a) descrever a capacidade de absorção da bacia ,

incluindo consideração de perdas iniciais, taxas de infiltração

e precipitações antecedentes.

b) fornecer uma verificação dessas hipóteses por

meio de referências a estudos regionais ou pela apresentação de

estudos detalhados da relação tempestade-deflúvio no local.

3.1.3.3 Modelo de Deflúvio

a) descrever as características de resposta hi -

drologica da bacia quanto ã precipitação (tal como híduoQiama

unitânio),1 confirmação por inchintiò históricas ou métodos si£
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téticos, e ã não linearidade do modelo pS^a altos indices de chu

va.

b) fornecer uma descrição das áreas de drenagem das

bacias secundárias (incluindo um mapa), suas dimensões e caracte-

rísticas topográficas das vertentes.

c) incluir uma tabela cora todas as áreas de drena -

gem e coeficientes de fuga de drenos, reservatórios e canais.

3.1».3.k Escoamento da Enchente Máxima Provável

a) fornecer o hldioaiama. do escoamento da EU? re -

sultante da p-tec-tp-t-tação máx-cma pn.ovãve.1, que considera as ca -

racterTsticas hidrolõgicas da influência potencial de barragens e_

xistentes ou propostas, a montante e a jusante do local e de es -

truturas fluviais de regularização ou de elevação do nível d'agua.

Caso tais barreiras ou estruturas não sejam projetadas ou cons -

truTdas para suportar a EMP(ou o fluxo de uma ruptura de barragem

a montante), adicionar ã estimativa da EMP as vazões máximas d'a-

gua e os efeitos estáticos e dinâmicos resultantes da onda de.

ch&ía (referir-se ao subitem 3.4.4.2).

b) analisar o comportamento do modelo de resposta

do curso d'agua ã correnteza da EMP,e a aptidão do modelo para

computar e.nche.nte.6 de várias grandezas, ate a severidade de uma

EM?.

c) fornecer as hipóteses de fugas de reservató -

rios e canais, com discussão apropriada das condições iniciais ,

esforços na saTda (com ou sem controle), vertedouros (com ou sem

controle), capacidade das barragens em suportar a ação coincident

te de onda. de vznto no reservatório (incluindo discussões de es-

trutura , altaKA dt onda òigni^icativa, altuia de. onda máxima e

aumento de nível d'agua), os recursos de proteção contra onda e

a capacidade de projeto do reservatório (isto i, a capacidade pa_
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ra EMP e a ação coincidente de onda* de vento).

d) fornecer o kidnoqnama. da descarga da EMP estima_

da para o local e fornecer um hidfLogfiama similar sem os efeitos

dos reservatórios a montante, para permitir a avaliação dos efei-

tos de reservatório e uma comparação regional da EM? estimada.

3.4.3.5 Determinação dos Níveis de Água

Estabelecer a correlação entre a descarga de pico

estimada da EMP e a elevação de nível d'agua usando , quando aplj.

cável , dados de seções transversais e de perfis, reconstituição

de ench&nttò históricas (com consideração de marcas dos níveis

d'agua máximos e descargas estimadas), métodos padrões de medida,

coeficientes de rugosidade, perdas em pontes e outras instalações,

verificação e extrapolação de coeficientes para a EMP, estimati-

va dos perfTs da superfície de ãgua da EMP, e contornos da inun-

dação.

3.4.3.6 Atividade Coincidente de Onda de Vento

Analisar, em cada instalação relacionada ã segu -

rança, o aumento de nTvel, altuiaò de. onda e efeitos estáticos e

dinâmicos , resultantes da ação de onda de. vento passível de o -

correr coincidentemente com o nível máximo de ãgua da EMP.

3.4.4 RUPTURAS POTENCIAIS DE BARRAGENS (INDUZIDAS SISMICAMENTE)

a) avaliar, para locai* ao longo de rios e riachos, os

efeitos decorrentes de rupturas potenciais de barragens, induzi-

das sismicamente, considerando o limite superior da capacidade

de enchente..

b) considerar a influência potencial de barragens e es-

truturas fluviais a montante na elevação ou regularização do nT-

vel d'agua.

c) considerar a vazão e o nível máximo de ãgua resulta^
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tes da ruptura induzida sismicamente de uma ou mais barragens.com

os reservatórios cheios, sob as mais severas condições prováveis,

incluindo.se for o caso, o potencial para rupturas de barragens

subseqüentes a jusante , devido a ondat> de. che-ta.A consideração

da ocorrência concomitante de uma EMP com um abalo sTsmico, capaz

de romper as barragens a montante, é dispensável.

d) analisar as rupturas potenciais por indução sTsmica ,

das barragens a jusante que sirvam, também, como fonte reguladora

de suprimento d'igua ã lu-óna.

3.4.4.1 Descrição dos Reservatórios

a) descrever as localizações de barragens existen-

tes ou propostas (a montante e a jusante), que influenciem as

condições no local.

b) relacionar as areas de drenagem acima dos reser

vatõrins.

c) descrever os tipos de estruturas, benfeitorias

e propriedades.

.d) fornecer os critérios sísmicos de projeto das

barragens e os critérios de proje.o do /ertedouro.

e) relacionar nível e volume d'agua para reservatõ_

rios pertinentes, fornecendo previsões de armazenamento a curto e

longo prazo.

3.4.4.2 Análise Geral de Rupturas de Barragem

a) analisar as localizações de barragens (a montar^

te e a jusante), os modos potenciais de rupturas e os resultados
N
\ de rupturas de barragens por indução sTsmica ou de outros tipos ,

que possam causar as condições mais críticas (inundaçõtò ou nT

veis mínimos de água) para o lotai (referir-se ao subitem 3.4.3.4).

b) considerar possive.s deslizamentos dr. encostas,
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níveis anteriores dos reservatórios e vazões dos rios, em coinci-

dência com o pico de'enchenteívazão básica).

c) fornecer a determinação da vazão de pico no l£

cal, para a pior ruptura de barragem possível, demonstrando , com

uma análise sumária, que as condições admitidas correspondem ao

pior evento.

d) descrever os métodos usados, identificando os

coeficientes adotados.

3.4.4.3 Análise de Regime Irregular decorrente de Rupturas

Potenciais de Barragens

a) utilizar na determinação dos efeitos de ruptu -

ras de barragens sobre o local{subi tem 3.4.4.2), métodos analíti-

cos aplicáveis a grandes enchentes artificiais, com coeficientes

apropriadamente aceitáveis, e nos quais são também consideradas

as onda& de. chzia através de reservatórios a jusante das rupturas.

b) justificar as estimativas de vazões anteriores

e dos efeitos, estáticos e dinâmicos, da onda dt chiía, incluídas

para atenuar a ação inundante a jusante.de uma ruptura de barra -

gem.

3.4.4.4 Níveis de Água do Local

a) descrever o Atmanuo, o regime irregular ou ou -

tro cõmputo usado na estimativa da elevação de água (subitem

3.4.4.2) para a ruptura mais crítica de barragem a montante , an ai

Usando sua confiabilidade.

b) superpor as condições da onda de vento,que pos-

sam ocorrer simultaneamente, de forma similar àquela descrita no

subitem 3.4.3.6.

3.4.5 SURGÊNCIA MAXIMA PROVÁVEL EM AREAS LITORÂNEAS

3.4.5.1 Ventos Máximos Prováveis e Parâmetros Meteorológicos Associados
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a) definir uma ventania hipotética que possa re -

sultar da combinação mais severa de parâmetros meteorológicos poŝ

sTvel na Ktgião, e que possibilite a massa de ar se mover ao lon-

go de um caminho crTtico e com velocidade de translação máxima.

b) fornecer a determinação detalhada dos ventos

máximos prováveis, envolvendo análise minuciosa de tempestades

historicamente reais em toda KZQÍÕLO, e certas modificações e ex -

trapolações de dados para refletir um mecanismo meteorológico de

vento mais severo do que aqueles registrados, compatível com o

raciocínio usado em meteorologia. As condições máximas prováveis

são as combinações mais severas dos parâmetros hidrometeoroiogi -

cos, que possam vir a produzir uma òuxgê.nci.a praticamente sem ri£

co de ser excedida.

c) postular o evento hipotético definido em _a).ao

longo de um caminho crTtico e numa velocidade de translação máxi-

ma, com base em correlações de parâmetros de tempestades registry

das -

d) fornecer informações e bases suficientes pa-

ra assegurar que os parâmetros adotados constituem a combinação

mais severa.

3.H.5.2 Histórico das Surgências

a) analisar a proximidade do local em relação a

grandes massas de água com probabilidade de atingir instalações

relacionadas a segurança através de inundações provocadas por ÒUK

glncia. Para tocaio em áreas costeiras, o nlvzl máximo pnováve.1

da água é o do pico de um hid.Kogfia.ma de z&tagio hipotético de

4u*gêncía(níveis de água calma) coincidente com efeitos de ondas,

b) estimar o nlvil máximo pxovávil de. água pa-

ra o locai específico, com base em análises hidrometeorológicas

relativamente abrangentes e na aplicação de critérios meteoroló

_
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gicos máximos prováveis (como movimentos de frentes de borrascas

ou outras ventanias do tipo frontal), em combinação com as cara£

terísticas hidrolõgicas criticas.

c) determinar os efeitos de níveis de água e da

ação das ondas nas estruturas, superpondo os efeitos do evento

meteorológico máximo provável aos níveis coincidentes de mares

máximos anuais, astronômicos e ambientais, e ã ação das ondas

associadas.

d) historiar as ocorrências de òaKgíncla na orla

marítima do local.

3.4.5.3 Origens de Surgincia

a) analisar as considerações possíveis e aplica -

veis ao local, sobre ventanias do tipo frontal, movimento de

frentes de borrascas e os mecanismos de t>uigincia.

b) incluir na analise o nível de referência de

água ambiente, a determinação da mnglncla dominante provocada

por tempestade (fornecer os parâmetros meteorológicos máximos

prováveis , tais como percurso da tempestade, campos de ventos,

direção ou rumo de aproximação, efeitos de fundo e confirmação

com eventos históricos), o método usado e os resultados dos cál-

culos do hldn.ogn.ama da tuigínc-ía máxima provável.

3.4.5.4 Ação de Ondas

a) analisar as atividades geradas por ventos que

possam ocorrer, Independente ou coincidentemente com uma òuKgin

tia.

b) fornecer estimativa do período de onda, das

elevaçoe* e altuKaò de. onda significativas e das (.l&vaçõu e altu

Kaò de. onda máximas, coincidentes com o kidxogxama do nTvel d'|_

gua.
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c) apresentar dados específicos sobre a maior a^

tura de quebra de onda (na subida e na descida), que possa alcain

çar it<LM> Kk.la.cionado6 ã Aegtuança.

3.1.5.5. Ressonância

Analisar a possibilidade de oscilações de ondas

com periodicidade natural, tais como fenômenos de ressonância

em portos, enseadas, e quaisquer efeitos resultantes no local.

3.4.5.6 Ressaca

a) fornecer estimativas de invasão de ondas nas

instalações da aòina.

b) analisar os níveis de água em cada instalação

afetada e a proteção a ser fornecida contra efeitos estáticos ,

dinâmicos e de borrifos. Referir-se ao subitem 3.4.5.4 para on -

das de rebentação.

3.4.5.7 Estruturas de Proteção

Analisar a localização e critérios de projeto pa-

ra quaisquer estruturas especiais de proteção dos itznò izlacio-

nadoò 5 Ae.gun.anca contra 4u.figínciat>,p\àrés)Ke.òòa.ca.Á, e outras a -

ções de ondas.

3.4.6 CANAIS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO

3.4.6.1 Canais

Fornecer, com respeito aos canais de água de res-

friamento relacionados ã segurança (referência ao item 3.4.9),as

ba&t6-de.-piojzto para capacidade e para proteção contra onda* de.

vznto, considerando uma borda livre aceitável e, onde aplicável,

a aptidão para suportar a enchente máxima piovãvel, a

máxima provável, etc.
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3.4.6.2 Reservatórios

a) fornecer, com respeito aos reservatórios de

água de resfriamento relacionados ã segurança (referência ao

item 3.4.9), as b<u>i&-di-piojtto para capacidade e para prote -

ção contra ondai de vento,considerando uma borda livre aceita -

vel e, onde aplicável , a aptidão para suportar a enchente, máxi

ma pnovÓLvel, a iaxgência máxima provável , etc.

b) analisar o esvaziamento de emergincia de ca-

da reservatório referido em a), descrevendo os modelos comprova^

dos de escoamento (p.ex: hidiognama uniAãtiÁo) e de propagação

de uma onda dz. cheia a juzante, o projeto do vertedouro de e -

mergincia e a proteção na descarga.

3.4.7 DESVIO DOS CANAIS DE ABASTECIMENTO

a) analisar as possibilidades de desvio ou modifica -

ção de leitos das fontes d'agua a montante, tais como cortes

de meandros de rios, bloqueios ou subsidência, considerando as

evidências históricas e topográficas da legião.

b) fornecer o histórico de desvios em cursos d'agua da

Kegião.

c) descrever as fontes alternativas de água, disponT -

veis no caso de serem possíveis desvios.

3.4.8 REQUISITOS DE PROTEÇÃO CONTRA INUNDAÇÕES

a) descrever as conseqüências estáticas e dinâmicas de

todos os tipos de inundação, em cada item relacionada ã 4e.gun.an

ça pertinente.

b) fornecer as bcuti-di-pKOjtto e referir-se a discus-

sões concernentes, apresentadas em outras seções e itens do RAS

com o fim de demonstrar a aptidão de todos os item xzlaciona -

doò ã itguiança , para suportar as condições de projeto contra

inixndaçõeò.
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3.4.9 CONSIDERAÇÕES SOBRE NÍVEIS MÍNIMOS DE ÁGUA

3.4.9.1 Va-ão Mínima em Cursos Fluviais

Estimar o nTvel d'agua e a vazão mínimos provi -

ve-is resultantes da estiagem nuis severa considerada razoavelmeri

te possível na lea-tão, se o suprimento de água tiver relação com

a segurança da un.no..

2.4.9.2 Nível MÍnim-. em .%uas Costeiras

Estimar o nTvel mínimo de água resultante da

variação de nível de ãguas costeiras que possa ocorrer em condi-

ções meteorológicas adversas máximas prováveis.

3.4.9.3 Histórico dos Níveis Mínimos de Água

Analisar o histórico do controle dos níveis míni_

mos d'agua, das vazões de cursos fluviais ou mares e elevações

mínimos, e, ainda, as probabilidades (não ajustadas para contro-

le histórico e ajustadas para controle e usos históricos e futu-

ros) no caso de serem usados métodos estatísticos com o fim de

extrapolar vazões ou níveis para condições mínimas prováveis.

3.4.9.4 Controle Futuro

a) fornecer, caso a água seja usada para finali-

dades relacionadas ã segurança, a estimativa de vazão, durações

e níveis para as condições de fluxo mínimo provável , considerar^

do os usos futuros.

b) fundamentar qualquer recurso para aumento da

vazão , disponível para uso da uò-Lna.

3.4.10 ACEITAÇÃO DE EFLUENTES NO MEIO AMBIENTE

a) descrever:

- a capacidade das ãguas de superfície e subterrâneas Io -

cais para dispersar, diluir ou concentrar as liberações
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normais e inadvertidas ou acidentais de efluentes líquidos

radioativos, para toda a gama de condições operacionais

previstas , desde que tais liberações possam ser relacio -

nar aos usos potenciais, existentes ou futuros, desses re-

cursos de água;

- os efeitos relacionados à segurança, de liberações normais

ou acidentais de radionuclTdeos e água aquecida, nas águas

de superfície e subterrâneas, tais como qualquer possibi-

lidade de recirculação, concentração de sedimentos, curto-

circuitos hidráulicos de reservatórios de resfriamento,etc.

• 3.4.11 COMPOSIÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA DE CURSOS D'AGUA ADJACENTES

a) fornecer detalhes da composição química e biológica

dos cursos d'agua que possam ser afetados pela localização da UÒÍ

na.

b) utilizar as informações do item a_), juntamente com O£

tros dados hidrológicos, para demonstrar que a operação da a&ina.

não criará problemas relacionados ã segurança ambiental.

3.5 HIDROLOGIA DE SUBSUPERFlCIE

3.5.1 CARACTERÍSTICAS DA ZONA EXTERNA

a) descrever os lençóis de água subterrâneos, formações ,

fontes e sorvedouros relacionados com o local.

b) analisar as direções de fluxo, gradientes , o poten -

ciai de reversibilidade do fluxo de água subterrânea, e os efei -

tos do uso potencial futuro em áreas de realimentação do lençol

freãtico sujeitas S influência da u&irm.

c) fornecer um levantamento dos usuários,usos (quantida -

des, nTveis de água, posição e rebaixamento) e nTveis piezométri-

cos, posição de fontes e detalhes de fatores que afetem a vazão ,

dentro da zona de influincia potencial da uiína.
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3.5.2 CARACTERÍSTICAS DO LOCAL

a) fornecer dados sobre níveis e análise química da ã-

gua subterrânea, vazão, permeabilidade, porosidade e gradientes

no local.

b) especificar as fontes propostas e o uso previsto

nas instalações da uòina.

c) fornecer um mapa de contorno do nível do lençol

freático , mostrando a posição de todos os poços de monitoração

usados para detectar um possível vazamento ocorrido na uòina.

d) identificar as áreas potenciais de realimentação do

lençol freãtico, dentro da zona de influência da uòina, e analj^

sar os efeitos de construção, incluindo rebaixamento de água ,

em tais áreas.

3.5.3 ANALISE DA MIGRAÇÃO DE CONTAMINANTES

Desenvolver, com base nas características hidrologicas

do local(gradientes, permeabilidade, dispersão, diluição, tro -

ca iÔnica e particularidades de infiltração), um modelo que pejr

mita a avaliação de:

- a capacidade de migração de contaminantes decorrentes da

operação da uòina, para águas subterrâneas;

- o tempo necessário para que a contaminação atinja o usuã_

rio , atual ou futuro, mais próximo da uòina.

3.6 GEOLOGIA E SISMOLOGIA

Esta seção deve:

- fornecer as características geológicas e sísmicas da -te -

gíão e do local, a natureza das investigações realizadas,

seus resultados, conclusões e a identificação das fontes

de informação;

- complementar o texto com tabelas e gráficos apropriados.

_ -



NE-1.08 CN_FN 71

3.6.1 INFORMAÇÕES BÁSICAS

a) apresentar as informações Básicas sobre geologia e

sismologia relativas ã legião e ao local em particular.

b) referenciar as informações obtidas de relatórios pi[

blicados , mapas, comunicações reservadas ou outras fontes.

c) documentar adequadamente as informações obtidas de

levantamentos, investigações geofísicas , sondagens , trinchei-

ras ou outras investigações, com descrição de técnicas, perfis,

fotografias, resultados de laboratórios, identificação dos priji

cipais pesquisadores e outros dados.

d) identificar as areas cujos dados foram analisados e

selecionados como fonte para o desenvolvimento de critérios e

ba6e.é-de.-piojzto e análises de acidentes, nos capítulos subse-

qüentes.

3.6.1.1 Geologia Regional

(1) descrever a fisiografia da mgLao e seu relaci£

namento com a fisiografia do local , incluindo um mapa fisiogrã_

fico regional com a localização da uòlna.

(2) descrever a geologia da fie.g<Lão, incluindo mapas

geológicos e tectõnicos da zona ixtiKna.

(3) analisar a consolidação geológica da fizgião, ideji

tificando a respectiva piovlncia gtologlca e sua relação com

outras p?iovZnc<La&, bem como , incluindo mapas geológicos regio-

nais com a posição da u&ína e indicações geológicas de superfT-

eie e de tiocha baòal.

(4) analisar a historia geológica da tizgiao.

(5) descrever as condições geológicas estruturais es^

tratigraficas e litolÕgicas da zona o.xttxna associando estas

dições a sua historia geológica, e ressaltando, por meio de per
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fis geológicos inclusos, a conexão da geologia da A eg-tão e da zo_

na zxtzuna com a do local.

(6) identificar e descrever Z6tmitanaa> ttctonicaò sub̂

jacentes S circunvizinhança da ubi.no. , tais como dobras, ialhaò,

bacias e domos. Analisar a historia geológica das caracterTsti -

cas tectonicas, incluindo um mapa tectõnico regio.ial com a loca-

lização da uòina.

a) fornecer discussões detalhadas das e.&£tiu£una.6

tzctônicaò regionais significativas para a moina, incluindo nos

itens 3.6.2 e 3.6.3, respectivamente , as análises detalhadas de

falhai para determinar as respectivas faculdades de gerar movi -

mentos do terreno no local e para determinar o potencial de ia -

lhamtnto de aupcA-íZcce.

b) identificar e descrever as áreas reais ou po-

tenciais , de subsidência de superfície ou subsuperfTcie, soer -

guimentos ou colapsos, resultantes de:

- feiçois naturais , tais como depressões tectonicas, caver-

nas ou terrenos cársticos, e deslizamentos de terra em po-

tencial ;

- atividades do homem,tais como remoção ou adição de fluidos

de subsuperfTcie ou extração mineral;

- arqueamento regional .

(7) analisar as condições da água subterrânea regio -

nal, referindo-se ao Item 3.5.1.

3.6.1.2 Geologia Local

Incluir elementos deste subitem , conforme apro -

priado , no item 3.6.4 - Estabilidade de Materiais de Subsuper -

ficie , fazendo-se uma referincia cruzada.

(1) descrever a fisiografia do local, analisando seu

relacionamento com a fisiografia da waião.Incluir um mapa topo-
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gráfico do local mostrando a localização das principais instala^

ções da uòina. Descrever , também, a configuração do relevo e a

historia das alterações geológicas que tenham ocorrido. Avaliar,

nas áreas significativas para o local, o deslizamento de terra ,

subsidência de superfície ou subsuperfTcie, soerguimento ou co -

lapso, reais ou potenciais, resultantes de feições naturais,tais

como depressões tectonicas e terrenos cavernosos ou cársticos.

(2) descrever as condições geológicas estruturais ,es-

tratigrãficas e litolõgicas do local e relaciona-las ã história

geológica e ã geologia regional. Descrever, também, a espessura,

características físicas, origem e grau de consolidação de cada

unidade litolõgica. Fornecer perfis de sondagens e de escavações,

tais como trincheiras usadas na avaliação geológica.

(3) fornecer uma análise detalhada da geologia estru-

tural nas vizinhanças do local , com atenção particular para unj[

dades estruturais especificas , significativas para o localtt&is

como: dobras, falhas, sinclinais, anticlinais , domos e bacias .

Fornecer, também, um mapa, em escala de detalhe, da geologia es-

trutural do local, mostrando o contorno da superfície da nocha

baòal e incluindo a localização das estruturas da u&ina.

(4) fornecer um mapa geológico do local, em escala de

detalhe , que mostre a geologia de superfície e que inclua as

localizações1 das principais estruturas da uòina, distinguindo as

áreas de observação direta de afloramento da tocha ba&al , de

áreas que estejam cobertas e para as quais se tenha extrapolado

a interpretação geológica. Quando esta diferir substancialmente

da literatura geológica publicada sobre a área, anotar as dife -

renças e apresentar a documentação para as novas conclusões.

(5) analisar a história geológica do local e relacio-

ná-la com a da izalão, incluindo uma coluna estratigrãfica do Io
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cal .

(6) fornecer uma planta com a localização das princi-

pais estruturas da tu-ôna, bem como de todas as sondagens» trin -

cheiras e escavações , acompanhadas das respectivas descrições ,

perfis e mapas, necessários para indicar os resultados.

(7) fornecer perfTs geológicos mostrando o relaciona-

mento das principais fundações da u&ína com os materiais de sub-

superfTcie , incluindo águas subterrâneas , e as características

geotecnicas significativas desses materiais.

(8) fornecer plantas e perfTs mostrando a extensão

das escavações e reaterros planejados para o local, bem como os

critérios de compactação para a execução de todos reaterros.

(9) incluir uma avaliação , do ponto de vista geotec-

nico , das feições geológicas do local que afetam as estruturas

da uòína, discriminando as condições geológicas subjacentes a

todas estruturas , barragens, diques e tubulações.

a) descrever, com base nos estudos geológicos es-

truturais, estratigrãficos e litolõgicos a evidência fTsica do

comportamento dos materiais geológicos de superfície e dos subs-

tratos subjacentes ao local, durante sismos anteriores.

b) identificar e avaliar as zonas de deformação ,

tais como cizalhamentos, juntas, fraturas e dobras, ou combina -

ções destas feições, relevantes ãs fundações estruturais.

c) descrever e avaliar zonas de alteração ou per-

fTs de intemperismo irregular e zonas de fraqueza estrutural,com

postas de materiais perturbados ou triturados.

d) descrever tensões residuais não liberadas na

xocha babai.

e) descrever todas as rochas e solos que possam

ser instáveis por sua mineralogia, falta de consolidação, teor
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de umidade ou por respostas potencialmente indesejáveis a abalos

sísmicos ou outros eventos, incluindo nas características de re£

posta sísmica a ser consideradas: liquidação , tixotropia, con -

solidação diferencial, crateramento e fissuramento.

f) avaliar os efeitos de atividades humanas, tais

como remoção ou adição de fluidos de subsuperfTcie ou extração mi

neral no local.

(10) definir as condições de água subterrânea do local,

referindo-se ao subitem 3.6.4.6.

(11) fornecer perfTs e tabelas mostrando os resultados

de quaisquer estudos geofisicos (refração sísmica, reflexão sTsmj^

ca,acústica, aeromagnetismo, etc) conduzidos para avaliar a fiocha

baòal e a estrututura estratigrafica, e as características do ma-

terial de subsuperfTcie do local, bem como, os resultados dos es-

tudos de velocidade das ondas de eizalhamento e de compressão e

de velocidade ao longo e através de furos.

(12) especificar as propriedades estáticas e dinâmi -

cas dos solos e rochas do local, incluindo classificação granulo-

metrica, limites de Attenberg, teor de umidade, peso especifico ,

resistência ao eizalhamento , compacidade relativa, módulo de

eizalhamento , coeficiente de Poisson, modulo de elasticidade v£

lumétrico, amotite.cime.nto, características de consolidação e resi£

tência sob carregamento cíclicos. Fundamentar essas propriedades

com registros de ensaios de laboratório representativos e apropria^

dos.

(13) especificar e justificar os critérios relativos

a segurança, técnicas de analise a serem usadas e os fatores de

segurança , para os materiais subjacentes ãs fundações de todas

as estruturas da u&ina,bem como para todos os aterros sob con-

dições dinâmicas combinadas com condições hidrolõgicas adversas.
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3.6.2 MOVIMENTO VIBRATÓRIO DO SOLO

Fornecer informações sobre o p.rocesso de seleção de da-

dos para a determinação da ba&z-dt-pn.ostto relativa ao movimen-

to vibratório do solo, referenciando, se for o caso, informa

ções jã apresentadas em outras seções ou itens.

3.6.2.1 Condições Geológicas do Local

Descrever as condições geológicas estruturais ,es-

tratigráficas e litológicas do local e vizinhança , incluindo

sua história geológica.

3.6.2.2 Estruturas Tectônicas Subjacentes

Identificar as zòtnu.tu.ria& tzctdnícaò subjacentes

ao local e ã area circunvizinha.

3.6.2.3 Comportamento Durante Sismos Anteriores

Descrever, com base nos estudos geológicos estru^

turais, estratigráficos e litolõgicos, a evidência física do

comportamento dos materiais geológicos de superfície e dos subs

tratos subjacentes ao local, durante sismos anteriores.

3.6.2.1 Propriedades Geotécnicas dos Materiais Subjacentes ao

Local

a) descrever as propriedades geotécnicas, dinâmi-

cas e estáticas, dos materiais subjacentes ao local.

b) incluir as propriedades necessárias para deter;

minar o comportamento do material subjacente durante sismos.

c) fornecer as características do material subja-

cente na transmissão de movimentos induzidos por sismos ãs fun-

dações da aiina, tais como velocidade de onda sísmica, densida-

de, teor de umidade, porosidade e resistência.

3.6.2.5 História Sísmica
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a) relacionar todos os abalos sísmicos, registra -

dos historicamente, que tenham afetado ou que se possa supor qu2

tivessem afetado o local, incluindo a data da ocorrência e os se_

guintes dados, medidos ou estimados: magnitude, ou a maior intzn-

òiáadz e, um mapa com a localização do zpicintuo ou área de

maior inte.noidade..

b) estimar a aceleração ou intensidade e duração

das vibrações nas fundações da estrutura da uòina em terreno,que

tenha sofrido aceleração máxima de, pelo menos, um décimo da ac£

leração da gravidade (C,lg) por decorrência dos sismos registra-

dos historicamente.

c) usar, se for o caso, relações empíricas apro -

priadas para estimar os dados relativos a:

- magnitude.;

- intensidade, em um dado local;

- efeitos no solo, estruturas e população numa dada localida

de.

d) considerar, onde for conveniente, as caracterTs^

ticas comparativas do material subjacente ã posição do ipiczniKo

ou área de maior intimidade , com as do material subjacente ao

localt no que se refere ã transmissão de movimentos vibratórios

de origem sTsmica.

3.6.2.6 Correlação de Epicentros com Estruturas Geológicas

a) fornecer, onde possível, uma correlação dos ipi

cwtxos ou regiões de maior intensidade, de sismos registrados

historicamente, com utiutuias tictônicas que tenham qualquer pair

te situada num raio de 300km do cocai.

b) identificar os tpice.ntn.oi, ou regiões de maior

intensidade, que possam ser relacionados ã i&tnutunas tictônicaò,

com piovlncias' tictônicas, total ou parcialmente, localizadas
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dentro do raio de 300km do local.

3.6.2.7 Identificação de Falhas Capazes

Identificar as talha* situadas num raio de 300

km do local e determinar a possibilidade de serem ialha& capa-

ZZÒ com vistas ao estabelecimento de critérios de projeto coni

tra abalos sísmicos.

3.6.2.8 Descrição de Falhas Capazes

Determinar para as ialha* capazzò identifica -

das no subitem 3.6.2.7 , os seguintes parâmetros: o comprimen-

to da £alha, o relacionamento da ialha com zòtfiutuxaò tzctoni-

c<u regionais , a natureza, valor e história geológica do maxj^

mo deslocamento quaternário relacionado ã qualquer sismo ao

longo da {alha.

3.6.2.9 Sismo de Intensidade Máxima

a) identificar os abalos sísmicos históricos

de maior inZo.n64.dadz ou magnitudz que:

- foram correlacionados com zotfiu.tu.fiaa> tzctonica&;

- não foram associados ã zòViutuiaò tzctônicaò, mas cujos

zpiczntuo* estejam em pKovZnciaò tzctônicas abrangendo o

local.

b) determinar, para falhai capazzâ, o sismo de

maxima magnitude, a elas relacionado , considerando-s- a evidên^

cia geológica.

c) admitir para a determinação das acelerações

dos movimentos vibratórios do solo no local, que oszpiczntno&

dos sismos estejam situados no ponto das zhtfiu.tu.fiai, tzctdnicai

ou das piovlnciaò tzctonicaà (conforme o caso Identificado na a_

ITnea a) mais próximo ao local.
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3.6.2.10 Sismo de Desligamento Seguro

Estabelecer o òlòmo de. deAligamtnto 4e.gu.io com

base nos lopictnoh de. tie.t>pot>ta correspondentes is acelerações vi.

bratõrias máximas do solo no tocai.

3.6.2.11 Sismo Básico de Operação

Selecionar o òi&mo bâ&lco de. ope.nacão a partir
i

dos espectros de resposta correspondentes ãs acelerações vibra -

tórias do solo no local.

3.6.3 FALHAMENTO DE SUPERFÍCIE

Fornecer informações sobre a eventual influência de

ba.lha.rninto de. Aupe/t^Xc-ce no projeto da uòlna e a conseqüente de-

terminação da ba0e.-de.-p/10je.t0 correspondente, referenciando, se

for o caso, informações já apresentadas nos itens 3.6.1 e 3.6.2 .

3.6.3.1 Condições Geológicas do Local

Descrever as condições geológicas estruturais ,

estratígráficas e litológicas do local e área eircunvizinha, in-

cluindo sua história geológica.

3.6.3.2 Evidência de Deslocamento de Falhas

Estabelecer a evidência geológica de deslocamen^

to de ialhaò na superfTcie do solo ou perto da mesma , no local

ou nas proximidades dele.

3.6.3.3 Identificação de Falhas Capazes

Identificar, num raio de 10km do local, eventu^

ais ialha& maiores que 300m de comprimento que devam ser consi-

deradas como capaze.6.

3.6.3.4 Sismos Associados a Falhas Capazes

a) relacionar todos os sismos registrados his-
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toricamente e que possam ser associados com ̂ alhaò capazzò iden-

tificadas no subi tem 3.6.3.3.

b) incluir a data da ocorrência dos sismos e os

seguintes dados medidos ou estimados: magnitude, ai intzn&idadz m£

xima e localização do zpiczntio ou área de i.ntzn.hi.da.dz máxima.

3.6.3.5 Correlação dos Epicentros com Falhas Capazes.

Correlacionar os epicentros ou áreas de intznòi-

dadz máxima dos sismos registrados historicamente, com ̂ alhaò ca

pazzb maiores do que 300m, localizadas dentro de um raio de 10km

do local.

3.6.3.6 Descrição de Falhas Capazes

Determinar, para falhai capazzh maiores do que

300m situadas a menos de 10km do local;

- o comprimento da ialha;

- o relacionamento da falha com z&tH.iLtunat> tzctonicai da KZ-

giao;

- a natureza, valor e historia geológica de deslocamentos

ao longo da falha}

- os limites exteriores da falha, por meio do mapeamento de

seus traços, por 20km ao longo de sua orientação, em am -

bos os sentidos , a partir do ponto onde a falha, esta mais

p.-5".ii'a do local.

3 . 6 . 3 . 7 Zonas Requerendo Investigação Detalhada de Falharcento

Identificar eventual zona que requeirs uwa inve£

tigação detalhada de lalhamznto dz òupoji^lciz.

3.6.3.8 Resultados da Investigação de Falhamento

a) apresentar detalhes e resultados de eventuais

investigações, definindo a necessidade ou não de considerar o

ialhamznto áz lupzublcíz no projeto da mina.
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b) justificar a desnecessidade de se considerar

o lulhaminto de. óupzx^Zcle, quando isso ocorrer.

3.6.4 ESTABILIDADE DOS MATERIAIS DE SUBSUPERFÍCIE

a) fornecer informações relativas ã estabilidade dos

solos e rochas subjacentes ãs fundações da u&ina. durante movimeji

tos vibratórios , em conexão com os critérios sTsmicos de proje-

to.

b) avaliar as feições geológicas descritas nos subi -

tens seguintes, passíveis de afetar as fundações.

c) referenciar as informações apresentadas em outras

seções e itens, não havendo necessidade de serem repetidas.

3.6.4.1 Características Geológicas

Descrever as seguintes caracterTsticas geology

cas:

- áreas de real ou potencial subsidência, soerguitnento ou

colapso, de superfTcie ou subsuperfície, resultantes de:

(J) feições naturais, tais como depressões tectônicas e

cavernosas ou terrenos cársticos , particularmente

aqueles sobrejacentes a calcários ou outros deposi -

tos solúveis;

(2) atividades humanas relacionadas com a remoção ou adi_

ção de fluidos de subsuperfTcie, ou extração mineral;

(3) arqueamento regional;

- zonas com deformações, tais como cizalhamentos, juntas,

fraturas e dobras ou combinações das mesmas;

- zonas de alteração ou perfis de intemperismo irregulares

e zonas de fraqueza estrutural, compostas de materiais

triturados' ou perturbados;

- tensões residuais não aliviadas na Kocha bcual;
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- rochas ou solos que possam ser instáveis por sua mineral£

gia, falta de consolidação, teor de umidade ou por respos^

tas potencialmente indesejáveis a abalos sTsmicos ou ou -

tros eventos, incluindo nas características de resposta

sísmica a serem consideradas: liquidação, tixotropia.con-

solidação diferencial, crateramento e fissuramento.

3.6.4.2 Propriedades dos Materiais Subjacentes

a) descrever em detalhes, as propriedades geo -

técnicas , estáticas e dinâmicas , dos materiais subjacentes ao

local.

b) fornecer as propriedades físicas dos mate

riais da fundação, tais como:

- classificação granulomêtrica;

- características de consolidação;

- teor de umidade;

- limites de Attenberg;

- peso específico;

- compacidade relativa;

- resistência ao cizalhamento;

- modulo de cizalhamento;

- amortecimento ;

- coeficiente de Poisson;

- modulo de elasticidade volumetrico;

- resistincia sob carregamentos cíclicos;

- velocidades de onda sísmica;

- densidade ;

- porosidade;

- características de resistência.

c) fundamentar essas propriedades com registros

de ensaios de laboratório representativos e apropriados.
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3.6.4.3 Mapa de Localização

a) fornecer plantas ou mapas com as posições das

sondagens, trincheiras, linhas sísmicas, piezômetros , perfis ge£

lógicos e escavações , sobrepondo a locação das estruturas da u*i

na.

b) fornecer perfis mostrando o relacionamento

das fundações de estruturas com materiais de subsuperfTcie, in -

cluindo água subterrânea, e características geotêcnicas significa^

tivas desses materiais.

3.6.i*.4 Características de Solos e Rochas

Fornecer por meio de tabelas e perfis, os resul-

tados dos estudos da velocidade de ondas de cizalhamento e de com-

pressão, efetuados para avaliar as características dos solos e

rochas de fundação, bem como os perfis de sondagens e desenhos

de trincheiras e outras escavações.

3.6.4.5 Escavações e Reaterros

a) fornecer plantas e perfTs, mostrando a exten-

são das escavações e reaterros planejados para o local. Tais plan-

tas e perfTs podem ser combinados, onde possTvel, com perfTs no

subitem 3.6.4.3 ou no 3.6.4.4.

b) especificar os critérios de compactação para

execução de todos os reaterros, fundamentando-os com registros de

ensaios representativos , de laboratório ou campo.

3.6.4.6 Condições de Água Subterrânea

Fornecer o histórico das flutuações da água sub-

terrânea por baixo do local, acompanhado de uma análise das condj^

ções dessa água, durante a construção e a vida útil da uiina.

3.6.4.7 Resposta da Rocha e Solo ao Carregamento Dinâmico

3-35



34 C_N£N NE-1.08

Analisar as respostas do solo e rocha ao carre-

gamento dinâmico.

3.6.4.8 rotencial de Liquefação

a) analisar o potencial de liquefação de mate -

rial subjacente ao locai.

b) demonstrar a inexistência de solos susceptT-

veis a liquidação debaixo da mina. ou fornecer as seguintes in -

ío-inações relativas as zonas do solo onde existe a possibilida-

de de liquidação:

- densidade aparente;

- índice de vazios;

- razão entre tensões de cizalhamento e tensões iniciais e-

fetivas;

- número de ciclos de carga;

- distribuição granulometrica;

- grau de consolidação e coesão e;

- flutuações do nTvel da água subterrânea.

3.6.4.9 Bases de Projeto Sísmico

Especificar as baòe.ò-dt-piojzto sísmico usadas

na analise da estabilidade de materiais de subsuperfTcie.

3.6.4.10 Análises Estáticas

Discutir as anali&zA íòtâticaò ,£ais como aná-

lises de recalque (com dados de laboratórios representativos e

apropriados), pressões laterais (apoiadas em dados) , etc.

3.6.4.11 Critérios e Métodos de Projeto

Relacionar e analisar, de modo sucinto, os

critérios , referências ou métodos de projeto empregados (ou a

serem empregados) e fatores de segurança (fundamentados por da-
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dos de ensaios).

3.6.4.12 Técnicas de Melhoramento das Condições de Subsuperf ície

Analisar e fornecer especificações para técnicas

necessárias ao melhoramento das condições de subsuperficie , tais

como injeção de cimento, vibroflotação .enchimento de cavidade,aii

coragem, etc.

3.6.5 ESTABILIDADE DAS ENCOSTAS

Fornecer informações e justificativas apropriadas a re£

peito da estabilidade de todas as encostas naturais e artificiais

(cortes e aterros), cujo colapso poderia afetar adversamente a u-

òina.

3.6.5.1 Características das Encostas

Fornecer seções transversais das encostas, junta-

mente com um sumario das propriedades dinâmicas e estáticas do

aterro e do solo e rocha de fundação subjacentes ã encosta, fun -

damentadas com dados representativos de ensaios de laboratório.

3.6.5.2 Critérios e Análises dé Projeto

Descrever as análises e critérios usados para de-

terminar a estabilidade de encosta, incluindo fatores de seguran-

ça, junto com as condições adversas consideradas nas analises ,

tais como drenagem súbita, sismo, Infiltração constante a níveis

previstos para reservatórios, etc.

3.6.5.3 Perfis de Sondagens

Fornecer perfis de sondagens ou de poços de en -

saios, feitos em áreas de empréstimo propostas.

3.6.5.4 Especificações de Compactação

Fornecer especificações de compactação, junto
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com dados representativos de laboratório em que estejam baseadas.

3.7 CONDIÇÕES QUE AFETAM A CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DA USINA

Resumir todos os fatores desenvolvidos neste capitulo, que se_

jam julgados signi'^jativos para a seleção das bcuz4-d.i-pKoje.to

da uòlna e in«i Cações associadas.

3-38
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CAPITULO 4.0 - CRITÉRIOS PRINCIPAIS DE PROJETO

Este capítulo deve Identificar e descrever os CKIÜKIOÒ pxln

cipai& de piojtto adotados para a U4<tna,ana11sando sua conformi-

dade com a Norma CNEN-NE-1.02: "CRITÉRIOS GERAIS DE PROJETO PARA

USINAS DE REPROCESSAMENTO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES", e abrangen

do juntamente , no RPAS, todas as considerações sobre as alters

tivas disponíveis para o atendimento desses critérios , uma vez

que não são previstas alterações nos mesmos apôs a emissão da

Licença de Construção.

4.1 FINALIDADE DA USINA

Esta seção deve descrever em termos gerais a tu-tna.suas fun-

ções e operações-, capacidade do pxocmo, tipo de alimentação e

produtos.

«•.1.1 ALIMENTAÇÃO DA USINA

a) fornecer uma descrição detalhada das características

físicas, químicas e radiolõgicas do combustível Irradiado a ser

processado na tulna.

b) Incluir especificações da alimentação, tais como 11 -

mites de materiais físseis , formas do material e acond1doname£

to.

c) Incluir na apresentação das características de rad1o£

tividadeshistórico da Irradiação, tempo mínimo de resfriamento

na recepção, tempo para processamento e concentração dos produ -

tos de fissão.

••.1.2 PRODUTOS E SUBPRODUTOS

Identificar os produtos e subprodutos resultantes da ope

ração dà mina , Incluindo as upicíiicaçõu e características

do, produtos.

4-1
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it. 1.3 FUNCIONAMENTO GERAL DA USINA

a) fornecer informações relacionadas com o funcionamento

global da uòina.

b) incluir tratamento de rejeitos feito no local,deposi-

ção de rejeitos ou áreas de retenção, transportes, e suprimen -

tos de água e de serviços auxiliares.

4.2 CRITÉRIOS DE SEGURANÇA MECÂNICA E ESTRUTURAL

Esta seção deve identificar e quantificar, com base no Io -

cal selecionado, as características geológicas e ambientais u-

tiUzadas como critérios de projeto.

4.2.1 CARGAS DE VENTO

a) fornecer informações sobre velocidade de vento, in -

cluindo a velocidade vertical e o fator de rajada.

b) determinar as forças aplicadas que são usadas no pr£

jeto estrutural, de acordo com os subi tens seguintes.

4.2.1.1 Velocidade de Vento de Projeto

Especificar o valor da velocidade de vento de pr£

jeto e o intervalo de recorrência.

4.2.1.2 Bases para Seleção da Velocidade de Vento

Analisar as bases adotadas para a seleção da vel£

cidade de vento, Incluindo o histórico dos ventos e os dados re

gistrados.

4.2.1.3 Distribuição da Velocidade Vertical e Fator de Rajada

Apresentar a distribuição da velocidade vertical

específica e o fator de rajada utilizados para a velocidade de

vento de projeto.

'«.2.1.4 Determinação das Forças Aplicadas

4-2
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a) descrever os procedimentos usados para trans -

formar os dados de velocidade de vento em forças aplicadas so -

bre as estruturas, incluindo a distribuição de forças de vento

e coeficiente de arrasto utilizados.

b) especificar a distribuição e grandeza das for-

ças aplicadas que forem calculadas para cada estrutura.

4.2.2 INUNDAÇÕES

a) analisar, quando aplicável, as cargas de projeto pro

venientes de forças desenvolvidas pela enchente máxima pfiovãvel,

incluindo a altura de água e fenômenos dinâmicos , como por exem

pio, a velocidade.

b) relacionar os critérios de projeto aos dados desenvol^

vidos na seção 3.4 - "HIDROLOGIA DE SUPERFTCIE11.

1.2.2.1 Níveis de Inundação

Fornecer os níveis de Inundação usados no projeto

de cada estrutura , para o caTculo da flutuabilidade e efeitos

da força estática da água.

4.2.2.2 Fenômenos Considerados nos Cálculos das Cargas de Projeto

Identificar e analisar os fenômenos relacionados

com a consideração da força dinâmica da água como carga de pro-

jeto para qualquer estrutura (Ex: onda de cheia e onda de vento).

4.2.2.3 Aplicaçlo da Força de Inundação

Descrever o modo de aplicação das forças e outros

efeitos resultantes de cargas de Inundação.

4.2.2.4 Proteção Contra Inundação

Descrever as medidas de proteção contra inundação

para sistemas e componentes vitais que estejam localizados no

subsolo ou abaixo do nTvel da inundação.
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4.2.3 PROJETEIS INTERNOS E EXTERNOS

Descrever os critérios de p*rojeto relativos ã proteção

contra projéteis internos e externos, fornecendo detalhes so -

bre a velocidade de projétil admitida e as forças envolvidas.

4.2.3.1 Barreiras Contra Projéteis e Cargas Suportadas

Relacionar em uma tabela as estruturas, blinda -

gens e barreiras projetadas para resistir aos efeitos de projé-

teis.

4.2.3.2 Seleção de Projéteis

a) analisar os projéteis selecionados para cada

estrutura e as bases para sua seleção.

b) especificar para cada projétil selecionado ,

a origem, peso, dimensões, orientação e velocidade de impacto,

composição do material e demais parâmetros necessários para de_

terminar a penetração do projétil.

4.2.4 SISMOS

a) estabelecer com base nos dados desenvolvidos no

capítulo 3.0, os critérios de projeto sísmico para construção

da atina e equipamentos associados.

b) fornecer detalhes suficientes de modo a possibili-

tar uma avaliação independente dos critérios de projeto sele -

cionados.

c) referir-se, para maior clareza, ãs informações a -

presentadas na seção 3.6 - "GEOLOGIA E SISMOLOGIA".

4.2.4.1 Critérios de Entrada

Analisar os critérios de entrada para o proje-

to sísmico da u&ína, Incluindo as Informações específicas se -

guintes .
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(T) Espectros de Resposta-de-Projeto

Fornecer os eApec.tn.06 de KZApo&ta-de-pn.ose.to u-

sados para definir o 6l6mo de dz6llgamznto 6zguKo e os z6pzctK06

de KiApoAta.o-de.-pn.oje.to para o a-t-òrno básico dt opzKação, bem como

uma análise dos efeitos dos seguintes parâmetros:

- duração do sismo;

- distancia do sismo e desníveis entre distúrbios sísmicos e

o local;

- registros da ocorrência de sismo e intervalos associados

de resposta de amplificação, quando o fator de amplifica -

çao for maior do que i(ura).

(.2) Obtenção dos Espectros de Resposta-de-Projeto

a) fornecer os tApzctKoA de. KZApoAta que englo-

bem os de projeto, derivados dos sismogramas de abalos reais ou

hipotéticos.

b) comparar, para todos os valores de amoKtzcl-

mznto usado no projeto , o zApzctKo de. KztpoAta obtido pelo

híitÔKlco do movimento com o i&pe.tt>io de. n.e.tpoòta-di-pKoie,to.

c) Identificar os intervalos de tempo do siste-

ma, nos quais foram calculados os valores do z&pzctxo dt iz&po&_

ta.

(3) Valores de Amortecimento Críticos

Fornecer a percentagem específica dos valores

de amoKtecimznto críticos, usados para solo e íten* Identifica-

dos como Item impoitante* ã. ngusianca necessários a um des11ga_

mento e isolamento seguros da atina, mantendo-a parada numa cem

dição de segurança. Especificar, por exemplo, os valores de a -

moKttclmznto par̂ a o tipo de construção ou fabricação (tais como

concreto protendido e tubo soldado) e os níveis de tensões de

A-, 5
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projeto permitidos , aplicáveis àqueles itini impoitantu a *e-

gufiança,

(4) Bases para Análises Dependentes do Local

a) fornecer as bases para analises dependentes

do local, no caso de serem usadas para desenvolver a forma do

t&pzcVio de te&po&ta. de pn.ojz.to , a partir da aplicação do hlò-

tón.ic.0 do movimento ou do t&pictKo de Kíòpoòta. da -tocha ba&al.

b) especificar as bases para utilização de me-

didas do solo no lotai, localização de camada de solo e regis -

tros sísmicos da tocha ba&al.

c) proceder, no caso de se desprezar a amplify

cação vertical e possíveis camadas inclinadas de solo no método

analítico usado na determinação da forma do tòpzctio de xzòpoò-

ta, a análise dessas hipóteses simplificativas, bem como do e -

feito de possTveis camadas de solo fino sobre os resultados a -

naliticos.

(.5) Estrutura Apoiadas no Solo

Relacionar todas as estruturas apoiadas no so-

lo, incluindo as respectivas espessuras do solo acima da tiocha.

bciòal.

(6) Interação Soio-Estrutura

a) descrever os métodos de inteJiação AOIO-IA -

tKutaxa usados na analise das estruturas.

b) utilizar o método do elemento finito não lj_

near ou linear equivalente, na análise de estruturas com funda-

ções profundas no solo.

c) empregar o método do modelo de elasticidade

do solo, baseado na teoria do meio-espaço elástico, para anali-

se de estruturas com fundações subsuperffdais em camadas espes^

sas de solo uniformes.
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d) usai o método da viga elástica de cizalhamen^

to múltiplo ou o método do elemento finito, na análise de est™

turas com fundações subsuperficiais em solo de pouca espessura

sobre a rocha, ou solo em camadas com propriedades variáveis.

4.2.1.2 Análise do Sistema Sísmico

Discutir a analise do sistema sísmico aplicável

para sistemas, componentes, e estruturas da uiJ.no. , incluindo as

informações especificas seguintes.

(1) Métodos de Análise Sísmica

a) identificar no UPAS, para todos os sistemas ,

componentes e estruturas identificados na seção 4.2, inclusive

os lttn& projetados para o ti&mo bíiico de opzn.a$ão, os métodos

aplicáveis de análise sísmica [anãlí&z modal com o zòpzctn.0 de

KiòpoAta , análi&e. modal com o hlòtÕxlco do movimtnto, carga es_

tática equivalente, etc).

b) fornecer as tensões aplicáveis ou critérios

de deformação e descrições (esquemas) de modelos matemáticos ti

picos usados para determinar a resposta.

c) fornecer, se forem usados métodos empTricos

(testes)ao invés de análises, o procedimento dos ensaios, os ní

veis de carga e as bases de aceitação para os sistemas, compo -

nentes , estruturas e equipamentos (RFAS).

d) descrever todos os métodos sTsmicos de análi-

se usados (RFAS).

(2) Freqüências Naturais e Cargas de Resposta (RFAS)

a) fornecer um resumo das freqüências naturais e

cargas de resposta (p.ex., na forma de modelos críticos de per-

fTs e respostas modais) determinadas pelas análises do sistema

sísmico.

b) especificar o eapec-tto de wòpoòta. em eleva -
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ções e pontos de suporte de equipamentos críticos da uòina.

(3) Método para Concentrações de Massa (RFAS)

Descrever o método usado nas concentrações de mas_

sa para as análises do sistema sísmico (a relação entre massa e

constante elástica do sistema e do componente, e a relação en -

tre massa e constante elástica da laje de suporte e do equipa -

mento suportado).

(4) Resumo da Resposta de Oscilação e Translação(RFAS)

a) fornecer , caso seja estabelecida uma base fi_

xa nos modelos matemáticos para a anãtiie. dinâmica do sistema ,

um resumo de respostas de oscilação e de translaçao.

b) incluir uma breve descrição do método, do mo -

delo matemático e valores de amoKte.cime.nto (oscilação vertical ,

translaçao e torção), que tenham sido usados no estudo da intuía

cão hoto-e.otKatu.Ka.

(5) Métodos para Associar Solo com Estruturas do Sis-

tema STsmico.

Descrever, no caso de análise por elementos fini-

tos para o Local de solo estratificado, os métodos e procedimen-

tos , adotados para associar solo com estruturas e componentes

do sistema sTsmico.

(6) Desenvolvimento do Espectro de Resposta do Pavimento

a) analisar o conservantismo do método de análise

de mui ti-massa do tope.ci.Ko de. KZòpoita do pavimento, caso tal mé

todo seja usado.

b) considerar na análise a equivalência em rela -

ção a um método de multi-massa do hiòtÓKico do movimznto ou iden

tificar outros métodos, teóricos ou experimentais , equivalentes.

(7) Movimento Sísmico Diferencial de Componentes In -

terconectados.
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Fornecer os critérios de tensão e deformação pa_

ra a consideração do movimento sísmico diferencial dos compo -

nentes interconectados entre dois níveis.

(8) Efeitos de Variações nos Espectros de Resposta

do Pavimento

Descrever a consideração dada na análise sísmi-

ca, aos efeitos sobre os lApicfcoò dz xe.6poòta do pavimento(p.

ex: as coordenadas largura de pico e período) decorrentes de

variações previstas nas propriedades estruturais, amoiticimzn-

to , propriedades do solo e intmaçõ&A 6olo-z6Ziu£u.A.a.

(9) Uso de Fatores de Carga Vertical Constante

Identificar o eventual uso no projeto sísmico

dos sistemas, componentes e estruturas da uiina , de fatores

de carga vertical constante como cargas de resposta vertical ,

no lugar de um método de anâXiòt dinâmica de mui ti-massa do

sistema sísmico vertical.

(10) Método de Consideração dos Efeitos de Torção

a) descrever o método empregado para considerar

modos torcionais de vibração na análise sísmica das estruturas.

b) indicar o uso de fatores estáticos para con -

siderar as acelerações de torção nas estruturas do projeto sís-

mico, no lugar de uma anãliòt dinâmica de sistemas de multi-tnas_

sa vertical, horizontal è de torção, combinados.

(11) Comparação de Respostas (RFAS)

Fornecer , onde aplicável, as respostas obtidas

da anâliíi modal pelos métodos do tòpzttKo dt fiapo 6 ta. e do hi±

tônico do movimznto, em pontos selecionados na estrutura da

u&ina.

(1?) Métodos para Análise Sísmica de Barragens

Descrever os métodos e procedimentos analíticos

para análise do sistema sísmico de barragens que represam águas

4-9
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relacionadas ã segurança.

(13) Método de Determinação dos Momentos de Derruba-

mento da Estrutura da Usina.

Descrever os métodos e procedimentos dinâmicos

para determinar momentos de derrubamento da estrutura, bem como

os procedimentos para levar em conta as reações do solo e efei-

tos verticais de sismos.

(14) Procedimento de Analise para Amortecimento

Descrever os procedimentos seguidos na análise,

para levar em conta o amoitzclmznto em diferentes elementos do

modelo de um sistema acoplado, incluindo os critérios para o

caso de amofite.clmzn.to composto num sistema acoplado com elemen-

tos diferentes.

4.2.1.3 Análise do Subsistema Sísmico

Incluir, na discussão da analise do subsistema

sísmico, as seguintes informações específicas.

(1) Determinação do Número de Ciclos do Sismo

a) descrever os procedimentos para determinar o

número de ciclos do sismo durante sua ocorrência.

b) especificar o número de ciclos de carga de

maxima amplitude para o qual foram projetados sistemas, compo-

nentes e estruturas.

(2) Base para Seleção de Freqüências Forçantes

Fornecer a base para seleção de freqüências fo£

cantes para evitar ressonância (isto é, o sismo especificado pa_

ra o local e as características de resposta das estruturas e com

ponentes produzem freqüências forçantes, a serem separadas das

freqüências naturais).

(3) Definição de Raiz Média Quadrãtica

Definir , matematicamente , a expressão "raiz
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media quadrãtica", quando usada na descrição do procedimento da

combinação de respostas modais.

(4) Procedimento para Combinação de Respostas Modais

Descrever os procedimentos para a combinação de

respostas modais (cizalhamentos, momentos , tensões, deflexões

e/ou acelerações), se for usado um método de aná.ll&t modal do e^

pec-fto de KZòpo&ta e se as freqüências normais foram próximas.

(5) Modos de Respostas Dinâmicas Significativas

Fornecer uma análise abrangendo todos os modos

dinâmicos significativos de resposta sob excitação sTsmica, se

•forem utilizadas no projeto sismico de componentes, estruturas e

equipamentos , cargas estáticas equivalentes ao pico do eapecfio

dz xz&poòta. do paviimnto de suporte.

(6) Critérios de Projeto e Procedimentos Analíticos

para Tubulações

Fornecer os critérios de projeto e procedimentos

analíticos para tubulações, que levam em coita os deslocamentos

relativos entre tubulações e seus pontos de apoio (isto é, pi -

sos e componentes), em diferentes níveis dentro do edifício e

entre edifícios.

(7) Bases para o Cálculo de Respostas Combinadas

Fornecer as bases dos métodos de determinação

da possível carga combinada (dois componentes) de resposta amplj_

ficada horizontal e vertical, para o projeto sísmico de tubu -

laçôes e equipamentos , incluindo o efeito da resposta sísmica

dos suportes, equipamentos, estruturas e componentes.

(8) Respostas Sísmicas Amplificadas

Fornecer no caso de se utilizar um fator de car_

ga constante como resposta de carga vertical do pavimento de

suporte , para o projeto sísmico de estruturas, componentes e

equipamentos, uma análise envolvendo as seguintes considerações:
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- a possível carga combinada (dois componentes) de entrada am

plificada horizontal e vertical , para o projeto sTsmico de

equipamento e componentes, decorrente da resposta amplifica_

da das estruturas e pavimentos;

- a possível carga combinada (dois componentes) de entrada am

plificada horizontal e vertical, para o projeto sísmico de

tubulações e equipamentos, decorrentes da resposta amplifi-

cada das estruturas, pavimentos , suportes e componentes.

(9) Uso de Análise Dinâmica Simplificada

a) indicar, caso seja usada uma dn.ali.iiZ dinâmica.

simplificada (p.ex: diferente da anâliòz modal de multi-massa )

para tubulações consideradas itzn& impon.tan.tz6 â 6e.guxa.nca,a mag-

nitude pela qual os períodos ressonantes de um espaçamento de

tubulação selecionado, são separados dos períodos predominantes

de edifícios e componentes de suporte (RFAS).

b) resumir os resultados típicos da comparação eni

tre os métodos de anãliòz dinâmica simplificados e os métodos de

análiòz modal de. ztpzctio dt xzipoòta (RFAS).

c) fornecer as bases dos métodos e procedimentos

de análiòz dinâmica simplificada para o projeto sísmico de siste-

mas .componentes e estruturas.

d) complementar a alínea c), fornecendo os cri

térios para se evitar as freqüências de entrada predominantes ,

produzidas pelas respostas de estruturas, suportes e componentes,

ao movimento sísmico incidente.

(10) Variação de Período Modal

Especificar os procedimentos utilizados para con-

siderar a variação do período modal nos modelos matemáticos pa -

ra a estrutura da uòina, devido a variações em propriedades de

materiais.
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(11) Efeitos de Torção de Massas Excêntricas

Fornecer os critérios para considerar os efei-

tos de torção de válvulas e outras massas excêntricas (p.ex., o

peradores de válvulas ), na analise sísmica da tubulação.

(12) Tubulação Externa ã Estrutura da Usina

Descrever, para tubulações projetadas para re-

sistir a si sine s e localizadas externamente a contenção da uòi-

na, estejam elas enterradas ou de outro modo posicionadas , os

critérios sísmicos de projeto e métodos empregados para garan -

tir que as tensões admissíveis, para tubulações e estruturas ,

-não sejam excedidas devido a movimentos diferenciais nos pontos

de apoio, nas penetrações da contenção e nos pontos de entrada

de outras estruturas.

(13) Interação de Outras Tubulações com Tubulações

Projetadas contra Sismos.

Descrever os critérios de projeto para levar

em conta movimentos sísmicos de sistemas de tubulações não pro-

jetados contra sismos e que tenham interface com sistemas com

projeto sísmico.

(14) Localização dos Suportes e Limitadores no Terreno

(RFAS)

a) fornecer os critérios relativos ã determi-

nação da localização no terreno, de suportes e limitadores sís_

micos para a tubulação , componentes do sistema de tubulação e

equipamentos projetados contra sismos, Incluindo o posidonamejrç

to dos limitadores e amortecedores.

b) descrever os procedimentos para assegurar

a localização no terreno e o projeto sísmico destes suportes e

limitadores, compatíveis com as hipóteses feitas na anati&t *Í£

mica dinâmica.

4-13
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(15) Análise Sísmica de Dispositivos Específicos

de Segurança.

Demonstrar a integridade de dispositivos esp£

cificos relacionados com a segurança , na ocorrência de um sis-

mo (p.ex., integridade das células blindadas, caixas de luvas ,

sistemas pneumáticos de transporte de amostra, etc).

4.2.5 CARGAS DEVIDAS AO PROCESSO E EQUIPAMENTOS

a) estabelecer, para fins de cálculo estrutural, os

critérios de carga para acomodar a contribuição de equipamentos

do pKoce.6&o e dos materiais neles contidos.

b) relacionar, para cada sistema, as condições da u-

iína e a combinação das cargas de projeto (p.ex., cargas nor -

mais de serviço ou de operação, cargas sísmicas etc) que forn£

çam as ba.-be.6-de.-px.oje.to de sistemas ou componentes.

c) classificar, quando aplicável, a combinação de car_

gas de projeto tendo em vista as condições de operação da mina:

normal, anormal, emergência e em caso de falhas.

d) especificar os limites de tensão de projeto e os

critérios de deformação associados com as diversas condições

de operação da iu<tna.

4.2.6 CRITÉRIOS DE CARGA COMBINADA

a) descrever os critérios selecionados para cargas

combinadas a fim de assegurar a integridade mecânica e estrutu-

ral da u6ina.

b) definir as cargas e combinação de cargas as quais

a u&ina está sujeita , incluindo os fatores de carga seleciona-
i

dos para cada componente de carga onde forem usados esses fato-
i

res.

c) especificar o método de projeto usado com a combj^

nação de carga e quaisquer fatores de carga.
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d) descrever as cargas atuantes nas estruturas (tais

como cargas mortas, cargas vivas e empuxos de terras), bem co-

mo as cargas do acidente ba.t>z-dz-pnoji£o e as resultantes de

fenômenos naturais (tais como: sismos, enchente* e ventanias

ciclõnicas) e também, os efeitos de projéteis específicos pa-

ra o local.

e) fornecer as combinações de carga de projeto uti 1 i_

zadas para examinar os efeitos em área de interesse, tais co-

mo: penetrações, descontinuidadesestruturais, zonas de ancora-

gem de cabos protendidos, apoios das vigas de ponte rolante ,

área locais de altos gradientes térmicos, etc.

f) Incluir na alínea e), as cargas dependentes do tem

po, tais como efeitos de temperatura, de contração, de deforma-

ção lenta e outros efeitos relacionados.

g) justificar o eventual uso de método de resistên -

cia máxima com um fator de carga igual a 1,0.

«+.2.7 CARGAS HIDROSTÃTICAS DE SUBSOLO

a) descrever as ba.ò<u-de.-pfioj&to para cargas hidrost£

ticas induzidas por água subterrânea em trechos de subsolo abaj_

xo dos sistemas, componentes e estruturas relacionados ã segu -

rança , analisando o desenvolvimento dessas ba.àz.&-dt-piojíto.

b) descrever, nos casos em que o rebaixamento do len-

çol d'agua for critico para a integridade das estruturas rela -

cionadas ã segurança, as bases para as cargas hidrostãticas de

subsolo admitidas durante a construção e os métodos de rebaixa-

mento de lençol para obtenção de tais cargas.

c) analisar as bases hidrodinâmicas do projeto de pro_

teção contra ondas de pressão induzidas sismicamente, onde fo -

rem propostos poços para fins relacionados ã segurança.

d) verificar a compatibilidade das
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descritas neste item 4.2.7 com as condições de água de subsolo

apresentadas no subitem 3.6.4.6.

4.3 SISTEMAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

4.3.1 GENERALTDADES

Identificar os i£e.n& que exigem consideração especial no

projeto , devido a seleção do tocai, seleção do piocz&òo e re-

quisitos de desligamento seguro.

4.3.2 PROTEÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMAS E BARREIRAS DE C0NFINAMENTO M0LTIPLO

4.3.2.1 Sistemas e Barreiras de Confinamento

Analisar cada método de confinamento usado para

assegurar que não ocorra uma liberação não controlada de radi£

atividade para o meio ambiente, obedecendo ã seguinte sistemá-

tica:

- incluir os critérios de proteção contra qualquer aciden-

te interno postulado ou fenômenos naturais externos;

- fornecer os critérios de projeto selecionados para vasos,

tubulações, sistemas de efluentes e confinamento auxiliar;

- analisar para cada caso, a extensão na qual o projeto é

baseado no sentido de minimizar, tanto quanto razoável -

mente exeqüível, as liberações com a operação da aiína^

- expressar os critérios de projeto por meio de números ex̂

plicitos ou de condições gerais, obedecendo aos seguin -

tes requisitos com relação aos limites de liberação sele-

cionados:

(}) se forem consistentes com a pratica comprovada, fa -

zer, apenas uma referencia a respeito;

(2) se estiverem além da prática presente, fornecer uma

avaliação e uma justificativa baseadas no trabalho ou

analise em desenvolvimento.

4-16
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4.3.2.2 Ventilação - Descarga Gasosa

a) descrever os critérios selecionados para forne-

cer ventilação apropriada, mostrando os padrões de capacidade pâ

ra condições normais e anormais, os padrões de pressão diferen -

ciai e de velocidade de fluxo na zona de interface, o sentido do

fluxo e a garantia de continuidade de operação sob condições de

acidente e sob instrumentação especial de controle.

b) estabelecer os critérios para o projeto dos sis_

temas de ventilação e de descarga gasosa, incluindo:

- diagramas de velocidade do fluxo de ar com relação ao con -

tnole de contaminação;

- pressões negativas mínimas nos pontos críticos do sistema

para manter o controle apropriado do fluxo;

- interação dos sistemas de descarga gasosa com sistemas de

ventilação;

- desempenho mínimo dos filtros, com relação ^ eficiência de

remoção de partículas e queda de pressão máxima;

- desempenho mínimo de outros equipamentos de remoção de ra-

dioatividade;

- desempenho mínimo de registros de tiragem e instrumentos

de controle , e

- continuidade de operação assegurada sob quaisquer condições

previsíveis.

4.3.3 PROTEÇÃO POR SELEÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS

4.3.3.1 Equipamentos

Analisar os critérios de projeto para os itens

principais de equipamentos especificamente selecionados para for

necer proteção.

4.3.3.2 Instrumentação

4-17
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Analisar os critérios de projeto para a instrumen-

tação selecionada com fins de proteção, com ênfase particular

nas características que possibilitem ensaiabilidade e atuação

em contingência, para finalidades de segurança.

4.3.1+ SEGURANÇA CONTRA CRITICALIDADE NUCLEAR

Fornecer os critérios de projeto adotados com o fim

de assegurar o estabelecimento de margens de segurança apro

priadas para garantir , permanentemente , condições subcrTti -

cas na u&ina.

4.3.4.1 Métodos de Controle para Prevenção de Criticalidade.

Apresentar os métodos para assegurar condições

subcríticas em operações e estocagem normais e nas piores con-

dições previsíveis.

1.3.4.2 Critérios para Erros Eventuais

Fundamentar as informações do subitem 4.3.4.1 ,

definindo os critérios relativos a erros eventuais selecionados

para a usina.

4.3.4.3 Análises de Verificação

Fornecer os critérios para comprovação de condi-

ções subcríticas na uòina.

4.3.5 PROTEÇÃO RADIOLÕGICA

Fornecer, complementando o item 4.3.2, os critérios de

projeto adicionais relativos *a proteção radiolõgica.

4.3.5.1 Controle de Acesso

Descrever os métodos e procedimentos programados

para o interior das instalações, visando limitar o acesso ao eŝ

tritamente necessário, de forma a minimizar a exposição do pes-

soal .

4-18
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•4.3.5.2 EI: ndagem

a) fornecer, para cada área, uma estimativa da

exposição do pessoal em homem-rem por ano.

b) determinar a dose de projeto em áreas ocupa-

cionais, quando se considerar os parâmetros tempo e distância.

c) demonstrar que uma maior redução da exposi -

ção não é razoavelmente exequTvel.

fc.3.5.3 Sistemas de Alarme contra Radiação

Descrever os critérios relativos aos níveis de

ação dos sistemas de alarme contra radiação.

"•.3.6 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO

Fornecer os critérios de projeto adotados para garan -

tir o desempenho satisfatório de todas as funções de segurança,

em condições de incêndio e explosão previsíveis.

4.3.7 MANUSEIO E E3TOCAGEM DE COMBUSTÍVEL E REJEITOS RADIOATIVOS

4.3.7.1 Recebimento e Estocagem do Combustível Irradiado

a) descrever os critérios de projeto para recebj_

mento e estocagem do combustível irradiado.

b) incluir os critérios para resfriamento, con -

trole da contaminação, manutenção da qualidade da água (se for

usada uma piscina para estocagem) , prevenção e atenuação de

quedas de recipientes de transporte, e recebimento desses reci-

pientes danificados.

4.3.7.2 Tratamento dos Rejeitos Radioativos

Estabelecer os cr i tér ios para o tratamento e ejs

tocagem de reje i tos radioativos , incluindo:

- redução de volume;
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- minimização de liberações de radioatividade durante o tra

tamento;

- conversão em formas sólidas;

- adequação de formas para estocagem;

- monitoração durante a estocagam, para demonstrar a inte -

gridade do confinamento;

- confinamento seguro durante estocagem;

- adequação das condições dos rejeitos de alto nível de atj^

vidade e recipientes para atenderem ao critério 26 da Nor_

ma CNEN-NE-1.02;

- descontaminação final, recuperação e deposição durante o des

comissionamento;

U.3.7.3 Instalações de Estocagem

Estabelecer, em acordo com os requisitos enumera-

dos no subitem 4.3.7.2, os critérios de projeto dos recipientes

e instalações para estocagem no local.

4.3.8 SEGURANÇA QUÍMICA E INDUSTRIAL

Descrever os critérios de projeto específicos relaci£

nados ã segurança do pessoal e da uòina., contra acidentes indus-

triais (fogo, explosão, etc) e de reações químicas perigosas (re

ações químicas violentas, explosões de hidrogênio, óleo vermelho,

etc), expondo os efeitos decorrentes desses acidentes.

4.4 CLASSIFICAÇÃO DE SISTEMAS, COMPONENTES E ESTRUTURAS

a) classificar os sistemas, componentes e estruturas seleci£

nados no projeto, de acordo com:

- a importância quanto ã função de segurança que desempenham ;

- considerações sísmicas;

- a relação da qualidade do ítim com sua função e desempenho.
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b) referir-se na classificação a detalhes e informações apre

sentados nos capítulos seguintes 5.0 -"PROJETO DA USINA" e 6.0 -

"SISTEMAS 00 PROCESSO".

c) definir os critérios para selecionar as categorias usadas

para as classificações relacionadas à segurança, aspectos sísmi-

cos e Qa.Ka.ntia da qualidade.

4.5 DESCOMISSIONAMENTO

a) fornecer os critérios de projeto relativos ao descomissi£

namento seguro da mina.

b) analisar a filosofia do projeto para permitir facilidade

de descontaminação da usina e o isolamento futuro dos materiais

radioativos em relação ao meio ambiente e ao público em geral ,

tendo em mente a maximização da area de retorno para uso da pop£

lação.
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CAPTTULO 5.0 - PROJETO DA USINA

Este capitulo , no RPAS, deve fornecer informações detalha-

das sobre todas instalações da mina e respectivas posições no

local, complementadas por plantas e mapas, abrangendo:

- a descrição e avaliação de cada setor e parte da uòina e£

peciaimente pormenorizadas no caso de ite.n& com funções

de confinamento e de proteção contra agressões ambientais

e acidentais;

- a identificação das ba.ozo-di-pn.oie.to e códigos industri -

ais utilizados para implementar os ctiitinioò pftincipaiò

de pxojzto apresentados no capitulo 4.0 - "CRITÉRIOS PRIĴ

CIPAIS DE PROJETO";

- a relação dos ite.no sujeitos ao Programa de Garantia da

Qualidade..

No RFAS, este capitulo deve especificar as áreas modifica-

das ou adicionadas (em relação ao projeto original) , as razões

de tais alterações e suas implicações na segurança, e os resulta-

dos de atividades de pesquisa e desenvolvimento associados com os

critérios de construção ou de operação.

5.1 DESCRIÇÃO SUCINTA

Referenciar nesta seção, se for o caso, informações jã apr£

sentadas em outras seções ou itens.

5.1.1 LOCALIZAÇÃO E ARRANJO GERAL DA USINA

Localizar, por meio de plantas ou desenhos em escala apro-

priada, os edifícios e outras instalações da uòina , bem como, ro-

dovias, ferrovias, fontes d'agua e serviços de utilidades.

5.1.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

5.1.2.1 Limites do Local

5-1
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Indicar os limites que abrangem a área adquirida p^

implantação tía atina.

5.1.2.2 Área de Exclusão

Indicar a <Uea de cxcluéio.

5.1.2.3 Area Controlada

Indicar a anta contAolada

5.1.2.4 Suprimentos e Sistemas de Utilidades do Local.

Identificar os sistemas e suprimentos de utilidades

e as fontes d'agua, incluindo a localização de poços de teste e

torres de resfriamento.

5.1.2.5 Instalações de Estocagem

Indicar a localização de reservatórios de retenção,

tanques de estocagem de gases e produtos químicos do pftocz&Ao, ou

outros recipientes instalados fora dos edifícios.

5.1.2.6 Chaminés

Localizar as chaminés de ventilação ou outras cha -

mines, em relação as outras instalações.

5.2 EDIFÍCIO DO PROCESSO

Esta seção deve fornecer as b(ue.4-de.-pxoje.to para o edifício

do pn.oce.6oo, incluindo:

- procedimentos de análise e de projeto para efeitos de ven-

tanias, sismos, projéteis, incêndios e explosões;

- procedimentos gerais de análise e de projeto para cargas

normais, anormais e especiais, e combinações de carga;

- cargas de fundação e tensões de flexâo e deformação para es_

truturas, permissTveis;

' provisões e métodos que permitam a correlação entre a mi-

na já instalada e eventuais alterações futuras.

5-2



NE-1.08 CKEN 111

5.2.1 ESPECIFICAÇÕES DAS ESTRUTURAS

a) estabelecer as bases do projeto de engenharia neces-

sárias ã manutenção da integridade do confinamento do edifício.

b) identificar, onde for o caso, os códigos e normas r£

conhecidos nacionalmente, relativos a materiais de construção,fa-

bricação e inspeções.

c) tabelar os ite.ru incluídos no Programa de Ganantla

da dualidadz, discutido no capítulo 12.0 - "GARANTIA DA QUALIDADE,"

d) identificar as especificações e detalhes do projeto

que complementem as informações apresentadas na seção 5.2.

e) incluir considerações sobre combinação de cargas.

5.2.2 ARRANJO GERAL DO EDIFÍCIO

5.2.2.1 Plantas do Edifício do Processo

a) fornecer, com referência as características

funcionais do edifício analisadas neste capítulo , as plantas baj^

xas e de elevação, com suficiente detalhe para permitir o conheci^

mento do arranjo geral e a identificação dessas características.

b) incluir diretamente em cada planta de arranjo

geral, dados suficientes de identificação do equipamento e sua

posição espacial, com designações em tabelas apropriadas.

5.2.2.2 Seções do Edifício do Processo

Incluir plantas de corte para correlacionar com

clareza todos os dispositivos examinados neste capítulo.

5.2.2.3 Características de Confinamento

a) identificar e analisar os critérios gerais de

arranjo geral para o edifício do pxocz&òo, incluídos no projeto

a fim de assegurar o confinamento de radioatividade. A análise

deve ser geral, deixando os detalhes para as partes apropriadas

deste capítulo, e deve abordar os ite.n& relativos a ventilação ,



112 CNEN NE-1.08

e filtros, tubulações e outros meios físicos, tais como, barrei-

ras^nvoltõrios, revestimentos e coberturas de proteção.

b) definir as interfaces entre os sistemas , ana_

usando seus aspectos de segurança. Deixar os detalhes de opera-

ção da ventilação para o capitulo 8.0 - "PROTEÇÃO RADIOLÜGICA".

5.2.3 DESCRIÇÃO INDIVIDUAL DAS INSTALAÇÕES

a) identificar todas as instalações do pioct&&o,co

meçando pela de recebimento do combustTvel e seguindo a seqilin -

cia das operações, como as do exemplo típico seguinte:

- recebimento e estocagem do combustTvel;

- célula do piocesÒo com controle remoto;

- tratamento de rejeitos gasosos;

- sala de controle;

- tratamento de rejeitos;

- descarregamento e estocagem dos produtos;

- estocagem dos rejeitos de baixa e alta atividade;

- oficinas de manutenção direta e de controle remoto;

- sala de descontaminaçao.

b) localizar, por meio de plantas adequadas, cada in£

taiação identificada na alínea a).

5.2.3.1 Função

Descrever a função de cada área de operação,ana-

lisando os respectivos objetivos de desempenho.

5.2.3.2 Componentes

Analisar os componentes de cada área de operação,

usando esquemas individuais e arranjos gerais dos equipamentos pa_

ra a identificação das características necessariamente confiáveis

dos componentes e das possíveis restrições no projeto com vistas

a obter a segurança desejada.
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6.2.3.3 Bases de Projeto e Garantia de Segurança

Fornecer, para cada área de operação;

- as normas e baAe.4>-de.-pxoje.£o e todas as còptci^icaçõzi adi^

cionais necessárias ã obtenção de uma margem de segurança

suficiente entre as condições normais e de acidente, de

modo que uma &alha única não resulte em liberação signifi-

cativa de radioatividade;

- detalhes sobre dispositivos de apoio e interfaces com ou -

trás áreas;

- uma análise dos recursos de radioproteção e de prevenção

contra a criticalidade.

5.3 SISTEMAS AUXILIARES

Esta seção deve:

- fornecer informações sobre os sistemas de apoio ao proces-

. so principal e aos dispositivos de confinamento, ressaltar^

do os sistemas projetados para enfrentar ocorrências im -

previstas de modo a impedir uma condição de insegurança ;

- definir as baòti-de.-pn.ojito , códigos,normas e z&picihica-

çõeA necessários ã obtenção de uma margem de segurança tal,

que uma ialha. única num sistema de apoio não resulte em

liberação de radioatividade.

5.3.1 DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS DE SISTEMAS DE APOIO

a) adotar o seguinte procedimento para os sistemas au -

xíliares que envolvam ventilação, eletricidade, ar e água do edi-

fício do pKociòòo;

- considerar as 3 (três) categorias possíveis de carga de ope_

ração , a saber:

(I) carga determinada por operações normais do piocu&o;



114 CNEN NE-1.08

(2) carga reduzida resultante de falha primária e/ou condj^

ção de acidente;

(3) carga de emergência, definida como o requisito mTnimo

de carga para a segurança total de uma interrupção da

operação do pio cm o, incluindo o funcionamento dos

seus requisitos para inspeções e ensaios periódicos;

- admitir como cargas mínimas de operação, aquelas necessá -

rias para os sistemas de confinamento se manterem funcio -

nais após um acidente máximo postulado, a fim de prevenir

a liberação de radioatividade;

- relacionar os sistemas auxiliares, especificando suas res-

pectivas funções, capacidade de projeto e cargas de opera-

ção em condições normais e de emergência e durante opera -

ções de confinamento necessárias.

b) fornecer as especificações relativas aos sistemas au-

xiliares não abrangidos na alínea a), tais como o sistema de

proteção contra incêndio, disposições de projeto para manuten -

ção e sistemas químicos frios (não radioativos).

5.3.2 DISPOSIÇÃO DE SISTEMAS DE APOIO

a) analisar a localização dos diversos sistemas de a-

poio em relação aos respectivos objetivos funcionais, referin -

do-se ãs plantas apresentadas no item 5.2.2 e adicionando os

detalhes necessários para identificar com precisão o arranjo fT.

sico.

b) fornecer para cada sistema de apoio, conforme seja

adequado, um diagrama linear e a descrição de suas caracterTstj_

cas operacionais juntamente com considerações de segurança.

5.4 DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE SERVIÇO E DE UTILIDADES

5.4.1 VENTILAÇÃO DO EDIFÍCIO
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a) fornecer as ba&e.&-dz-ptoj&to, características opera -

cionais de projeto e limites de desempenho do» sistemas de vsntj^

lação e filtração.

b) demonstrar a existência nos sistemas de ventilação

filtração, de disponibilidade de reserva, capacidade excedente ,

meios de reposição e reparos, e integridade estrutural, suficien^

tes para assegurar um fluxo continuo de ar controlado, em quais-

quer circunstâncias previsíveis a fim de minimizar a liberação

de particulados radioativos.

c) suplementar a alínea b) , anexando desenhos apropria-

dos com a distribuição de fluxo, pressões diferenciais, vazões ,

velocidades, filtros e disposição dos ventiladores.

d) identificar as áreas servidas pelos sistemas de ventj^

lação - filtração e as interfaces entre áreas e entre componen -

tes desses sistemas e os sistemas de tratamento dos respectivos

rejeitos gasosos.

e) especificar os limites de projeto selecionados para a

operação dos sistemas de ventilaçao-filtração e os limites de

desempenho necessários ã segurança.

f) descrever o programa para determinar as eficiincias

de cada componente dos sistemas de ventilação durante a vida op£

racional da aòina.

5.4.1.1 Componentes Principais e Características de Operação

a) descrever os componentes do sistema , sua cor-

relação em termos de suprimento de ar, circuitos de coleta e

distribuição, modos de condicionamento de gases, injetores, se -

qüência de filtração, proteção de filtros, exaustores e a chami-

né .

b) analisar, com auxílio de desenhos e tabelas a_

propr1adas;a interrelaçao de partes e controles de componentes
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para fins de:

- prevenção da dispersão de radioatividade sob condições no£
«

mais de operação;

- minimização da dispersão de raaioatividade sob condições

anormais ou de acidente;

- controle de contaminação entre áreas;

- controle de contaminação do ar no caso de portas de aces-

so de pessoal ou escotilhas de células abertas;

- interface com rejeitos gasosos do pxoczòòo;

- limitação de dispersão de radioatividade dentro do siste-

ma de ventilação;

- exaustão da ventilação no caso de colapso da chaminé;

- prevenção contra interrupções no fornecimento de energia

elétrica;
- limitação de' radioatividade nos efluentes da chaminé.

5.4.1.2 Controles e Considerações de Segurança

a) demonstrar que as disposições do sistema de veji

tilação relativas ã integridade estrutural, velocidade de pro.jj?

to, vazão e sentido do fluxo, instrumentação de controle, e diŝ

positivos de ensaio e monitoração do sistema, estabelecem uma

integridade continua de desempenho.

b) fornecer uma análise detalhada das avaliações

feitas , que demonstre a operabilidade do sistema de ventila

ção, seja isolada ou conjuntamente com outros sistemas de vent^

lação.

c) demonstrar a existência de margens suficientes

entre condições normais e de acidente, de modo que uma hulha, á-

nica. de um componente do sistema de ventilação não resulte em

liberação incontrolada de radioatividade.
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d) ressaltar as características de projeto do siste

ma de ventilação , incluidas para assegurar o confinamento de pa£

ticulados radioativos sob condições de interrupção de energia el£

trica, fenômenos naturais adversos, colapso de equipamento, incêni

dio e explosão, fluxo inadequado de ar, liberações contaminadas e

perda de integridade de filtros.

e) estimar a contribuição de radioatividade descar-

regada pelo sistema de ventilação, identificando os termos de

fonte para a determinação de dose de exposição ã radiação na se_

ção 8.6, pelo tipo de material, concentração, atividade e quanti-

dade total por unidade de tempo.

5.4.2 SISTEMA ELÉTRICO

5.4.2.1 Componentes Principais e Características de Operação

a) analisar a fonte de suprimento e as caracte -

risticas do sistema elétrico primário para o funcionamento da IIÒÍ

na.

b) especificar, se aplicável, a fonte de supri -

mento do sistema secundário.

c) descrever o projeto relativo ãs fontes de e -

nergia de emergência e aos meios para assegurar uma alimentação i_

ninterrupta dos Ittnò que assim o exijam.

d) relacionar para cada -ciem referido na alínea

c) a localização e os sistemas e equipamentos servidos, juntame£

te com as respectivas localizações, quilowatts necessários, e tĵ

po de sistema de partida.

5.4.2.2 Controles e Considerações de Segurança

a) discriminar e ana l i sar os mecanismos, seqüên-

cia e freqüência de eventos subseqüentes a uma perda, to ta l ou

parcial ,da energia normal,destinados a assegurar operação e paralizaçao seguras.
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b) fornecer as características de projeto que

possibilitem uma seqüência para reinicio automático de operação,

alimentada pela energia de emergência.

c) descrever o procedimento para o restabeleci-

mento do serviço normal de suprimento de energia.

5 .4 .3 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO

5 . 4 . 3 . 1 Componentes Principais e Características de Operação

a) fornecer as ba&iò-dz-çtiojtto do sistema para

suprir as necessidades de ar comprimido da atina, bem como o ar

de suprimento para máscaras e roupas protetoras.

b) especificar os componentes , suas respecti -

vas localizações e características operacionais, incluindo a

descrição dos equipamentos (compressores, medidores, recipien -

tes, secadores, etc) , e circuitos de distribuição.

5.4.3.2 Controles e Considerações de Segurança

Analisar detalhadamente as disponibilidades de

reserva para o sistema de ar da instrumentação , mostrando a

sua relação com o funcionamento de emergência.

5 .4 .4 SISTEMA DE SUPRIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR

5 . 4 . 4 . 1 Componentes Principais e Características de Operação

Fornecer o projeto do sistema de suprimento de

vapor para a a&ina., juntamente com uma analise do fornecimento

de combustível e tipo de caldeira.

5.4.4.2 Controles e Considerações de Segurança

Analisar as características do sistema de suprj_

mento do vapor relacionadas com a continuidade e paralização se

gura das operações.
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5.U.5 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA.

5.4.5.1 Componentes Principais e Características de Operação

a) analisar a fonte primária de abastecimento d'£

gua , fontes alternativas, instalações de armazenamento e circui -

tos de abastecimento da uòína.

b) apresentar as considerações de projeto que de-

monstrem a continuidade de abastecimento d'água.

c) relacionar, por serviço (deãgua potável, água

do pfLoezòòo, água para incêndio), as quantidades de água necessá -

rias sob condições normais.

5.4.5.2 Controles e Considerações de Segurança

a) analisar os efeitos da perda da fonte de abas-

tecimento d'água, falhas de bombas de suprimento ou circuitos de

abastecimento principais e falta de energia.

b) analisar, também, os meios para enfrentar as

secas e inundaçõe.6.

5.4.6 SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO

5.4.6.1 Componentes Principais e Características de Operação

a) especificar as ba.6Z4-de.-px.oj&£o para os com -

ponentes necessários ao resfriamento das instalações da mina,in -

cluindo a piscina de estocagem de combustível, a área de retenção

de rejeitos de alta atividade e o pioce.660.

b) fornecer informações sobre lagos ou torres de

resfriamento e os meios para manutenção da qualidade d'agua.

5.4.6.2 Controles e Considerações de Segurança

Analisar as implicações decorrentes e métodos de

controle disponíveis, relativos aos casos de interrupção de abaste_

cimento d'agua , perda de componentes dos sistemas de resfria
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mento e necessidade de sistemas de resfriamento auxiliares de emer_

gência.

5.4.7 TRATAMENTO DE ESGOTOS

5.4.7.1 Esgoto Sanitário

Descrever o sistema de gerência de esgotos sani-

tários, mostrando a impossibilidade de qualquer material radioati-

vo ser descarregado no mesmo.

5.4.7.2 Esgoto de Produtos Químicos

Descrever os sistemas passTveis de uso na mani -

pulação e tratamento de efluentes não radioativos.

5.4 .8 ALARMES E COMUNICAÇÕES DE SEGURANÇA

5 . 4 . 8 . 1 Componentes Principais e Características de Operação

Analisar os sistemas de comunicações internas e

externas, com ênfase particular nas instalações a serem usadas sob

condições de emerge rtia,

5.4.8.2 Controles e Considerações de Segurança

Descrever o funcionamento dos sistemas de comunj[

cação e de alarmes em condições normais , anormais e de acidente.

5.4.9 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

5.4.9.1 Bases-de Projeto

a) Identificar no KPAS os incêndios que possam a-

fetar, direta ou indiretamente,os Hint, ímpoitanttA 5. 4e.guia.nca.

b) descrever e analisar no RPAS os incêndios ad£

tados como baòt&-dz-pn.ojzto do sisteira de proteção contra incêndio,

ou seja , os incêndios considerados os máximos possíveis de se de-

senvolverem em áreas do locai, admitindo-se que nenhuma medida,ma-

nual , automática ou outra qualquer, de combate ao incêndio, pos-
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sa ser iniciada antes de se formarem labaredas e ser atingida a U

xa máxima de combustão.

c) considerar na análise referida na alínea b), a

intensidade e localização do incêndio e, dependendo da eficiência

de proteção contra fogo, também a duração e efeito do incêndio s£

bre áreas adjacentes.

d) analisar no RPAS, para cada área distinta con-

tendo materiais combustíveis e relacionada a itzni impoitantu, ã

6 zgu. fiança:

- as características do respectivo incêndio, tais como in -

tensidade maxima do fogo, propagação da chama, geração de

fumaça e produção de contaminantes tóxicos;

- a contribuição de combustível para alimentar o fogo;

- o uso e efeito de materiais incombustíveis e resistentes

ao calor.

e) relacionar no RFAS, os combustíveis potencial-

mente perigosos com as respectivas quantidades máximas presentes

estimadas, especificando sua localização na uòína em relação a

sistemas de segurança.

f) analisar e relacionar no RPAS, as característj.

cas da disposição dos edifícios e das instalações e os aspectos do

projeto estrutural, que objetivam a prevenção, extinção e contro-

le de incêndio, bem como o controle de danos provocados pelo fogo.

Devem ser relacionados e descritos as saídas de emergência, bar -

reiras e paredes contra fogo e os dispositivos de isolamento e

contenção de chamas, calor, gases quentes, fumaça e outros conta-

minantes.

g) especificar no RPAS os requisitos de projeto

impostos a cada sistema de proteção contra incêndio incorporado a

uòina e ao local com relação:
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- a eventuais sismos;

- ao projeto básico dos sistemas de suprimento e distribui-

ção de água e ã capacidade das bombas de incêndio.

h) relacionar no RPAS, as normas e padrões consi-

derados e usados no projeto dos sistemas de proteção contra inceji

dio.

5.^.9.2 Descrição dos Sistemas

a) fornecer oo RPAS, uma descrição geral dos sis-

temas incluindo plantas preliminares com as características físi-

cas da localização da uòlna que delimitam os sistemas de preven -

ção e extinção de fogo em todas as áreas relacionadas a i.tznt> i.m-

poitantu ã. Ae.gu.tLa.nca..

b) analisar no RPAS, os sistemas de proteção e e£

tinção de incêndio na sala de controle e em outras áreas de opera^

ção que contenham Itznò impoi£a.nte.& R &zg afiança.

c) descrever no RPAS, as características de pro -

jeto dos sistemas de detecção, de alarme, de sistemas automáticos

de extinção e de sistemas manuais, químicos e a gás para detecção,

confinamento , controle e extinção de fogo, analisando a relação

desses sistemas de proteção com as fontes de energia de c.c.e c a .

do locai (energia de emergência).

d) analisar no RPAS, o controle de chamas, fuma -

ças, calor, gases explosivos e combustíveis, e contaminantes tóxi-

cos , incluindo funções de operação dos sistemas de ventilação e

exaustão durante o período de controle e extinção do fogo.

e) analisar no RPAS o sistema de alarme contra f£

go, o sistema de detecção de alarme nos sistemas de proteção con-

tra incêndio propostos e a eventual proteção pública contra fogo

incluída na mina.

f) fornecer no RFAS, as plantas e a relação de e-
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quipamentos e dispositivos que definam adequadamente os sistemas

de proteção contra incêndio principais e auxiliares.

g) descrever no RPAS os sistemas de proteção ,

detecção, de contenção , controle e extinção de fogo nos cabos

elétricos, incluindo:

- a definição da integridade dos circuitos elétricos esseni

ciais necessários, durante o incêndio, para o desligameji

to seguro da uhi.no. e o combate ao fogo;

- as medidas adotadas para proteger esses circuitos elétri^

cos essenciais contra os efeitos negativos de agentes ex:

tintores de fogo.

5.4.9.3 Avaliação dos Sistemas

Proceder ã avaliação de segurança relativa a cada

incêndio identificado no subi tem 5,4.9.1 alínea a) , adotando o

seguinte procedimento:

- considerar as quantidades de materiais combustíveis pre -

sentes , o projeto da uò-ina e os sistemas de proteção cori

tra fogo propostos;

- descrever a severidade, intensidade e duração estimadas

do incêndio, bem como os perigos criados pelo mesmo;

- indicar para o evento postulado, o tempo total envolvido

e o tempo para cada providência desde o primeiro alerta

sobre perigo de incêndio até que seja consumado seu con -

trole seguro ou extinção e o desligamento seguro da uòína;

- fornecer uma análise de modos de falha e efeitos que de -

monstre a impossibilidade da operação do sistema de prct£

ção contra incêndio em áreas contendo dispositivos de se-

gurança do pxoczàòo, originar uma condição insegura ou e-

vitar o desligamento seguro;
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- avaliar os efeitos da falha de qualquer parte do sistema

da proteção contra incêndio não projetado para requisi -

tos sísmicos, verificando a possibilidade de danificar

outro equipamento;

- analisar os sistemas de proteção e detecção de incêndio,

com relação as características de projeto para resistir

aos efeitos de ^alha.6 ãn-icaò..

5.4.9.4 Requisitos de Inspeçlo e Ensaio

a) relacionar e analisar no RPAS, as etapas pla-

nejadas de instalação, iruaioi e -tiupeçõe* durante a constru -

ção dos sistemas de proteção contra incêndio, de modo a demons-

trar a integridade dos sistemas após sua instalação.

b) descrever no RPAS os erua-coa , in6pe.çõe.ó e

manutenções operacionais necessários para manter a integridade

dos sistemas.

c) analisar no RFAS os zn&a-Loò necessários para

manter um sistema de detecção de alarme altamente confiável.

5.4.9.5 Treinamento e Qualificação de Pessoal

a) estabelecer no RFAS os requisitos de qualifi-

cação para o especialista incumbido de acompanhar o projeto e

seleção de equipamentos , inspecionar e ensaiar os aspectos fí-

sicos completos do sistema, desenvolver o programa de proteção

contra incêndio e assistir ao treinamento de combate a incêndio

para o pessoal de operação da uòina..

b) analisar no RFAS o treinamento inicial e as

medidas de atualização dos exercícios de combate ao fogo para man_

ter a competência da equipe de operação e da estação de combate a

incêndio , Incluindo o pessoal responsável pela manutenção e int>-

pzção do equipamento de proteção contra incêndio.
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5.4.10 SISTEMAS DE MANUTENÇÃO

5.U.I0.1 Componentes Principais e Características de Operação

a) fornecer as ba.&e.4-dt-pKojzto, localizações

e modos de operação relacionados com os programas de manuten -

ção da mina.

b) destacar os meios para o trabalho por con-

trole remoto, disposição e descontaminação de equipamentos.tu-

bulações e válvulas, contnolt da qualidade, e tnòaioò.

5.4.10.2 Controles e Considerações de Segurança

Analisar os procedimentos para executar a ma-

nutenção necessária com um mínimo de exposição do pessoal ã ra_

diação, provendo confinamento seguro dos materiais e rejeitos

radioativos do pKocz&òo.

5.4.11 SISTEMAS QUÍMICOS NAO RADIOATIVOS

a) descrever os principais componentes e as cara£

terísticas de operação das instalações associados ao trabalho

com compostos químicos não radioativos.

b) analisar, caso sejam usados materiais ou prodjj

tos químicos perigosos, as providências para atenuar acidentes.

c) relacionar todos os materiais e produtos quTnn[

cos utilizados, as quantidades presentes, locais de uso, bem co

mo , classifica-los de acordo com a sua periculosidade.

5.5 ITENS NECESSITANDO DESENVOLVIMENTO POSTERIOR

a) identificar, descrever e analisar os componentes e disp£

sitivos de segurança que exijam informações adicionais de desen

volvímento posteriores ã concessão da Licença de Construção,pa_

ra comprovar as baAeó-de-pAojeto adotadas,

b) identificar os programas de desenvolvimento de informa
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ções técnicas que sejam necessários para determinar a adequação

do projetOjdiferenciando-os dos que sejam usados para demons

trar a margem de conservantismo de um projeto aprovado.

c) caracterizar a informação técnica especifica que tenha de

ser obtida para demonstrar uma resolução aceitável dos problemas.

d) delinear o programa indicando o modo de obtenção da info£

mação técnica.

e) fornecer a previsão de termino do programa em relação ã

data programada para o inicio do funcionamento da a&ina..

f) analisar as alternativas de projeto ou restrições opera -

cionais disponíveis, no caso em que os resultados dos programas

não demonstrem solução aceitável dos problemas.

g) fornecer garantias razoáveis de que as alternativas de

projeto representem substituições aceitáveis.

5.6 ALTERAÇÕES DO RPAS (RFAS)

a) descrever no RFAS resultados do trabalho de desenvolvimer^

to identificado no RPAS, apresentando uma avaliação desses re -

sultados e da aplicação dos mesmos, bem como identificando e ju£

tificando as alterações efetuadas. Cada item deve estar em refe-

rência cruzada com a seção apropriada do RFAS, que descreve as

alterações e suas razoes.

b) incluir um sumário dos programas de desenvolvimento de

informação técnica especial, realizados para estabelecer o projie

to final e/ou para demonstrar o conservantismo do projeto.

c) incluir, também, uma análise de programas a serem condu-

zidos durante a operação da lU-tna, com o objetivo de demonstrar

a aceitabilidade de eventuais alterações futuras no projeto ou

nos modos operacionais.
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6.1.3.1 Prevenção de Criticalidade

Descrever de modo sumário as principais estraté -

gias, abordagens e técnicas especiais usadas para prevenir a c n

ticalidade nas varias partes da u&ina.

6.1.3.2 Segurança contra Produtos Químicos

Apresentar, em resumo, os principais perigos de

origem química (hidrogênio, flúor, inflamabilidade do solvente ,

óleo vermelho) e as medidas de prevenção dos acidentes associa-

dos, referindo-se ã Seção 6.2.

6.1.3.3 Modos de Interrupção do Processo

a) descrever as condições gerais da uòina e as

medidas de fiscalização necessárias durante os vários modos de

interrupção (de curto prazo, de emergência ou prolongada).

b) indicar o tempo necessário para paralizar e

reiniciar o funcionamento em cada modo de interrupção.

6.1.3.4 Instrumentação

a) descrever os instrumentos uti l izados para de -

tectar as condições do pxoce.&t>o e os sistemas usados para seu

controle , incluindo a ensaiabilidade, redundância e condições

de falha.

b) descrever, também,os monitores e registros de

dados do piociòòo e dos efluentes.

6.1.3.5 Técnicas de Manutenção Direta e por Controle Remoto

a) anal isar a lógica e esboçar as técnicas usadas,

especificando as células blindadas onde as mesmas se apliquem.

b) relacionar os sistemas, componentes e peças de reposição.

6.2 QUÍMICA DO PROCESSO E PRINCÍPIOS FlSICO-QUlMICOS

a) apresentar, detalhadamente, a química do PKOCÍÒÒO com os
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dados f isico-quimicos representativos.

b) analisar a química de eventuais reações secundárias e a m£

dida em que as mesmas podem ocorrer sob condições normais e anor-

mais.

6.3 SISTEMAS MECÂNICOS DO PROCESSO

Utilizar nos itens desta seção, conforme seja adequado, esque-

mas e desenhos para a descrição de equipamentos singulares ou ca-

racterTsticas de projeto dos sistemas do pfioazò&a. 0 objetivo de

cada item é elucidar as funções e as características e ba&zi - dz

piojzto de determinado sistema do pfiottò&o, relacionadas ã segu -

rança da atina, e ã proteção ambiental.

6.3.1 RECEBIMENTO,ESTOCAGEM, MANUSEIO E TRANSFERENCIA DE COMBUSTÍVEL

a) descrever os sistemas associados com o recebimento ,

estocagem è transferência de elementos combustíveis.

b) descrever, também, de acordo com os critérios de pr£

jeto, os meios disponíveis de resfriamento, purificação da água

da piscina (se for o caso), mantendo os elementos combustíveis em

condições subcríticas, bem como os meios de blindagem.

6.3.1.1 Descrição Funcional

Fornecer o diagrama e a descrição funcional do

sistema de recebimento e estocagem de combustível , incluindo,co£

forme necessário, esquemas ou referencias a esquemas jã apresenta^

dos.

6.3.1.2 Descrição dos Sistemas

a) descrever os sistemas de descarregamento do com

bustTvel, a descontaminaçao dos cascos de transporte, as dimen

soes da piscina e funções do equipamento, e os sistemas de contr£

le da contaminação , usando esquemas e cotas conforme adequado.
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b) analisar a gerência de elementos combustíveis

rompidos e dos rejeitos aquosos.

6.3.1.3 Dispositivos de Segurança

Descrever os dispositivos, sistemas ou técnicas

especiais de manuseio relacionados ã segurança, incluidos no si£

tema para prover a operação segura sob condições normais e anor-

mais , bem como, fornecer o limite ou limites selecionados para

compromisso de ação.

5.3.2 PREPARO DA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS RE

SÍDUOS SÕLIDOS DA DISSOLUÇÃO

Descrever o procedimento para o preparo da solução dt

alA.me.ntaq.ao e manutenção dos resíduos sólidos da dissolução, re-

lativos ao tipo de combustíveis irradiados a serem reprocessados.

6.3.2.1 Descrição Funcional

Descrever as funções dos sistemas mecânicos de

procedimento, fornecendo esquemas e desenhos.

6.3.2.2 Descrição dos Sistemas

a) descrever os equipamentos e procedimentos dos

sistemas de transferência e desmontagem de combustível, de manu-

seio das peças terminais e de separação entre combustível e re -

vestimento.

b) especificar o método utilizado na monitoração

da radiação e de materiais nucleares especiais nos resíduos sõlJ_

dos.

6.3.2.3 Dispositivos de Segurança

Descrever os dispositivos , sistemas e técnicas

especiais relacionados ã segurança, incluidos em cada sistema pa_

ra prover a operação segura sob condições normais e anormais,bem
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como fornecer o limite ou limites selecionados para compromisso

de ação.

6.4 SISTEMAS QUÍMICOS DO PROCESSO

Esta seção deve:

- relacionar cada sistema químico ã descrição do piocz-ac e

fluxograma apropriados;

- identificar, onde for pertinente, o sistema como uma fonte

de efluentes e rejeitos discutidos no capitulo 7.0 - " GE-

RENCIA E CONFINAMENTO DE REJEITOS" e no capitulo 8.0 -"PR£

TEÇAO RADIOLOGICA", fazendo referência ao arranjo geral f_T

sico apresentado no capitulo 5.0 - "PROJETO DA USINA".

- usar itens e subitens para apresentar a informação de cada

sistema quTmico do pnoztò&o , numerando-os seqüencialmente:

6.4.1,6.4.2, , e reservando, no final, o item 6.4.x pâ

ra os "Componentes e Equipamentos Sobressalentes".

6.4.1 SISTEMA PRINCIPAL DO PPsOCESSO

Identificar neste item o sistema quTmico principal do

6.4.1.1 Descrição Funcional

Descrever a fase do pnocz&to abrangida pelo sis-

tema químico, sua função e a maneira como será realizada.

6.4.1.2 Componentes Principais

Explicar, no caso do sistema quTmico comportar

mais de um componente, o inter-relacionamento dos componentes i£

dividuais e os seus meios de combinação dentro do sistema.

6.4.1.3 Descrição do Projeto

a) analisar as b(U>&irdí-p>iojito, incluindo mate -

riais de construção, limites de temperatura e pressão, dimensões
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detalhadas (especialmente relacionadas a considerações de criti-

calidade), tolerâncias de corrosão, e códigos e normas utiliza -

dos.

b) discriminar as especificações de material e

de fabricação relativas ao sistema químico, com detalhes sufici-

entes para se relacionar com o Programa de Gan.ant-ia da QJMLÍidade.

apresentado no capitulo 12.0 - "GARANTIA DA QUALIDADE".

c) incluir na alínea b) itens como: materiais de

construção, identificação, montagem, soldas , instalações e en -

6.4.1.4 Garantia e Critérios de Segurança

a) sintetizar, com base nos parâmetros analisa -

dos nos subitens anteriores, os critérios e os meios de garantir

um sistema seguro quanto ã construção, operação e manutenção,bem

como,, o limite ou limites selecionados para compromisso de ação.

b) identificar os itenò que possam ser caracter^

zados como dispositivos de segurança e sejam considerados adici£

nalmente necessários além do controle e operação normais do pio-

c) enfatizar as considerações de criticalidade.

6.4.1.5 Limitem; de Operação

a) identificar os limites, condições e requisi -

tos de desempenho, com detalhes suficientes do modo a permitir a

avaliação da 1necessidade de determinada especificação técnica.

b) descrever, com precisão, a relação de interfa

ce com outros sistemas.

6.4.x C0MF0NENTES E EQUIPAMENTOS SOfiRESSALL'IITEG

a) descrever, detalhadamente, as caracterTsticas de

projeto que incluam instalação de equipamento sobressalente O J
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alternativo (vasos, jatos, bombas, conexões rápidas, aquecedores

ou resfriadores, e válvulas), a fim de proporcionar continuidade

de segurança sob condições,normais e anormais.

b) enfatizar na alínea a) a seleção de projeto para m±

minizar a exposição ã radiação em operações de manutenção.

c) descrever, também, as bases dos programas de inòpt

cão, de manutenção preventiva e de crua-toa, para garantir o fun-

cionamento seguro contínuo.

6.5 SISTEMAS AUXILIARES DO PROCESSO

Esta seção deve:

- analisar , apenas, os sistemas auxiliares projetados para

reciclagem completa dentro do processo principal, reservan_

do os sistemas auxiliares de gerência de efluentes para

discussão no capitulo 7.0 - "GERENCIA E CONFINANENTO DE

REJEITOS";

- descrever os sistemas químicos frios supridores ou regene-

radores dos reagentes usados.

6.5.1 SISTEMAS DE CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO

a) analisar os dispositivos de controle e instrumenta-

ção, associados ao controle e monitores do pKocti&o e aos alarmes,

e também , o inter-relacionamento entre esses dispositivos, uti-

lizando como referência para a análise, os diagramas da instru -

mentação e o próprio pKocmo.

b) identificar os aspectos necessariamente confiáveis

para assegurar uma confiabilidade adequada e a presença , no pr£

jeto, de meios de garantir operação segura continua ou desliga -

mento seguro sob condições de acidente.

c) relacionar os aspectos identificados na alTnea b)

com os critérios de projeto apresentados no capítulo 4.0 -"CRITE

RIOS PRINCIPAIS DE PROJETO".
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d) analisar o modo de atuação dos sistemas de controle e

instrumentação na monitoração de variáveis relacionadas a segurarii

ça e de sistemas operativos, dentro dos limites de variação pre -

vistos para condições normais, anormais e de acidente e para des-

ligamento seguro. Entre as variáveis e sistemas que exigem contr£

le e vigilância constantes, incluem-se o sistema de confinamento

global, cada barreira de confinamento e seus sistemas associados

e outros sistemas do pioczòòo que influem na segurança total da

u&ina.

e) descrever a redundância dos dispositivos de segurança

necessários para garantir adequadamente operações seguras do pio-

C6.600 e auxiliares.

f) analisar os meios de ensaiabilidade dos sistemas de

controle e instrumentação no próprio local.

g) descrever como os sistemas de controle e Instrumenta -

ção projetados permitem alcançar o modo otQu.no de falha ou um

estado demonstrado como aceitável, se ocorrerem eventos tais co-

mo: desconexão, perda de energia ou força motriz, ou meio-ambien-

te adverso.

h) fornecer para cada sistema de controle e instrumenta -

ção as informações adiante subitemizadas.

6.5.1.1 Descrição Funcional

6.5.1.2 Componentes Principais

6.5.1.3 Sistema de Detecção e Posições

6.5.1.H Características de Operação

6.5.1.5 Garantia e Critérios de Segurança

6.5.2 SISTEMAS E COMPONENTES SOBRESSALENTES

a) descrever, detalhadamente, a instalação de instru -

mentação sobressaiente ou alternativa, projetada para prover con
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tinuidade de operação sob condições normais e anormais.

b) descrever, também, as bases dos programas de inspeção,

de manutenção preventiva e de zn&aioò, para garantir o funcionameji

to seguro continuo.

6.6 SALA DE CONTROLE

a) demonstrar como o projeto da sala de controle e áreas de

controle, permite a respectiva ocupação e a execução de medidas ,

seja para operar com segurança a tu-tna em condições normais , seja

para mantê-la segura em situações anormais e de acidente.

b) descrever a redundância de controles e instrumentação que

permita a colocação da u&ina. em condição segura, caso qualquer das

áreas de controle, ou a sala de controle, seja retirada de serviço.

6.7 AMOSTRAGEM E CONTROLE ANALTTICO

a) analisar os meios de amostragem para análise e controle do

pioczò&o a fim de assegurar o funcionamento dentro dos limites

prescritos.

b) descrever as instalações e equipamentos disponTveis para £

fetuar as análises , bem como o destino dos rejeitos de laborató-

rio.

6.8 GERENCIA DOS PRODUTOS

Esta seção deve fornecer informações sobre o sistema e os mé-

todos usados para manuseio e estocagem dos produtos resultantes

da operação da atina.

6.8.1 SISTEMAS DE DESCARGA E ESTOCAGEM DE URÂNIO

6.8.1.1 Descrição Funcional

Descrever os sistemas de descarga e estocagem de

urânio.
i
i

6.8.1.2 Componentes Principais
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a) descrever os sistemas e equipamentos de calcina-

ção e armazenamento de urânio» incluindo a estocagem intermediária

antes da transformação em hexafluoreto e a estocagem, no local, do

urânio de baixo valor.

b) fornecer o balanço e as medidas de descontamina-

ção do refugo.

6.8.1.3 Descrição do Projeto

6.8.1.4 Garantia e Critérios de Segurança

6.8.1.5 Limites de Operação

6.8.2 SISTEMAS DE DESCARGA E ESTOCAGEM DE PLUTÔNIO

6.8.2.1 Descrição Funcional

Descrever os sistemas de descarga e estocagem de

plutônio.

6.8.2.2 Componentes Principais

Descrever os procedimentos e equipamentos de con -

centração , caicinação e estocagem de plutônio incluindo dispositj[

vos especiais para contabilidade, controle de polTmeros, etc.

6.8.2.3 Descrição do Projeto

6.8.2.4 Garantia c Critér '«.n. de Segurança

Descrever o:> disp ">•-: "•.'. i •.••'•.;, sistemas e técnicas esp£

ciais relacionados a seguív::^ , u:.-..;: ijr. para qar-jntir a segu -

rança da operação, incluindo os sistemas necessários para controle

de criticai idade e proteção radiolõgica.

6.8.2.5 Limites de Operação

6.9 ITENS NECESSITANDO DESENVOLVIMENTO POSTERIOR

a) identificar, descrever e analisar no RPÁS os i£znt> i

-tea 5 A&guiança que exijam informações ou dados adicionais de de -
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senvolvimento.

b) caracterizar a informação técnica especifica que tenha de

ser obtida, delineando o seu modo de obtenção e fornecendo o res -

pectivo prazo previsto.

c) indicar as alternativas ou opções disponíveis no caso em

que não sejam obtidos resultados satisfatórios nos trabalhos de

desenvolvimento.

d) fazer referência das informações obtidas, no capitulo 1.0,

seção 1.5.

6.10 ALTERAÇÕES DO RPAS(RFAS)

Descrever detalhadamente no RFAS, os resultados do trabalho

de desenvolvimento identificado no RPAS, apresentando uma avaliação

desses resultados e da aplicação dos mesmos, bem como identificando

e justificando as alterações efetuadas.
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CAPITULO 7.0 - GERENCIA E CONFINAMENTO DE REJEITOS

Este capitulo deve fornecer informações detalhadas sobre os

sistemas de gerencia e confinamento de rejeitos, analisando a

conformidade dos respectivos CKitviio* ?KÍKc.ipa.í& de PKojzto com

os Critérios 25 e 26 da Norma CNEN-NE-1.02: "CRITÉRIOS GERAIS DE

PROJETO PARA USINAS DE REPROCESSAMENTO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES."

Os objetivos, equipamentos e programa de confinamento de re_

jeitos devem implementar, em parte , as considerações necessa" -

rias ã proteção contra radiações, apresentadas no capítulo 8.0 ?

"PROTEÇÃO RADIOLÜGICA."

7.1 CRITÉRIOS DE GERENCIA DE REJEITOS

a) fornecer as baòtò e CKÍÍÍKÍOÍ pAincipaii de. pxojtto e as

análises demonstrativas do confinamento seguro de todos os rejei^

tos radioativos durante a vida útil da u&ina.

b) incluir considerações sobre a deposição de rejeitos soli-

dos e equipamentos contaminados, em instalações exteriores ã uòi

na.

7.2 REJEITOS RADIOATIVOS

a) classificar todos os rejeitos radioativos previstos.de a-

cordo com a fonte , composição química e radioquTmica, método e

plano de manuseio, e modo de estocagem (temporário ou permanen -

te).

b) Identificar os rejeitos através de referências a diagra -

mas e fluxogramas anteriores.

7.3 REJEITOS NAO RADIOATIVOS

Identificar as fontes de rejeitos não radioativas, Incluindo

os produtos de combustão, bem como todos produtos quTmicos libe-

rados pela mina, a fim de que se possa constatar não ter havido
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contaminação radioativa em tais fontes, particularmente nos eflij

entes.

7.4 VENTILAÇÃO E TRATAMENTO DE REJEITOS GASOSOS

Esta seção deve, cora relação aos sistemas de ventilação e tra

tamento de rejeitos gasosos:

- especificar os rejeitos radioativos resultantes da limpeza

dos gases por aqueles sistemas;

- analisar os acessórios de coleta de rejeitos, tais como fil_

tros e lavadores, indicando o destino dos rejeitos apôs a

regeneração ou substituição desses acessórios;

- indicar, no caso de transferência dos rejeitos para outros

sistemas de tratamento de rejeitos, a maneira de efetuã-la

e seus possíveis efeitos radiolÕgicos;

- fornecer fluxogramas do método e equipamentos, tabelas e

uma análise adequada, a fim de demonstrar que:

(T) durante operações normais, as liberações de radioativa

dade envolverão níveis "tão baixos quanto razoavelmen-

te exeqüível";

12) a capacidade de cada sistema é suficiente para confi -

nar a radioatividade durante operações anormais ou sob

condições de acidentes postulados;

(3) foram incorporados dispositivos para monitorar adequa-

damente o desempenho;

(4) características de projeto satisfatórias foram inclui-

das para a interface com outros sistemas de ventila -

ção e efluentes.

7.4.1 CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO

a) descrever os objetivos da função e do desempenho de

cada sistema de tratamento de rejeitos gasosos, Incluindo uma a-
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nãlise dos respectivos princípios de funcionamento.

b) analisar os limites de projeto selecionados para oper£

ção e os limites de desempenho necessários ã segurança.

c) discutir o programa para determinação, em cada siste -

ma. das eficiências dos componentes de tratamento durante a vida

útil da mina,incluindo a composição de alimentação e a descarga

do sistema.

d) fornecer a estimativa da contribuição de radioativida-

de liberada de cada sistema.

e) caracterizar a radioatividade de modo a prover os ter-

mos de fonte usados para obtenção de dados de exposição apresen-

tados nas seções 8.5 e 8.6, conforme o caso.

7.1.2 GARANTIA E CRITÉRIOS DE SEGURANÇA

Fornecer, para cada sistema, a avaliação demonstrativa de

sua operabilidade sem contribuir para liberar radioatividade , em

quaisquer circunstâncias previsíveis.

7.5 RETENÇÃO E TRATAMENTO DE REJEITOS LÍQUIDOS

Esta seção deve, com relação aos sistemas de retenção e trata_

mento de rejeitos líquidos:

- explicar a geração de todos rejeitos líquidos e sua introdu^

ção nos sistemas de tratamento, incluindo os rejeitos de la_

boratõrio, derramamentos líquidos e soluções de limpeza;

- estabelecer, como parte dos objetivos de projeto relativos

aos níveis de Inventário previstos, os meios de estocagem

provisória ou a longo prazo, e a identificação das correntes

de rejeitos programadas para redução de volume ou solidifi-

cação , relacionando o método e respectivos equipamentos ao

nTvei de radioatividade correspondente.

7.5.1 OBJETIVOS DE PROJETO
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Descrever os objetivos de projeto do sistema considerado ,

identificando, em particular, os critérios que incluam provisões

especiais e auxiliares para garantir o confinamento seguro dos re

jeitos.

7.5.2 DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

a) descrever os sistemas e equipamentos a serem instala -

dos, incluindo plantas apropriadas para indicar a localização de

equipamentos, percursos das correntes, tubulações, válvulas, ins-

trumentação e outras características fTsicas.

b) descrever os dispositivos, sistemas ou técnicas de ma-

nuseio especiais, relacionados ã segurança, incluídos nos siste -

mas para prover a segurança da operação.

7.5.3 PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO

Descrever os procedimentos associados com a operação do(s)

sistema(s), incluindo testes de desempenho, nTveis de atuação ,

medidas adotadas sob condições normais e anormais, e métodos de

ensaiabilidade para garantir o funcionamento adequado.

7.6 SOLIDIFICAÇÃO DE REJEITOS LÍQUIDOS

Esta seção deve descrever os métodos e equipamentos a serem

usados para redução de volume e/ou solidificação dos rejeitos 1_T

quidos identificados na seção 7.5.

7.6.1 OBJETIVOS DE PROJETO

a) identificar e estabelecer os procedimentos adotados pa_

ra satisfazer o Critério N° 26 da Norma CNEN-NE-1.02.

b) descrever outros objetivos do(s) sistema(s) consisten-

tes com os métodos selecionados.

7.6.2 DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Descrever os sistemas e equipamentos a serem instalados ,
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incluindo plantas apropriadas para indicar a localização dos ĵ

pamentos e dispositivos correlatos destinados a redução de volu -

me, contenção e/ou acondicionamento , resfriamento e estocagem.

7.6.3 PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO

Descrever os procedimentos associados com o funcionamento

dos equipamentos, incluindo testes de desempenho, limites de mét£

do e meios de controle e monitoração desses limites.

7.6.4 CARACTERÍSTICAS, CONCENTRAÇÕES E VOLUMES DOS REJEITOS SOLIDIFICADOS

Descrever as características físicas, químicas e térmicas

dos rejeitos solidificados, estimando as concentrações e volumes

gerados.

7.6.5 ACONDICIONAMENTO

a) descrever os meios de acondicionamento dos rejeitos s£

lidifiçados, onde necessário, identificando os aspectos a serem in-

corporados no Programa de Gatiantia. da Qualidade, relativo a opera-

ção da uAina.

b) descrever o recipiente de contenção dos rejeitos soli-

dificados , indicando:

- os materiais de construção, inclusive informações sobre sol̂

das;

- as temperaturas máximas dos rejeitos e do recipiente,corres^

pondentes às cargas térmicas máximas de projeto;

- a homogeneidade do conteúdo dos rejeitos;

- as características corrosivas dos rejeitos sobre os mate -

riais de construção;

- os meios de prevenir sobrepressurizaçao do recipiente;

- a contenção proporcionada pelo recipiente sob condições £

normais.
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7.6.6 INSTALAÇÕES DE ESTOCAGEM

a) descrever o funcionamento das instalações de armazena -

mento , demonstrando a baixa probabilidade de ocorrência de per-

furação acidental ou outro dano nos recipientes de contenção, em

razão de fenômenos naturais ou outras causas.

b) analisar, se aplicável, a corrosão externa do recipien-

te provocada pelo meio-ambiente circundante.

c) demonstrar a segurança na movimentação dos recipientes

dentro ou fora dos locais de armazenamento, especificando a ma -

neira de monitorar esses recipientes ao longo do período de esto

cagem.

7.7 REJEITOS SÓLIDOS

Esta seção deve relacionar todos os rejeitos sói idos .inclusive

os de alta atividade, produzidos durante a operação da u&ina,bem

como descrever o sistema usado para o respectivo tratamento, a-

condícionamento e contenção.

7.7.1 OBJETIVOS DE PROJETO

Descrever os objetivos dos métodos e equipamentos sele -

cionados para a deposição dos rejeitos sólidos, incluindo os clas-

sificados como de alta atividade.

7.7.2 DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Descrever os sistemas e equipamentos a serem instalados,

anexando plantas para mostrar a localização dos equipamentos e

dispositivos correlatos destinados ã redução de volume, conten -

ção e/ou acondicionamento, resfriamento e estocagem.

7.7.3 PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO

Descrever os procedimentos associados com o funcionamento

dos equipamentos, incluindo testes de desempenho, unites do
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método e meios de controle e monitoração desses limites.

7.7.1» CARACTERÍSTICAS, CONCENTRAÇÕES E VOUUMES DOS REJEITOS SÓLIDOS

Descrever as características físicas,químicas e térmicas

dos rejeitos sólidos, estimando as concentrações e volumes gera-

dos.

7.7.5 ACONDICIONAMENTO

Descrever os meios de acondicionamento dos rejeitos sÓ-

lidos , onde necessário, identificando os aspectos a serem inco£

porados no Programa de Ga/iantla. da Qualidade, relativo a operação

da

7.7.6 INSTALAÇÕES DE ESTOCAGEM

a) explicar, detalhadamente, os métodos de contenção a

serem usados para os rejeitos sólidos do tipo retido no local d£

rante a vida útil da tu-cna.

b) analisar os aspectos de corrosão e monitoração da co^

tenção.

c) demonstrar com relação a facilidade de descontamina -

ção e de remoção de todos rejeitos radioativos quandc a uòina. for

descomissionada, a conformidade com o Critério n9 27 da Norma

CNEN-NE-1.O2.

7.8 ITENS NECESSITANDO DESENVOLVIMENTO POSTERIOR

a) identificar, descrever e analisar no RPAS os aspectos de

segurança que exijam Informações ou dados adicionais de desenvol-

vimento.

b) caracterizar a informação técnica específica que tenha de

ser obtida, delineando o seu modo de obtenção e fornecendo o res-

pectivo prazo previsto.

c) indicar as alternativas ou opções disponíveis no caso em
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que não sejam obtidos resultados satisfatórios nos trabalhos de

desenvolvimento.

d) fazer referincia das informações obtidas, no capitulo 1.0,

seção 1.5.

7.9 ALTERAÇÕES DO RPAS (RFAS)

Descrever no RFAS,detalhadamente, os resultados do trabalho

de desenvolvimento identificado no UPAS, apresentando uma avalU

ção desses resultados e da aplicação r'os mesmos, bem como ident^

ficando e justificando as alterações efetuadas.
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CAPITULO 8.0 - PROTEÇRO RADIOLOGICA

Este capitulo deve fornecer informações completas sobre a

proteção radiolÕgica oferecida pela u&ina, abrangendo:

- métodos de proteção e exposições ocupacionais estimadas

para o pessoal de operação, em condições normais e anor -

mais previstas (inclusive manipulação, uso, armazenamento

e deposição de material radioativo, manutenção, inspeção

operacional de rotina, inspeção em serviço e calibração);

- projeto da instalação e dos equipamentos, planejamento e

programa de procedimentos, e técnicas e práticas adotadas

para cumprimento das NORMAS BÁSICAS DE PROTEÇRO RADIOLÜGj;

CA (Resolução CNEN-06/73).

As referências a informações apresentadas em outros capítu-

los devem ser feitas, especificamente, onde se faça necessário.

8.1 GARANTIA DE EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS TAO BAIXAS QUANTO RAZOA-

VELMENTE EXEQÜÍVEL.

8.1.1 DIRETRIZES

a) fornecer as diretrizes e estrutura organizacional re-

lacionadas ã garantia de que as exposições ocupacionais sejam

tão baixas quanto razoavelmente exeqüível, para o projeto da u&i

na (no RPAS)ou para sua operação (no RFAS).

b) descrever as atividades aplicáveis a serem conduzidas

pelos indivíduos com responsabilidades na radioproteção.

8.1.2 CONSIDERAÇÕES DE PROJETO

a) descrever no RPAS, com relação 5 garantia de exposi -

ções ocupacionais tão baixas quanto razoavelmente exeqüível:

- as considerações de projeto das instalações e equipamentos,

pertinentes;
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- a forma de aproveitamento da experiência de projetos ante-

riores no aperfeiçoamento doN projeto da ua-tna;

- as orientações de projeto (gerais ou específicas) forneci-

das aos projetistas individuais;

- a orientação do projeto no sentido de reduzir as necessida_

des de manutenção dos equipamentos, os níveis de radiação

e o tempo gasto na manutenção.

b) analisar os arranjos e planos para a descontaminação

da uiina, em face do Critério n9 27 da Norma CNEN-NE-1.02.

8.1.3 CONSIDERAÇÕES DE OPERAÇÃO

a) descrever no RPAS, com relação i garantia de exposi -

ções ocupacionais tão baixas quanto razoavelmente exeqüível:

- os métodos usados no desenvolvimento de planos e procedi -

mentos de operação detalhados;

- as implicações desses planos e procedimentos no projeto da

uòlna, indicando as informações incorporadas de outros pr£

jetos;

b) descrever no RFAS, com relação ã garantia de exposi -

ções ocupacionais tão baixas quanto razoavelmente exeqüível:

- os procedimentos e métodos ou técnicas de operação a serem

usados;

- os critérios e/ou condições de implementação de vários des_

ses procedimentos e técnicas para os sistemas que conte -

nham , coletem, estoquem ou transportem sólidos, líquidos

ou gases radioativos, Incluindo os sistemas de tratamento,

manuseio e estocagem de rejeitos;

- o reflexo das considerações de operação nas de projeto des_

critas no item 8.1.2 e nas características de projeto de

proteção radiolõgica apresentadas no item 8.3.1.
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8.2 FONTES DE RADIAÇÃO

8.2.1 FONTES CONFINADAS

a) descrever no RPAS, as fontes de radiação boui&-dL-pno_

jtto de proteção radiolõgica, de modo a servirem como dados de

entrada para cálculos de blindagem, tabelando as fontes por com-

posição isotõpica ou grupos de energia de raios gama, atividade

(em curies) e geometria, bem como fornecendo as bases de calculo

dos valores indicados.

b) fornecer no RFAS, detalhes adicionais 'e quaisquer al_

terações) sobre as descrições de fontes usadas para desenvolver

o projeto final de blindagem.

8.2.2 FONTES DE MATERIAL RADIOATIVO DISPERSO NO AR

a) descrever no RPAS, para fins de projeto de medidas de

proteção pessoal e de avaliação de dose, as fontes de material

radioativo disperso no ar em áreas de fácil acesso ou normalmen-

te ocupadas pelo pessoal de operação.

b) discriminar no RFAS:

- sob forma de tabela, as concentrações calculadas de mate -

rial radioativo disperso no ar, ordenadas segundo os ra

dionuclTdeos possivelmente presentes durante operações noir

mais e ocorrências operacionais previstas, em áreas norma^

mente ocupadas pelo pessoal de operação;

- os modelos e parâmetros para o cálculo das concentrações

acima referidas;

- as alterações ou aditamentos efetuados desde a apresenta -

ção do RPAS.

8.3 CARACTERÍSTICAS DE PROJETO DE PROTEÇÃO RADIOLÜGICA

.8.3.1 CARACTERÍSTICAS DE PROJETO DAS INSTALAÇÕES

a) descrever as características de projeto de equipamen-
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tos e de instalações usadas para assegurar exposições ocupacio -

nais tão baixas quanto razoavelmente exeqüível.

b) fornecer exemplos ilustrativos das características de

projeto das instalações aplicadas aos sistemas referidos no item

8.1.3, particularmente com relação aos componentes dos seguin -

tes sistemas: de recebimento, preparação e estocagem de combust^

vel,célula do PKOCZ&AO com controle remoto, galerias de serviço,

tratamento e estocagem de rejeitos, descarregamento e estocagem

dos produtos (urânio e plutônio) fazendo referência e outros ca-

pTtulos, seções e itens quando apropriado.

c) fornecer plantas , em escala, de arranjo geral e de

disposição das instalações , localizando as fontes descritas na

seção 8.2, inclusive aquelas contidas em cofres subterrâneos ,

reservatórios, vasos do pn.oce.tio e recipientes de estocagem uti-

lizados na mina.

d) fornecer a atividade específica, características físj^

cas e químicas e concentrações previstas de produtos de fissão

e elementos transurãriicos.

e) indicar nas plantas de arranjo geral, as designações

de zona de radiação, incluindo os limites dessas zonas, bem como:

- as espessuras das paredes de blindagem;

- as ãreas de acesso controlado;

- as áreas de descontaminação de equipamento e pessoal;

- as ãreas de controle de contaminação;

- os modelos de tráfego;

- a posição das Instalações de radioproteção;

- a localização (no RPAS, se disponível, e atualizada no

RFAS) do material radioativo disperso no ar e dos monito

res de area;

- a localização dos painéis de controle para componentes e
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equipamentos de rejeito radioativo;

- a posição do laboratório de analises locais de amostras

químicas e radioativas;

- a localização da sala de contagem.

f) fornecer a taxa de dose de projeto e a atividade para

cada área referida na alínea anterior.

g) especificar o nível de radiação baòz-dz-piojzto na s^

Ia de contagem durante operação normal e ocorrências operacio -

nais previstas.

h) descrever as instalações e equipamentos de radioprotjj

çao, tais como capelas , caixas de luvas, filtros e equipamen -

tos especiais de manipulação.

i) descrever no RFAS, as alterações ou aditamentos no pr£

jeto de proteção radiolõgica havidos desde a apresentação do RPAS.

8.3.2 BLINDAGEM

a) fornecer informações sobre a blindagem de cada uma das

fontes identificadas na seção 8.2, incluindo os critérios para

penetrações, o material, o método de determinação dos parâmetros

de blindagem (tais como coeficientes de atenuação, fatores de

crescimento, etc) e as hipóteses, códigos e técnicas usados nos

cálculos.

b) descrever os dispositivos especiais de proteção que

usem blindagem, arranjo geométrico (inclusive separação dos equj_

pamentos) ou manipulação remota, para assegurar nas áreas normaj_

mente ocupadas, exposições tão baixas quanto razoavelmente exe -

quível.

c) descrever os procedimentos aserem usados para verifi -

car a integridade das blindagens construidas.

d) descrever no RFAS,as alterações ou aditamentos no pro_

jeto das blindagens havidos desde a apresentação do RPAS.
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8.3.3 VENTILAÇÃO

a) descrever as características de projeto relativas i

proteção de pessoil incorporadas nos sistemas de ventilação, de

monstrando, através da extensão das analises sobre ventilação e

tratamento de rejeitos gasosos efetuadas nos capítulos 5.0 e

7.0, que os projetos selecionados atendem as normas pertinentes

da CNEN e garantem exposições ocupacionais tão baixas quanto ra -

zoavelmente exeqüível.

b) referir-se ã abordagem sobre ventilação do edifício

no subi tem 5.4.1.1 e a desenhos e esquemas apropriados ,a fim

de estender a análise da fnter-rei ação de partes e controles de

componentes para fins de:

- manutenção da exposição interna tão baixa quanto razoável^

mente exeqüível;

- prevenção da dispersão de radioatividade sob condições

normais de operação;

- minimização da dispersão de radioatividade sob condições

anormais ou de acidentes;

- controle de contaminação entre áreas;

- controle de contaminação do ar no caso de portas de acesso de

pessoal ou escotilhas de células abertas;

- interface com rejeitos gasosos do ptoctò&o;

- limitação de dispersão de radioatividade dentro do sistema

de ventilação;

- exaustão da ventilação no caso de colapso da chaminé;

- prevenção contra interrupções no fornecimento de energia

elétrica;

- limitação de radioatividade nos efluentes da chaminé.

c) descrever os objetivos funcionais e de desempenho dos

sistemas de ventilação do edifício, fazendo referência ao item

8-6



NE-l.OA CNEN 153

5.4.1 e incluindo:

- analise das áreas e equipamentos servidos e os critérios

para prover continuidade de serviço ao sistema total;

- considerações de interface entre componentes dos sistemas

e os sistemas de tratamento dos respectivos rejeitos gas£

sos;

- análise dos limites de projeto selecionados para operação

e os limites de desempenho necessário a segurança;

* discussão do programa para determinar a eficiência de

cada componente dos sistemas durante a vida operacional

da

d) descrever como os sistemas de ventilação podem en -

frentar a falta de energia elétrica.

e) referir-se 5 abordagem sobre tratamento de rejeitos

gasosos na seção 7.4 e a fluxogramas do método e equipamentos a-

propriados , a fim de estender a analise demonstrativa de que:

- durante operações normais, as liberações de radioativida-

de envolverão níveis "tão baixos quanto razoavelmente ex£

quTvel";

- a capacidade de cada sistema é suficiente para confinar a

radioatividade durante operações anormais ou sob condi

ções de acidentes postulados;

- foram Incorporados dispositivos para monitorar adequada^

mente o desempenho;

- características de projeto satisfatórias foram incluídas

para a interface com outros sistemas de ventilação e e -

fluentes.

f) incluir no RFAS as alterações ou aditamentos efetua-

dos nas características de proteção do projeto dos sistemas de

ventilação, desde a apresentação do RPAS.
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8.3.U INSTRUMENTAÇÃO DE MONITORAÇÃO DE ÁREA E DE MATERIAIS RA

DIOATIVOS DISPERSOS NO AR

a) descrever, no RPAS, os monitores fixos de radiação de

área e de criticalidade, a instrumentação para monitoração conti-

nua de materiais radioativos dispersos no ar, bem como os critê -

rios de localização desses monitores.

b) fornecer no RFAS:

- informações relativas a instrumentação de monitoração , a-

brangendo o sistema de suprimento de energia auxiliar e/ou

de emergência, bem como, escalas, sensibilidade, precisão,

métodos e freqüência de calibração, valores de disparo de

alarme, dispositivos de registro e localização de deteto -

res, reatores e alarmes;

- a localização dos detetores de criticai idade, descrevendo

(ou fazendo referência) o sistema de leitura e a técnica

de avaliação de dose de neutrons adotados;

- a posição dos coletores de amostras de materiais radioati-

vos dispersos no ar, detalhes da localização de bombas das

linhas de amostragem e os critérios para obtenção de amos-

tras representativas dos monitores de efluentes a montan -

te.

8.4 AVALIAÇÃO OA DOSE ESTIMADA NO LOCAL

Esta seção deve no RPAS, fornecer:

- a ocupação estimada das áreas de radiação da uAina duran -

te operação normal e ocorrências operacionais previstas;

- o n9 de homens-hora de ocupação estimada em áreas com con-

centrações previstas de materiais radioativos dispersos no

ar (como descrito no item 8.2.2);

- os objetivos e critérios relativos às taxas de dose de pr£

jeto em diversas áreas e uma estimativa das doses anuais
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(em homens-rem/ano) associadas com funções principais, tais

como operações do pKoctòio e atividades auxiliares (p.ex:ma_

nipulação de rejeitos gasosos,redução de volume de rejeitos,

etc), manutenção, gerencia de rejeitos radioativos líquidos,

descontaminação e inspeção em serviço;

- as bases, modelos e hipóteses reft 'entes aos valores de do-

se acima.

No RFAS, esta seção deve apresentar:

- uma tabela com as ocupações anuais estimadas para cada zo -

na de radiação na tu-cna, bem como as bases para esses valo-

res;

- estimativas atualizadas das doses anuais (homens-rem/ano)pa_

ra as funções principais acima mencionadas e as hipóteses

utilizadas na determinação dessas doses.

8.5 PROGRAMA DE RADIOFlSICA SANITARIA

Esta seção deve descrever a organização administrativa, equi-

pamentos , instrumentação, instalações e procedimentos adotados no

Programa de RadiofTsica Sanitária (PRS).

8.5.1 ORGANIZAÇÃO

a) descrever, no RPAS, a organização administrativa do PRS,

incluindo a autoridade e responsabilidade inerentes ao exercício

de cada função identificada;

b) descrever, no RFAS, a experiência e qualificações do

pessoal responsável pelo PRS e pela manipulação e monitoração de

materiais radioativos.

8.5.2 EQUIPAMENTOS , INSTRUMENTAÇÃO E INSTALAÇÕES

a) fornecer no RPAS:

- os critérios de seleção de instrumentação e equipamentos

técnicos, portáteis e de laboratório, destinados a levan-

8-9



156 CNEN NE-1.08

tamentos de radiação e contaminação, amostragem de materi-

ais de radiação de área e de pessoal durante operação nor-

mal, ocorrências operacionais previstas e condições de acj^

dente ;

- a descrição das instalações de estocagem;calibração e man^

tençao de instrumentos;

- a descrição das instalações de radioproteção, instalações

de laboratório para análises de radioatividade, vestuário

protetor , equipamentos de proteção respiratória, instala-

ções de descontaminaçao (para equipamentos e pessoal) e

outras areas e equipamentos de controle de contaminação

disponíveis.

b) fornecer no RFAS:

- a localização dos equipamentos de proteção respiratória ,

vestuários protetores e instrumentação e equipamentos téc-

nicos, portáteis e de laboratório;

- a descrição dos tipos de detetores e monitores, bem como

a quantidade , sensibilidade , escolas, métodos e freqüên-

cia de calibração da instrumentação e equipamentos técni -

cos mencionados acima.

8.5.3 PROCEDIMENTOS

Descrever no RFAS:

- os métodos , freqüências e procedimentos para realizar le-

vantamentos de radiação;

- os procedimentos de radioproteção desenvolvidos para asse-

gurar exposições ocupacionais tão baixas quanto razoável -

mente exeqüível;

- as medidas físicas e administrativas para controlar acesso

e tempo de permanência nas áreas de radiação, referindo-se

ã seção 8.1, se conveniente;

8-10



NE-1.08 CNEN 157

- as bases e métodos de monitoração e controle de contamina-

ção de pessoal, equipamentos e superfícies;

- os programas de treinamento de proteção radiológica;

- os métodos e procedimentos de monitoração de pessoal (exter^

na e interna) para operações normais e acidentes de criti-

calidade , incluindo métodos de registro e relato de resu]_

tados;

- o modo de utilização dos resultados dosimêtricos como guia

para planejamento operacional;

- os critérios de realização de contagens de corpo inteiro e

analises clinicas;

- os métodos e procedimentos de avaliação e controle de con-

centraçães potenciais de materiais radioativos dispersos

no ar, incluindo quaisquer requisitos de amostragem espe -

ciai de ar e a distribuição e uso de acessórios de prote -

çao respiratória, bem como, os programas de treinamento e

de utilização desses equipamentos.

8.6 AVALIAÇÃO OA DOSE ESTIMADA EXTERIOR AO LOCAL

Esta seção deve:

- descrever o programa e o procedimento analítico adotados p£

ra monitorar o teor de radioatividade das correntes de e -

fluentes da mina;

- relacionar o programa de monitoração com os fluxogramas do

pxoczao e as discussões apresentadas nos capítulos 6.0 e

7.0;

- estimar a contribuição da mina. para o nível de radioativi-

dade exterior ao locai.

8.6.1 PROGRAMA DE MONITORAÇÃO AMBIENTAL DE EFLUENTES

Descrever , no UPAS, o programa para monitorar e estimar
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a contribuição de radioatividade ao meio-ambiente , detalhando o

procedimento e os resultados obtidos para determinação dos nT -

veis de radiação de fundo e da estimativa da subseqüente contri-

buição da uòina.

8.5.1.1 Monitoração de Efluentes Gasosos

a) descrever as características dos sistemas de

amostragem de gases adotados, suas localizações e os elementos a

serem monitorados.

b) indicar com relação a cada dispositivo de mon^

toração adotado para cada elemento referido na alínea anterior ,

a confiabilidade prevista e a sensibilidade (em Ci.seg.m~ ) em

duplo tempo de resposta do instrumento e durante uma semana.

c) justificar a seleção de cada sistema de amos -

tragem e instrumento.

d) discutir a freqüência de amostragem, os limites

para ação e os procedimentos adotados para manter integridade cor^

tínua de análises.

8.6.1.2 Monitoração de Efluentes Líquidos

a) descrever as características dos sistemas de a-

mostragem de iTquidos adotados, suas localizações e os elementos

a serem monitorados;

, b) indicar com relação a cada dispositivo de moni-

toração adotado para cada elemento referido na alTnea anterior ,

a confiabilidade prevista e a sensibilidade (em Ci.seg.m~ ) em

duplo tempo de resposta do instrumento e durante uma semana.

c) justificar a seleção de cada sistema de amostra^

gem e instrumento.

d) discutir a freqüência de amostragem, os limites

para ação e os procedimentos adotados para manter integridade coii

tínua de analises.
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B.6.1.3 Monitoração de Rejeitos Sólidos

Descrever os procedimentos , equipamentos e instru_

mentação adotados para monitorar os rejeitos radioativos sólidos.

8.6.1.4 Monitoração Ambiental

a) descrever, em detalhes, o programa de monitora-

ção de possível contribuição de radioatividade ao local e arredo-

res.

b) identificar as amostras de atmosfera, solos,fl£

ra e fauna a serem coletadas, sua freqüência de obtenção,as análj.

ses previstas e o método de relato;

c) incluir o programa para coleta e avaliação con-

tinua de dados meteorológicos para suplementar as estimativas pre

viamente desenvolvidas.

8.6.2 ANÁLISE DE CONTRIBUIÇÃO MÚLTIPLA

Apresentar uma análise de exposições incrementais e to-

tais resultantes de instalações nucleares existentes ou projeta

das nas redondezas (ate um raio de 100 quilômetros) , comparando

com a radiação de fundo (em homens-rem) para a mesma população.

8.6.3 EXPOSIÇÕES ESTIMADAS

a) considerar os setores de 22°30' centrados sobre os

16 eixos cardiais concorrentes na uoina, e indicar as exposições

estimadas anuais (em homens-rem/ano) atribuíveis aos seus efluen-

tes, em cada área setorial compreendida entre os arcos concêntri-

cos consecutivos tendo, respectivamente, raios de 1,2,3,4,5,10,20,

30,40,50 e 100 quilômetros.

b) fornecer, com ênfase nos percursos críticos para o

homem, cálculos de amostra com as hipóteses adotadas, relacionan-

do com os dados meteorológicos do capitulo 3.0 e as taxas de libe
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ração de radioatividade do capitulo 7.0.

c) fornecer além das determinações de dose (em homens-rem)

de corpo inteiro, detalhes sobre as doses (em homens-rem) recebi -

das pelos órgãos críticos,

8.6.3.1 Identificação de Fontes

Descrever para cada radioisõtopo de importância

biológica, o inventário no pA.oc&&60, os fatores de repartição e de

descontaminaçao e as características do isótopo pertinentes ã sua

liberação e eventual impacto biológico.

8.6.3.2 Analises de Liberações e Conseqüências Radiolpgicas

a) fornecer as análises de liberações e conseqüin-

cias radiologicas decorrentes, baseando-se em informações que in -

cluam, por exemplo:

- dados combinados de velocidade de vento e categoria de equi-

líbrio - freqüência;

- métodos, hipóteses e condições adotados;

- percursos biológicos e órgãos críticos;

- modelos de dose.

b) definir as conseqüências para cada isotopo sig-

nificativo e respectivo Órgão critico, em termos de dose anual máxi^

ma (rem/ano), dose anual média (rem/ano) e dose total anual (homens/

rem/ano) para a população num raio de 100 quilômetros.

r.) discutir os enfoques de incertezas nos métodos

de cálculo e desempenho de equipamentos, descrevendo o conservantis-

mo existente nas hipóteses.

d) fazer referência a dados publicados relaciona -

dos com as análises.

e) discutir os modelos físicos e matemáticos empregados iji

cluindo simplificações ou aproximações para efetuar as analises.
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f) tabelar, dentre os parâmetros listados na Tab£

Ia 8.1, aqueles aplicáveis ao evento analisado, indicando em uma

coluna as hipóteses conservativas adotadas e em outra coluna, as

suposições consideradas realTsticas.

g) identificar os programas de computação ou si-

mulação analógica usados nas análises , incluindo ilustrações a -

dequadas sobre modelos analíticos, listagem de computador e da -

dos de entrada; no caso de modelos de computação já disponTveis ã

CNEN, fazer, apenas, referência resumida.

8.6.U LIBERAÇÃO DE LÍQUIDOS

a) descrever os efluentes radioativos líquidos.

b) analisar, fazendo referência ao capitulo 7.0, o modo

de tratamento dos rejeitos líquidos e o respectivo grau de segu-

rança.

c) descrever a contribuição dos lTquidos liberados como

vapor d'agua ã atmosfera,para os termos de fonte radioativa gas£

sa.

d) descrever os rejeitos radioativos e não-radioativos

das fontes referidas nos subitens 8.6.4.1 a 8.6.4.6, incluindo o

«esmo tipo de informação (conforme aplicável) apresentada no sub^

item 8.6.3.2.

8.6.4.1 Efluentes do Processo Tratados

8.6.4.2 Torres de Resfriamento (descarga)

8.6.4.3 Esgotos

8.6.4.4 Bebedouros

8.6.4.5 Escoamento das Águas Pluviais

8.6.4.6 Rejeitos de Lavanderias

8.7 ITENS NECESSITANDO DESENVOLVIMENTO POSTERIOR

8.8 ALTERAÇÕES DO RPAS (RFAS)
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TABELA 8.1

PARÂMETROS A SCREM TABULADOS* PARA LIBERAÇÕES DURADOURAS POSTULADAS

I. DADOS E HIPÓTESES USADOS NA ESTIMATIVA DE

FOINITES RADIOATIVAS

A.Inventário dos produtos de fissão (taxa
de queima , tempo de resfriamento ,etc)

B.Mecanismos de partição para o sistema
de rejeitos gasosos.

C.Forma (física , química).

D.Dimensão da partícula.
E.Dados físicos e químicos relacionados
as funções de remoção ou transporte.

II. DADOS E HIPÓTESES USADOS NA ESTIMATIVA DE

ATIVIDADE LIBERADA

A.Fatores de partição

B.Fatores de fuga
C.Eficiências de absorção e filtração

D.Vazões e percursos da liberação

III. DADOS DE DISPERSÃO

A.Fonte de fuga do edifício ou chaminé

B.Esteira do edifício (fonte no solo)

C.Distâncias das divisas do local.

D.Valores de X/Q (liberação anual contí_
nua)

E.Coeficientes de deposição, decaimento
e lavagem.

IV. DADOS DE DOSE

A.Método de cálculo

B.Hipóteses de conversão tíe dose

C.Percursos biológicos

D.Doses

Hipóteses
Conservativas

Hipóteses
Realísticas

* Quando apticãvcZ ao zvtnto dcsc/UJo.
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CAPITULO 9 - ANALISE DE ACIDENTES

Este capítulo, no RPAS, deve discutir em profundidade as anf_

lises dos acidentes postulados, na medida do desenvolvimento da

tecnologia na época de sua apresentação.

Devem ser identificados e analisados todos os acidentes de

probabilidade não desprezível, desde os menores até os acidentes

básicos de projeto, incluindo suas causas e conseqüências. Em ca-

da caso, deve ser feita uma referência ao capitulo e ã seção apro

priados que apresentem as considerações para prevenir ou atenuar

o acidente.

No RFAS, este capítulo deve fornecer detalhes suplementares

revistos ou desenvolvidos desde a apresentação do RPAS, resultan-

tes de modificações no projeto e no pioce.&òo, ou do desenvolvimeri

to de informação adicional na fase de construção da uá-tna.

9.1 OPERAÇÕES ANORMAIS

Esta seção deve apresentar os eventos que possam decorrer do

mau funcionamento de s'stemas, condições anormais de operação ou

erros do pessoal de operação, eventos cuja magnitude, em geral ,

não teria efeito significativo alem da íita de. ixcluiio.

0 modelo adiante deve ser utilizado para fornecer os detalhes

desejados sobre a análise individual dos diversos eventos, nume -

rando-se os itens seqüencialmente, isto é, 9.1.1,9.1.2,9.1.3,....

9.1.1 EVENTO ANALISADO

Identificar o evento, sua localização, tipo de falha ou

mãu funcionamento, bem como o sistema ou sistemas envolvidos.

9.1.1.1 Causa Postulada do Evento

a) descrever a seqüência de ocorrências passíveis de

iniciar o evento, e as bases para determinação da previsibilidade

9-1
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ou.probabilidade de cada ocorrência na seqüência, fornecendo os

seguintes dados:

- hipóteses e condições iniciais;

- seqüência, fase por fase, do curso de cada ocorrência ,

identificando os sistemas de proteção exigidos para fuji

cionar em cada fase;

- identificação das ações necessárias do pessoal de operação,

b) analisar o curso inteiro do evento, mostrando

quando devem funcionar os sistemas de proteção,o efeito de falhas

de funções protetoras, o desempenho de sistemas auxiliares de

proteção , e o crédito atribuido aos dispositivos de segurança,ao

funcionamento de outros sistemas e ãs conseqüências de falhas.

c) fornecer informações e dados suficientes para

permitir uma avaliação independente da adequação dos sistemas de

proteção relacionados com o evento, na qual os resultados possam

servir para identificação das funções, sistemas, intertravamentos,

e controles relacionados ã segurança , e para definição das ações

exigidas do operador sob condições de ocorrências operacionais pr£

vistas e de acidente.

9.1.1.2 Detecção do Evento

Analisar os meios ou métodos previstos para detec -

ção de operação anormal através de alarmes visuais ou audíveis ,

ou de -ccupeçõeó de rotina com freqüência pré-estabel ecida , for-

necendo para cada caso uma avaliação do tempo de resposta.

9.1.1.3 Analise de Conseqüências

Analisar os efeitos e, particularmente, quaisquer

conseqüências radiolõgicas do evento, fornecendo:

- os métodos, hipóteses e condições adotados na estimativa

do curso do evento e na avaliação das conseqüências;

9-2
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- a identificação das características dependentes do tempo,a-

tividade e taxa de liberação de produtos de fissão ou de oi£

tros materiais radioativos dentro do sistema de confinamen-

to , que possam escapar para o meio-ambiente;

- a indicação, para cada sistema, da margem de proteção pro -

piciada para limitar a extensão do evento ou as suas conse-

qüências.

9.1.1.1 Ações corretivas

Indicar , para o evento em consideração, as ações cojr

retivas necessárias ao retorno ã normalidade.

9.2 ACIDENTES

Esta seção deve fornecer uma analise das situações previsíveis

em que o confinamento primário e/ou secundário possa sofrer colap-

so a ponto de liberar materiais radioativos além da anta de. zxclu-

òão, ou em quantidade capaz de causar sérios danos ao pessoal no

interior das áie.a.6 de. zxcluòão e controlada.

Devem , também, ser analisados os acidentes industriais que ,

embora não resultem em liberação de radioatividade, possam compro-

meter o pessoal no locai.

0 modelo adiante deve ser utilizado para fornecer os detalhes

desejados sobre a análise individual dos diversos acidentes postu-
i

lados, numerando-se os itens seqüencialmente , ou seja, 9.2.1,

As descrições detalhadas dos modelos físicos ou matemáticos e
i

dos programas ou listagem de computação digital ou da simulação £

nalógica, requeridas nos subitens 9.2.x.2:"Anãlise do Acidente" ,

alíneasb) e cj, podem ser fornecidas através de referências disp£

níveis , incluindo-se somente sumários no texto do UPAS.

9.2.1 ACIDENTE. ANALISADO
9-3
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lítent if i cc i" o a c i d e n t e , s e u t i p o e s u a l o c a l i z a ç ã o o u a

p e r t e Ja i n s t a l a ç ã o e n v o l v i d a .

9.?.].1 Cain.j Pc:;tu:ad. do A^id'Mite

a ) descrever a seqüência de oc o r r i n c i a s que conduzam

ao inicio do a c i d e n t e , identificando as res p e c t i v a s c a u s a s , co-

mo por exemplo, fenômenos n a t u r a i s , erro h u m a n o , mau funciona -

mento ou falha de e q u i p a m e n t o .

b) fornecer uma estimativa da pr o b a b i l i d a d e de cada

ocorrência na se q ü ê n c i a , e s c l a r e c e n d o o seu modo de ob t e n ç ã o .

9.2.1.2 Análise do A c i d e n t e

.a) analisar os efeitos e, p a r t i c u l a r m e n t e , q u a i s q u e r

conseqüências radiolõgicas do ac i d e n t e , f o r n e c e n d o :

- os métodos , hipóteses e condições adotados na estimativa

das conseqüências e na sua el i m i n a ç ã o , e as provi d ê n c i a s pa_

ra atenuação do a c i d e n t e ;

- a avaliação das c o n s e q ü ê n c i a s em pessoas e propr i e d a d e s ex-

teriores ao local.

b) descrever (ou identificar por r e f e r ê n c i a ) o modelo

fTsico ou matemático empregado na aná l i s e , e s p e c i f i c a n d o as sim-

plificações i n t r o d u z i d a s , e as bases para u t i l i z a ç ã o do modelo

especificamente com re l a ç ã o :

- ã distribuição e frações do inventário de produtos de fis -

são postuladas para liberação pelo material fonte nos sist£

mas de descarga g a s o s a ;

- ãs concentrações do inventário de produtos de fissão ou ma-

teriais radioativos d i s p e r s o s na atmosfera de c o n f i n a m e n t o ,

e seu crescimento nos filtros durante os intervalos de tem-

po pos-acidente a n a l i s a d o s ;

- as condições m e t e o r o l ó g i c a s , t o p o g r á f i c a s ou outras c i r c u n s -
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tâncias e combinações de condições adversas, consideradas na

anali se.

c) descrever (ou identificar por referincia) os pro-

gramas de computação digital ou a simulação analógica utilizados

na análise, atendendo aos seguintes requisitos:

- atribuir ênfase principal aos dados de entrada e ã gama de

valores das variáveis investigadas;

- incluir esquemas mostrando o modelo analítico, o diagrama de

bloco , a listagem real de computação e a relação completa,

dos dados de entrada.

d) identificar na análise as características depen -

dentes do tempo, atividade e taxa de liberação de produtos de fis-

são ou outros materiais radioativos dentro do sistema de confina -

mento, que possam escapar para o meio-ambiente exterior por vaza-

mentos no envoltório do confinamento ou através de ingresso em li-

nhas de exaustão.

e) incluir na análise, considerações sobre as incer-

tezas nos métodos de cálculo, no desempenho do equipamento , nas

características de resposta da instrumentação, ou sobre outros e -

feitos indeterminados levados em conta na avaliação dos resultados.

f) explicar as condições e hipóteses associadas com

o acidente analisado, incluindo referências a dados publicados ou

investigações de pesquisa e desenvolvimento que fundamentem as cori

dições admitidas ou calculadas.

g) discutir o grau de interdependência de sistemas

(sistemas de confinamento e outros dispositivos de segurança) que

contribui, direta ou indiretamente, para controlar ou limitar vaza_

mentos dos sistemas de confinamento ou de outras fontes (por ex:

de áreas de combustível irradiado), como é o caso da contribuição

dos sistemas do ar de confinamento , sistemas de purificação e lim
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peza do ar^ etc'

h) especificar os resultados e conseqüências da ana_

lise é a margem de proteção propiciada por qualquer sistema com

função de limitar a extensão do acidente ou as suas conseqüências.

i) discutir os resultados dos cálculos das doses in̂

tegradas potenciais no corpo inteiro e órgãos críticos provenien-

tes da exposição a radiação, em função da distância e tempo após

o acidente.

9-6
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CAPITULO 10.0 - CONDUÇÃO DE OPERAÇÕES

Este capitulo deve fornecer informações detalhadas sobre a

estrutura dentro da qual será conduzida a operação da atina, a-

brangendo os programas de treinamento e retreinamento de pés

soai que visem assegurar uma equipe tecnicamente competente, o-

rientada no sentido de prover implementação continua de procedj^

mentos e programas operacionais e administrativos necessários
i

para garantir a operação segura.

10.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Esta seção deve apresentar a estrutura organizacional vi-

gente durante a construção da u&ina (RPAS),e aquela a vigorar

durante os seus ensaios pre-operacionais, partida e operação

(RFAS).

10.1.1 ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA PROPRIETÁRIA

a) descrever, com relação ã empresa proprietária da

uòína, a organização ou sistema relacionado a atividade de re -

processamento de combustível, esclarecendo, caso a empresa seja

constituida de duas ou mais entidades existentes, as relações e

responsabilidades entre essas entidades.

b) fornecer informações suficientes para demonstrar as

disponibilidades financeiras relativas ã construção, operação e

descomissionamento da u&ina.

10.1.1.1 Funções, Responsabilidades e Autoridades da Empresa

Descrever as funções , responsabilidades e auto-

ridades da empresa, relacionadas a engenharia , projeto, cons -

trução , garantia da qualidade, tnòaioò , operação e outras at^

vidades aplicáveis ã uiina.

10.1.1.2 Organização Interna da Empresa

10-1
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a) descrever as relações organizacionais internas

da sede da empresa entre a gerencia e a equipe de apoio técni-

co, estabelecidas para-as funções de projeto, construção, revi-

são e gaiantia. da qualidade, da u&ina, bem como para as responsa-

bilidades e autoridades de pessoal e organizações referidos- no

subi tem 10.1.1.1.

b) estabelecer o grau de dependência do pessoal

da sede da empresa ou externo ao local.

10.1.1.3 Inter-relações com Contratados e Fornecedores

Descrever as inter-relações de trabalho e interfa

ces organizacionais entre a empresa proprietária da uòina, o en-

genheiro de projeto e outros fornecedores e contratados.

10.1.1.4 Equipe Técnica da Sede da Empresa

a) descrever a equipe técnica da sede da empresa,

especificamente incumbida de colaborar no planejamento, constru-

ção e operação da tuina, incluindo, com relação ã equipe de en -

genharia, os correspondentes deveres, responsabilidades e auto -

ridades, juntamente com o número de técnicos, qual ificações,cu£

rTculos escolares e profissionais, e experiência técnica.

b) especificar o eventual apoio técnico a ser preŝ

tado por consultores externos a equipe técnica da empresa, dis -

criminando, neste caso, as áreas especificas de responsabilida -

de, assim como as atribuições funcionais do grupo de assessores.

10.1.2 ORGANIZAÇÃO OPERADORA

Descrever a estrutura, funções e responsabilidades da

organização operadora.

10.1.2.1 Organização da Usina

a) descrever a estrutura organizacional da usina,
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assinalando em organograma os cargos e linhas de responsabilida-

de.

b) identificar os cargos que impliquem em manipu_

lação de dispositivos e mecanismos de controle susceptíveis de

influir no pioc&òòo, com possibilidade de oferecer riscos de ra-

diação indevidos ã saúde e segurança do pessoal empregado e do

público, cargos esses que exigem Licença de Operador concedida

pela CNEH.

c) descrever a estrutura organizacional para ga -

rantir operação segura, o pessoal designado para a equipe de

segurança, seu modo de operação e suas responsabilidades.

10.1.2.2 Funçõe s, Responsabilidades e Autoridades do Pessoal

Descrever as funções, responsabilidades e autori-

dades de todos cargos de pessoal, incluindo uma analise da suces^

são especifica para a responsabilidade relativa ã operação glo -

bal da u&ina, no caso de ausências, incapacitação ou outras emer-

gências.

10.1.3 REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL

a) especificar no RPAS os requisitos mínimos de quali-

ficação e as qualificações do pessoal designado para a a&lna,con_

forme os subitens10.1.3.1 e 10.1.3.2.

b) fornecer no RFAS quaisquer alterações nas qualifica^

ções exigidas e a descrição da equipe definitiva selecionada pa_

ra a u&ina.

10.1.3.1 Requisitos Mínimos de Qualificação

Especificar os requisitos mínimos de qualificação

de toda pessoal de apoio de operação, técnico e de manutenção

da
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10.1.3.2 Qualificações do Pessoal

a) apresentar no RPAS, sob forma resumida» as q _

lificações dos indivíduos designados para as posições de gerên -

cia e técnicas, identificando-os pelo tTtulo do cargo e, no tnTn^

mo, descrevendo a sua formação educacional, seu treinamento e

sua experiência.

b) fornecer no RFAS as qualificações completas do

pessoal da atina.

10.1.4 RELACIONAMENTO COM ORGANIZAÇÕES EXTERNAS

a) discutir os acordos feitos com organizações exter-

nas, incluindo aqueles que fornecem peritos sobre aspectos técn^

cos de detalhes relativos ã seleção e avaliação do local, proje-

to e construção da ut>ina , seleção ou desenvolvimento do pnoczt,-

òo ou equipamentos e avaliações de segurança.

b) expor quaisquer acordos feitos com outras agencias

governamentais , bem como o método ou sistema usado para contro-

lar as interfaces entre participantes.

10.2 ENSAIOS PRF-OPERACIONAIS E OPERAÇÃO (RFAS)

Esta seção, no RFAS, deve:

- descrever os ensaios pré-operacionais e planos de partida

de operação;

- enfatizar os planos demonstrativos de que as instalações,

equipamentos e ptioczòòo satisfazem os critérios de proje-

to e de segurança discutidos em capítulos anteriores;

-«apresentar os planos de e.n&aíoò para verificar a integr^

dade da instalação, equipamentos e pfiott&òo , e para con -

substanciar a análise de segurança.

Os resultados da execução dos planos devem ser submetidos

sob a forma de um apêndice ao RFAS.
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10.2.1 rROCEDIMOJTOS ADMINISTRATIVOS PARA CONDUÇÃO DO PROGRAMA DE ENSAICB

a) descrever o sistema de preparação, revisão, aprova-

ção e execução das instruções e procedimentos de ensaios, bem co

mo, o de avaliação, documentação e aprovação dos resultados de

tnòaio* , incluindo as responsabilidades organizacionais e qualj^

ficações de pessoal relativas ao proprietário da mina. e seus

contratados.

b) descrever, com base nos resultados dos ensaios (p.

ex: inadequação dos procedimentos de inòaio*, ou resultados des-

tes contrários aos esperados), os procedimentos administrativos

para incorporação de quaisquer alterações de procedimento ou mo-

dificações de sistema que se façam necessárias.

10.2.2 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE ENSAIOS

Descrever:

- os objetivos dos znòaloi e os métodos gerais para atingir

esses objetivos ;

- os critérios de aceitação a serem usados para avaliar os

resultados dos ensaios;

- os pré-requisitos gerais para realização dos znoaioo* in-

cluindo condições especiais para simular condições normais

e anormais de operação.

10.2.2.1 Instalações

Relacionar os itin.6 sujeitos a tmalo&, sinteti -

zando respectivamente o seguinte:

- tipo de znò&io',

- resposta ;

- normalização para conformidade.

10.2.2.2 Operações do Processo

Relacionar as operações do pfioce.&6o sujeitas a
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tni>a.ioi> , s i n t e t i z a n d o r e s p e c t i v a m e n t e o s e g u i n t e :

- tipo de znòci-io;

- resposta;

- normalização par,a conformidade.

10.2.3 ANÁLISE DO ENSAIO

Fornecer, para cada CYIÒOLÍO pré-operacional , em subi -

tens numerados seqüencialmente , ou seja , 10.2.3.1 , 10.2.3.2 ,

, as seguintes informações:

(J) identificação - fornecer o nome do e.n&aio ou do sistema

submetido a en^a-co.

Í2) objetivo - descrever o objetivo do erua-to.

(3) resposta e critérios de aceitação - definir a resposta

esperada em termos de critérios e baòti-dz-pfio^&to apre_

sentados em capítulos anteriores, indicando a margem de

diferença aceitável para operação segura. Quando os re-

sultados-..do inòaío pré-operacional não confirmarem a

resposta prevista, discutir, em detalhe, as alterações

necessárias, justificando sua,eficácia na correção do

problema.

10.3 PROGRAMAS DE TREINAMENTO E RETREINAMENTO

Esta seção deve apresentar os programas de treinamento e r£

treinamento , bem como a estrutura organizacional responsável \>e_

Ia administração e iigitttioo correspondentes.

10.3.1 PROGRAMA DE TREINAMENTO

a) descrever o programa de treinamento proposto, inclJJ

indo o alcance do treinamento em:

- projeto e operações da uòina, instrumentação e controle ,

métodos de lidar com anormalidades de funcionamento do

, procedimentos de descontaminação e de emergên-

c i a ;
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- proteção radiolõgica, envolvendo natureza e fontes de ra-

diação, métodos de controle de .contaminação, interações

da radiação com a matéria, efeitos biológicos da radiação

e uso de equipamento de monitoração.

b) identificar a classificação do pessoal com o nível

de instrução.

10.3.2 PROGRAMA DE RETREINAMENTO

Descrever o programa para treinamento contínuo através

da apresentação de dados e informações adicionais e retreinamen-

to.

10.3.3 ADMINISTRAÇÃO E REGISTROS

Identificar o pessoal na organização, responsável pe -

los programas de treinamento e pela manutenção dos Ke.Ql&tfioh a -

tualizados sobre a situação do pessoal treinado, treinamento pa-

ra novos empregados, e retreinamento ou treinamento avançado do

pessoal existente.

10.4 OPERAÇÕES NORMAIS

Esta seção deve apresentar a relação de procedimentos rela-

cionados com a condução segura das operações normais da u&ína ,

bem como o sistema gerencial de manutenção de n&QiòtKOò de opera^

ção.

10.4.1 PROCEDIMENTOS DA USINA

a) incluir no RPAS um compromisso de conduzir opera -

ções relacionadas ã segurança , através de procedimentos escri -

tos detalhados.

b) adicionar no RFAS, uma relação de títulos de proce-

dimentos (claramente indicativos de seus objetivos e aplicabili-

dade), e uma descrição dos procedimentos de revisão, modifica-
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ção e aprovação para todos procedimentos de operação, manutenção

e cnòaio, através do emprego de manuais de ganantia da quaildadz

e de segurança.

10.4.2 REGISTROS DA USINA

Apresentar no RFAS, o sistema gerencial detalhado pa-

ra manutenção de registros relacionados em o histórico da opera-

ção da uòina,abrangendo:

- os fizQÁ.i>tKo&, referidos na seção 12.11;

- os registros de operação, com as principais manutenções ,

alterações ou adições executadas;

- registros de eventos e ocorrências anormais associados

com liberações radioati"as;

- levantamentos ambientais. *

10.5 PLANOS nE EMERGÊNCIA

Esta seção deve descrever os planos para lidar com emergên-

cias, de modo a se ter:

- no RPAS, informação suficiente para assegurar a compati -

bilidade nos planos de emergência propostos com as carac-

terísticas de projeto da mina, o "lay-out" do locai, e

a posição deste com relação a considerações, tais como

vias de acesso, distribuições populacionais circunvizi

nhas e usos da terra*

- no RFAS, as linhas gerais dos planos de emergência, em ejç

tensão suficiente para demonstrar que os mesmos provêm

garantia razoável de que podem e serão tomadas medidas a-

propriadas no caso de uma emergência, a fim de proteger a

vida, saúde e bens do público.

10.6 DESCOMISSIONAMENTO

Esta seção deve fornecer a informação relativa ao atendimein
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to do critério n9 27 da Norma CNEN-NE-1.02.

10.6.1 PROGRAMA DE DESCOMISSIONAMEN.TO

Fornecer o programa planejado para descomissionamento

da uòina.

10.6.2 DESCONTAMINAÇÂ0

Discutir os procedimentos e arranjos para descontami-

nar a atina, de modo a não constituir risco indevido por perTo-

do ilimitado.

10.6.3 ACORDOS COM ORGANIZAÇÕES EXTERNAS

Expor os arranjos e acordos com outras organizações

no sentido de assegurar o descomissionamento seguro continuo da

mina.
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CAPITULO 11 - ESPECirICAÇOES TÉCNICAS

Este capitulo deve fornecer informações detalhadas sobre as

Especificações Técnicas (E.T.) selecionadas para a u6Ína, abranger^

do tanto assuntos técnicos quanto administrativos.

As E.T.pertinentes a área técnica, referem-se a:

- características da cu<tna(variãvei s, sistemas ou componen -

tes do ph.oc.zh6o) de importância dominante para a segurança;

- monitoração ambiental e de efluentes, com ênfase na obten -

ção de níveis de liberação e exposição"tão baixos quanto ra_

zoavelmente exeqüível".

Quanto as E.T. pertinentes a área administrativa , referem -

se aos requisitos funcionais e organizacionais importantes para a-

tingir e manter a operação segura da U6ina.

As E.T. devem incluir:

(7) Limíteò de Seguiança - limites impostos a variáveis do _

ce.660 observáveis e mensuráveis (p.ex: pressões, temperatu^

ras, vazões, concentrações, volumes e quantidades), cuja

insuperabilidade é necessária ao controle adequado da ope-

ração e a proteção da integridade do sistema físico proje-

tado para evitar a liberação não controlada de radioativida_

de;

l2)Valote6 Limittò de Aju6te. do6 SÍ6tzma6 de. Segurança - val£

res limites para ajuste dos alarmes automáticos ou disposj_

tivos de proteção relacionados com variáveis do pfioc&66o ,

observáveis e mensuráveis, das quais dependem funções de

segurança importantes.

(3) Condiçõe.6 Limitz6 cie Operação pana Equipamento - nTveis m_T

nimos de desempenho ou de capacidade de funcionamento de
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s i s t €•:.<- :> ou componentes c exigidos para o p e r a ç ã o seguia da

m i i M , e numero m í n i m o c!o cotnporientes ou porte mínima dos

sistemas que precisa ester operavel ou d i s p o n T v e l ;

[4) Condição, Limitei, cie Operação envolvendo condiçõo.6 c cakac-

£e.h.Zò£iccLi técnica* da m i n a ntctòiániaò paKa opth.ac.ao con-

tinua - estabelecidas em termos de quantidades permissT

veis, como por exemplo, temperatura, pressão, massa de mat£

rial fissionãvel , concentração de material radioativo em

outros sistemas,volume de fluído exigido em um sistema,con£

tituição química de certos fluídos ou configurações permis-

síveis de equipamentos;

(5) Ríquiòitoò paia lnòpzçõe.& e En&aio& ?tniãdico& - condições

relativas a ensaios, calibração ou inspeção, visando asse -

gurar a operação da uòina. dentro dos limites de segurança e

o atendimento das condições limites de operação.

[6] Cafiacte.tilitica& de Pnojito - características de especial im

portância para cada uma das barreiras físicas e para a manu

tenção de margens de segurança no projeto, tais como mate-

riais de construção e arranjos geométricos;

(7) Contfiolo.6 KdminiotKativoo - procedimentos ou regras, estabe^

lecidos e monitorados pela gerencia, para assegurar a opera^

ção controlada da uòina. com vistas ã segurança do pessoal

empregado e do público.

11.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRELIMINARES (RPAS)

a) Desenvolver as E.T. e seus fundamentos com base na in -

formação apresentada em capítulos anteriores do RPAS,relativa ã

necessidade de identificação de limites de segurança, condições lj

mites de operação, e requisitos para inspeções e ensaios periódicos.

b) identificar as condições das variáveis do pnoceòòo ou de OIJ
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tros itens que , como resultado da análise e avaliação de segurar^

ça preliminares, tenham sido selecionadas como objetos prováveis

de E.T. para a uòina, justificando essa seleção.

c) dedicar atenção especial aos itens que possam influir si£

nificativamente no projeto final» a fim de eliminar a necessidade

de qualquer modificação apreciável no mesmo para fundamentar E.T.

finais, em particular, aquelas que incluam limites, condições e

requisitos técnicos de operação impostos ã u&ina no interesse da

saúde e segurança do público.

d) fornecer as E.T. preliminares da maneira mais completa

possível, apresentando valores numéricos e outros dados pertinen-

tes , e referenciando, para cada especificação, as seções aplicá-

veis do RPÁS, óhde estejam desenvolvidos, através de análise e

avaliação , os respectivos detalhes e fundamentos.

11.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PROPOSTAS (RFAS)

a) apresentar a relação completa das E.T. selecionadas, que,

após revisão, eventuais modificações e aprovação pela ChIEH, farão

parte integrante da Autorização para Operação da iu<tna,

b) fornecer para cada E.T. proposta, exceto para aquelas en -

volvendo características de projeto e controles administrativos ,

uma exposição resumida de seus fundamentos sob a forma de conside-

rações técnicas e operacionais que justifiquem a seleção.

c) referenciar para cada E.T. proposta, as seções aplicáveis

do RFAS onde estejam plenamente desenvolvidos, através de analise

e avaliação , os respectivos detalhes e fundamentos.
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CAPITULO 12.0 - GARANTIA DA QUALIDADE

Este capitulo deve fornecer uma descrição detalhada do Pro-

grama de Ganantia da Qualidade. (PGQ) abrangendo os itznò Impon. -

tantih ã 6 cg afiança, elaborado em conformidade com o CÓDIGO OE

PRATICA SOBRE GARANTIA DA QUALIDADE DA AIEA, adotado pela CWEW *

través da Resolução CNEN-15/79.

12.1 PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE

Esta seção deve descrever os aspectos básicos do Programa

de Ganantla da Qualidade. [VGQ.) para controle das atividades que

influem na qualidade, associadas com o projeto, construção e op£

•-ação da uòina.

12.1.1 DISPOSITIVOS GERAIS

a) definir a estrutura organizacional para planejamen-

to e implementação das atividades de ganantix da qualidade., espe

cificando precisamente a autoridade e a responsabilidade das di-

versas pessoas e organizações envolvidas.

b) incluir considerações sobre os aspectos técnicos

das atividades de garantia da qualidade., identificando e afian -

çando a conformidade com os requisitos constantes de normas, e.6-

peci^icaçõtA e práticas de engenharia pertinentes, endossadas pe_

Ia CNEN.

c) identificar devidamente os serviços, procedimentos

e ite.n.6 JunpoKtantzt a &zguiançat especificando os respectivos me

todos ou níveis apropriados de controle e verificação.

d) garantir o controle e a verificação das atividades

que influem na qualidade dos item identificados na alínea ante-

rior, num nível compatível com a sua importância para a seguran-

ça.
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e) afiançar a execução de atividades ligadas ã quali-

dade, sob condições adequadamente controladas, compreendendo o

uso de equipamentos apropriados, condições ambientais próprias a

realização da atividade e técnicas para obter a qualidade reque-

rida.

f) dispor sobre a instrução e o treinamento do pes

soai encarregado de atividades influindo na qualidade, de forma

a assegurar que seja alcançada e mantida uma eficiência adequada.

g) assegurar o conhecimento apropriado, pelas pessoas

com tfunçõe.á de gafiantía da qualidade, do idioma da documentação

a manusear.

12.1.2 DOCUMENTAÇÃO

Assegurar a execução das atividades influindo na qualj_

dade, de acordo com instruções e procedimentos documentados ou

desenhos de tipo apropriado as circunstâncias.

12.1.3 REVISÃO PELAS GERÊNCIAS

Prescrever a revisão regular, pelas gerências das or -

ganizações envolvidas, do estado e da adequação da parte do pro-

grama sob responsabilidade direta dessas gerências.

12.2 ORGANIZAÇÃO

Esta seção deve descrever a estrutura organizacional das

principais organizações envolvidas, para fins de gerência, dire-

ção e execução do VGQ.

12.2.1 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÕES

a') definir claramente, nos organogramas, as responsa -

bilidades funcionais, níveis de autoridade e linhas de comunica-

ção interna e externa.

b) envolver na implementação do VGQ. tanto executores



NE-1 . 08 CNEN 185

como inspetores, evitando o domínio exclusivo de um único grupo.

c) assegurar a consecução de objetivos de Qa.Ka.ntia. da

qualidade., por meio dos agentes responsáveis pelo cumprimento da

atividade, inclusive com exame-6, tnòaioò e in&pe.ç.õc& da ativida-

de pelos próprios executores.

d) afirmar a verificação da conformidade com requisi -

tos de garantia da qualidade, estabelecidos, por meio de agentes

sem responsabilidade direta na execução da atividade.

e) estabelecer a autoridade e as obrigações de pessoas

e organizações responsáveis pela realização de atividades que iri

fluem na qualidade e pelas verificações de garantia, da qualidade..

f) garantir ãs pessoas e organizações com ^unçõe.6 d& qa

/tantia da qualidade:

- suficiente autoridade e liberdade organizacional para iden-

tificar problemas relativos ã qualidade , para iniciar, re-

comendar ou fornecer soluções e para verificar a implement£

ção de soluções;

- subordinação e acesso direto a um nível de gerencia capaz

de lhes asseverar a necessária autoridade e liberdade or -

ganizacional, com independência suficiente de custos e cro-

nogramas quando opostos ã considerações de segurança.

12.2.2 INTERFACES ORGANIZACIONAIS

Adotar a seguinte metodologia no caso de arranjos orga_

nizacionais múltiplos:

- definir claramente a responsabilidade de cada organização;

- estabelecer as medidas apropriadas para garantir as interfa_

ces e a coordenação entre as organizações ;

- prover meios de comunicação entre organizações e grupos or-

ganizacionais participantes de atividades influindo na qua-

lidade;
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- f o r m a l i z a r e i n l o r c c m u n i c a ç a c d e i n f o r m a ç õ e s n e c e s s á r i a s ,

por rnoio de docamtntaçãv a p r o p r i a d a , i d e n t i f i c a n d o o t i p o

de d o c u m e n t o s e p r o v e n d o as r e s p e c t i v a s l i s t a s de d i s t r i -

b u i ç ã o .

1 2 . 2 . 3 P E S S O A L E T R E I N A M E N T O

a) desenvolver os planos para seleção e treinamento

do pessoal encarregado de atividades que influem na qualidade.

b) qualificar o pessoal responsável pe^a consecução

de atividades relacionadas ã qualidade, com base na instrução ,

experiência e proficiência requeridas para o desempenho das ta-

refas específicas a realizar.

12.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS

Esta seção deve descrever as medidas para controlar a pre-

paração, revisão, aprovação, liberação, distribuição e altera -

ção de documentos essenciais a execução e verificação das ativj[

dades influindo na qualidade.

12.3.1 PREPARAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO

a) estabelecer as medidas de controle relativas a

preparação e emissão de documentos, tais como instruções, proce^

dimentos e desenhos, incluindo a identificação de todos indiví-

duos ou organizações responsáveis pelo seu preparo , revisão ,

aprovação e emissão.

b) garantir aos indivíduos ou organizações respons£

veis pela revisão e aprovação de documentos, o acesso ã inform^

ção básica que se faça necessária.

12.3.2 LIBERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

a) estabelecer o sistema de liberação e distribuição
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de documentos com base em listas de distribuição atualizadas.

b) prescrever as medidas para afiançar que os indivT-

duos ou organizações participantes de uma atividade influindo

na qualidade, estejam cientes e usem procedimentos, instruções,

desenhos e normas de engenharia apropriados e corretos para a

execução da atividade.

12.3.3 ALTERAÇÕES

a) sujeitar as alterações de documentos ã mesma sis-

temática de controle aplicada aos documentos em geral, consoan^

te o item 12.3.1.

b) prescrever a revisão e aprovação das alterações de

documentos pela mesma organização que tenha revisto e aprovado

os documentos originais, a menos que sejam especificamente de-

signadas outras organizações.

12.4 CONTROLE DE PROJETO

Esta seção deve descrever as medidas de controle relativas

a ba4Z4-dz-pn.oje.to, normalização aplicável, conveniência de ma-

teriais e procedimentos, interfaces, adequação e alterações do

projeto da uòina.

12.t».l DISPOSIÇÕES GERAIS

a) estabelecer e documentar as medidas de controle pa-

ra assegurar que as ba.4Z4-de.-pn.oje.to e a normalização aplicável,

referentes aos ite.ru, lmpoxtante.4 ã. 4zguiança, sejam corretamen-

te expressas em Z4pzci6icaçõz4, desenhos, procedimentos ou ins-

truções.

b) Incluir os dispositivos para garantir a especifica-

ção e prescrição de padrões para consecução da qualidade aplicjí

ve1s em documentos de projeto, bem como para controlar alterações

e desvios desses padrões e dos requisitos de projeto especifica_
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dos .

c) prescrever as medidas para a seleção e análise da

conveniência de aplicação de materiais, peças, equipamentos e

procedimentos essenciais ãs funções de segurança dos ite.no.

d) aplicar as medidas de controle de projeto a áreas

tais como as seguintes:

- proteção contra incêndio;

- proteção radiologica;

- segurança contra criticalidade;

- quTmica do pioctòAoi

- análise de acidentes;

- compatibilidade de materiais;

- acessibilidade para inspeção em serviço;

- manutenção e reparos;

- definição de critérios de aceitação para inòpzç.õe.6 e e.n&a-

ÍOÒ.

- e) possibilitar o controle de projeto por meio de

pessoal técnico diverso do elaborador do projeto inicial , de

supervisores e de auditores do procedimento de projeto.

12.4.2 CONTROLE DE INTERFACES

a) identificar as interfaces, externas e internas,en-

tre organizações e unidades organizacionais incumbidas de execi£

ção de projetos, definindo a responsabilidade dessas entidades

com suficiente detalhe para abranger a preparação, análise, a -

provação , liberação, distribuição e revisão de documentos que

envolvam Interfaces de projeto.

b) estabelecer os métodos para comunicação documenta-

da e controlada, de informações sobre projetos, incluindo alte-

rações, através das Interfaces de projeto.

12.»». 3 CONTROLE DE ADEQUAÇÃO
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a) estabelecer as medidas de controle da adequação de

projetos , tais como a realização de revisões, o uso de métodos

de calculo alternativos, ou a execução de um programa adequado

de in&aioà.

b) Incluir, no caso de ser necessário um programa de

in&aio6 para verificar a adequação de uma característica esperf

fica do projeto, os WOOLIO* de qualificação adequados numa uni-

dade protótipo , nas condições de projeto mais adversas para a

característica , ou, sob outras condições, cujos resultados po£

sam ser extrapolados para essas condições mais adversas e com a

mesma propriedade de verificação.

12.»».«* CONTROLE DE ALTERAÇÕES

a) estabelecer o procedimento documentado em acordo

\ com o item 12.3.3, para efetuar qualquer alteração de projeto ,

[ inclusive as alterações no local da obra.

b) sujeitar as alterações de projeto ãs mesmas medi -

das de controle aplicadas ao projeto original.

c) prescrever a revisão e aprovação das alterações de

projeto pela mesma organização que tenha revisto e aprovado o

projeto original, a menos que sejam especificamente designa -

das outras organizações.

d) dispor sobre a transmissão das informações relati-

vas ãs alterações de projeto, a todas organizações e pessoas a-

fetadas.

12.5 CONTROLE DE AQUISIÇÕES

Esta seção deve descrever as medidas para assegurar a In -

dusão , nos documentos relativos ã aquisição de ite.no e servj_

ços , de requisitos mTnimos de Qa.Ka.ntia da. qualidade..

12.5.1 DISPOSIÇÕES GERAIS
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a) incluir nos documentos referentes ã aquisição de

itznf, e serviços, conforme seja aplicável:

- ba6zt-dz-pn.ojzto e normalização pertinente;

- definição do escopo do trabalho a ser realizado pelo fo£

necedor;

- requisitos técnicos, definidos por referência precisa a

normas, códigos, procedimentos, instruções ou Zòpzci^i -

caçõe-â, que descrevam os itzns ou serviços a serem efe -

tuados;

- requisitos de ztiòaio , in&pzção e aceitação, e quaisquer

instruções e disposições especiais para tais atividades;

- condições de acesso ãs instalações e tL&giòtxoò do forne^

cedor para fins de inòpzçõzò e aud.iton.la na fonte de

fornecimento, quando essa necessidade for determinada;

- identificação dos requisitos e dos elementos do PGd apli^

caveis aos itzn.6 ou serviços adquiridos;

- identificação da documzntação de gaxantia da qualidade. ,

tal como instruções, procedimentos, zòpzci£icaçõz6, nz -

gíòtfioò de inòpzção , znâaioò e outros , a ser prepara_

da e submetida para revisão ou aprovação do comprador;

- dispositivos para distribuição, retenção, manutenção e

disposição controladas de nzQiitno* de garantia da quali

dadz;

• requisitos para relatório e aprovação da disposição de

- dispositivos para extensão de requisitos aplicáveis de

documentos de aquisição, a sub-contratados e sub-fornecis

dores , incluindo acesso do comprador ã instalações e
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b) prescrever a inclusão nas e^pec-cá-icaçÕe* para

sições, da exigência, com a amplitude necessária, de que contra-

tados ou subcontratados estabeleçam um PGQ consistente com os

dispositivos deste capitulo.

12.5.2 SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FONTE

Estabelecer como fator básico para seleção de fontes ,

a avaliação do 6otine.ce.doti com relação aos requisitos dos documen^

tos de aquisição, utilizando, conforme seja adequado, os seguin-

tes meios:

- o exame de dados históricos de desempenho da qualidade em

processos de aquisição similares;

- o uso de fizgi&tnoò correntes de qaxantia da qualidade do

fornecedor , apoiados por informação documentada, quality

tiva ou quantitativa , que possa ser avaliada objetivamen

te ',

- avaliação na fonte, da capacidade técnica e do sistema de

qaxantia da qualidade, do fornecedor;

- avaliação de amostras seletivas"do produto.

12.5.3 CONTROLE DE ITENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS

Estabelecer as medidas para controle da conformidade

dos itznò e serviços com as zApec.i^icaç.oe.0 dos documentos de

aquisição, incluindo medidas tais como:

- evidência cbjctiva da qualidade fornecida pelos contrata-

dos ou sub-contratados;

- in&peção e auditoria na fonte;

- exame do produto na entrega;

- retenção e controle, em local determinado, de testemunhos

de material tal como especificado, para fornecer meios de

exame futuro, se necessário;
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- disponibilidade , no tocai , da evidência documentada

das ações de controle sobre os itznt e serviços adquir^

dos.

12.6 CONTROLE DE MATERIAIS

Esta seção deve descrever as medidas de controle relativas

ã identificação, fiscalização, manuseio e transporte de mate

riais e equipamentos influindo na qualidade da u&ína.

12.6.1 IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE MATERIAIS, PEÇAS E COMPONENTES

Estabelecer as medidas necessárias e apropriadas para:

- identificação e controle de materiais, peças e componen -

tes, inclusive conjuntos parcialmente fabricados, durante

a fabricação , montagem, instalação e uso do itzm;

- prevenção do uso de itzno incorretos ou defeituosos em

qualquer lugar;

- garantia de que a identificação do ítim seja mantida pe -

Io número da fornada, número da peça, número de série, ou

outros meios apropriados, quer no próprio itzm ou em n.i -

gí&tioò rastreáveis até ele, conforme exigido durante a

fabricação , montagem, instalação e uso do itzm;

- disponibilidade, no Local , da documentação exigida no

controle de um item, desde o inTcio do respectivo proce£

so de construção.

12.6.2 MANUSEIO,ESTOCAGEM E TRANSPORTE

Estabelecer as medidas para controle do manuseio, es-

tocagem e transporte, incluindo limpeza, embalagem e preserva -

ção , de materiais e equipamentos, em conformidade com instru -

ções , procedimentos ou desenhos destinados a prevenir dano, de

terioração ou perda.
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12.7 CONTROLE DE TÉCNICAS

a) descrever as medidas para assegurar o controle de todas

as técnicas influindo na qualidade da uòina, tais como as utilj^

zadas no projeto, construção, fabricação, e.n&aioò, comissiona -

mento e operação, em conformidade com requisitos especificados.

b) caso a normalização aplicável exija que a ticnica se-

ja realizada por pessoal qualificado usando métodos e equipameni

tos qualificados,estabelecer e documentar medidas para afiançar

que tais requisitos sejam satisfeitos.

c) no caso de técnicas não abrangidas pela normalização

disponível ou em que os requisitos da qualidade excedam os des-

sa normalização, definir os necessários métodos, pessoal e e -

quipamentos aprovados.

12.8 INSPEÇÃO E CONTROLE DE ENSAIOS

Esta seção deve descrever:

- o programa de inòp&ção das atividades que influam na qu£

lidade da atina, destinado a verificar a conformidade

com as instruções e procedimentos documentados e dese -

nhos pertinentes, e a ser implementado por ou para cada

organização executora de tais atividades;

- o programa completo de zn&a.lo& necessários para demons -

trar que os sistemas, estruturas e componentes da u&ina.

funcionarão satisfatoriamente em serviço;

- as medidas para controle de equipamentos de medição e

- as medidas para identificação do status da ínòpição, tn-

haioi e operação de ite.no individuais.

12.8.1 PROGRAMA DE INSPEÇÃO

a) prescrever a realização das ítupzçdei por indiví -
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duos que não estejam participando da execução da atividade a in£

pecionar.

b) estabelecer a obrigatoriedade de -óupeçõeA para câ

da trabalho efetuado onde seja necessário assegurar a qualidade.

c) estabelecer, para os casos de impossibilidade de

inipzção deitznt trabalhados ou de necessidade de verificação

adicional de técnica, o controle indireto através do exame de

métodos, equipamentos e pessoal de execução.

d) indicar, em documentos apropriados, os pontos ri -

xos de inòptção obrigatória, que requeiram a -cnipeção ou teste-

munho da mesma por uma organização designada, cuja aprovação se-

ja indispensável para o prosseguimento da atividade.

e) estabelecer o plano para a consecução da necessã -

ria inipzção em serviço dos sistemas, estruturas e componentes

completados.

12.8.2 PROGRAMA DE ENSAIOS

a) abranger os znòaiai requeridos, incluindo conforme

apropriado, zn&aioi de qualificação de,procedimentos e equipamen_

tos , &nòaio& de qualificação de protótipo , o.nt>aíot> de demons -

tração antes da instalação, tnòaioi pré-operacionais e de parti-

da, e zn&aioi operacionais.

b) estabelecer a realização de cada eniaio requerido ,

de acordo com um procedimento documentado contendo os requisitos

e limites de aceitação especificados nos documentos de projeto

aplicáveis, e incluindo disposições para assegurar o cumprimento

de todos requisitos e a realização do znòaio em condições ambien_

tais adequadas por pessoal treinado convenientemente e com ins-

trumentação própria devidamente calibrada.

c) afiançar a documentação dos resultados dos e.nòaioò

e respectivas avaliações para assegurar o cumprimento dos requi-
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12.8.3 CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E ENSAIOS

a) estabelecer as medidas para assegurar que os apare-

lhos , calibradores, instrumentos e outros dispositivos e equipa-

mentos de medição e zn&aioò, usados para determinar a conformida-

de com critérios de aceitação, sejam do tipo , escala, acurácia e

precisão adequados.

b) prescrever o controle, calibração e ajustamento dos

dispositivos de medição e e.nòaio6 utilizados em atividades in -

fluindo na qualidade, a intervalos especificados ou antes do uso,

a fim de manter sua acurácia dentro dos limites exigidos.

c) prescrever a obrigatoriedade, no caso de serem con£

tatados desvios de acurácia dos dispositivos, de uma avaliação da

validade das medições e in&aioi, anteriores , bem como de uma rea-

valiação da aceitação dos lte.nò ensaiados.

d) estabelecer as medidas de controle para assegurar o

manuseio, estocagem e emprego adequados de equipamentos calibra -

dos.

12.8.4 STATUS DE INSPEÇÃO, ENSAIOS E OPERAÇÃO

a) estabelecer as medidas para identificar o status de

ínòp&ção e zn&aioò de itznò individuais através de marcas, selos,

rótulos, etiquetas, fichas de acompanhamento, xe.giòtioA de in&pi-

ção, localização física, ou outros meios adequados que posam in -

dicar a aceitabilidade ou não-coniofim-Ldadz doit&m com relação a

Á.n.ipe.çde.6 e e.n&aioò realizados.

b) prescrever a obriyatoriedade de manutenção da iden-

tificação do status de inòpzção e ZMCLÍOÍ,, conforme necessário ,

ao longo da fabricação, instalação e operação do itim, a fim de

assegurar que somente ite.no devidamente inspecionados e ensaia

dos , sejam utilizados, instalados ou operados.
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c) estabelecer as medidas para indicar o status

cional de sistemas, estruturas e componentes da uàina* tais C£

mo a fixação de etiquetas em válvulas e chaves, a fim de preve-

nir sua operação inadvertida.

12.9 CONTROLE DE NAO-CONFORMIDADE

Esta seção deve descrever as medidas para controlar os -óteiti

não-con^ofimíò ou defeituosos , a fim de prevenir sua utilização

ou instalação inadvertida.

12.9.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

Estabelecer as medidas de controle sobre os itiní> não-

conúotimzò ou defeituosos , incluindo:

- identificação adequada dos ítzrn,, por meio de marcas ou

etiquetas, e segregação fTsica sempre que praticãvel;

- procedimentos documentados para controlar liberações ou

instalações posteriores desses it&nò.

12.9.2 DESTINO DE ITENS NÂO-CONFORMES

a) estabelecer os procedimentos documentados relativos

ã revisão de itznò nã.o-conlofime.6 , para fins de aceitação no es-

tado, rejeição, reparação ou reconfecção.

b) prescrever:

- a definição do responsável pela revisão e da autoridade

para decidir o destino de itzn& não-con^oKmz6;

- a informação ao comprador, e, quando necessários ã auto-

ridade qualificada, sobre a aceitação de ít&nò não-con^oi

me.& apresentando um desvio em relação aos requisitos de

aquisição;

- a documentação da descrição de alterações, dispensa ou

desvio de it&nò não-con^oKtnzò que forem aceitos, a fim

de caracterizar a condição real de fabricação.



NE-1.08 CNEN 197

12.10 AÇÕES CORRETIVAS

Esta seção deve descrever as medidas para assegurar que

quaisquer condições adversas ã qualidade, tais como, falhas, maus

funcionamentos, deficiências, desvios, itenò defeituosos e não -

conúoKmidadiò, sejam identificadas e corrigidas.

12.10.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

Prescrever, no caso de condições significativamente ad_

versas ã qualidade, medidas tais como:

- determinação da causa da anormalidade e adoção de ação co£

retiva que previna a repetição;

- documentação do reconhecimento da condição adversa da res-

pectiva causa e da ação corretiva adotada,relatando aos nj

veis gerenciais competentes.

12.11 CONTROLE DE REGISTROS

Esta seção deve descrever:

- as medidas para assegurar o preparo adequado de negi&t\o&

para uso da gerência do programa de ga.ia.ntia. da qualidade.;

- o sistema de Kegi&tKo* de garantia da qualidade estabele-

cido de acordo com instruções e procedimentos documenta-

dos.

12.11.1 PREPARAÇÃO DOS REGISTROS

a) dispor sobre o preparo de Kegiitioò representati -

vos de evidência objetiva da qualidade, incluindo:

- resultados de revisões, int>pecÕe&, ztuaioò e auditoiiaò;

- controle de desempenho de atividade;

- analise de materiais;

- diários de operação da uòina;

- qualificação do pessoal, procedimentos e equipamentos;
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- reparos efetuados;

- outros documentos apropriados.

b) prescrever a obrigatoriedade de tiig<L6tn.oò legíveis

completos e identificáveis com relação ao item envolvido.

12.11.2 SIbILnA Dlfe^i-blolKUo

a) exigir* a manutenção de izQÍòttioi> suficientes para

fornecer evidência das atividades influindo na qualidade 'e para

descrever as condições prê-operacionais básicas.

b) dispor sobre a identificação, coleção, indexação,

arquivamento, armazenagem , manutenção e disposição de

c) prover a pronta recuperação dos Kigi&tKoi e seu a_

condicionamento em instalações que propiciem ambiente convenier^

te para minimizar dano ou deterioração e prevenir perda.

d) exigir a manutenção em disponibilidade, pelo ou

para o proprietário da uòina ,áoz n.e.gi6t>ioi> e dos materiais e

corpos de prova associados que definem corretamente a condição

real de um itzm fabricado, durante toda.sua vida útil, compreer^

dendo a fabricação, estocagem, instalação e operação.

12.12 AUDITORIAS

Esta seção de** descrever as medidas para verificar a im-

plementação e eficiência do PGQ, através de um sistema de audl-

tofiiai internas e externas, planejadas e documentadas.

12.12.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

a) realizar as auditoiiaò de acordo com procedimen -

tos documentados ou listas de verificação,1 e por meio de audiío

res qualificados que não tenham qualquer responsabilidade dire-

ta nas atividades sob auditoiía.


