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1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO
1.1 OBJETIVO
1.1.1 O objetivo desta Norma é estabelecer o MODELO PADRÃO PA
RA RELATÓRIO DE ANALISE DE SEGURANÇA DE FABRICAS DE ELEMENTOS
COMBUSTÍVEIS, compreendendo o formato de apresentação, a natuns
\za, e o grau de detalhamento, da informação mínima exigida

pe_

Ia CNEN para avaliar os respectivos pedidos de Licença de Construção ou de Autorização para Operação, efetuados 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 {ãbtxca de eteme.nto& de. com

I

- Relatório Preliminar de Análise de Segurança-RPAS ,
parte integrante do requerimento de Licença de Construção; e,

II

- Relatório Final de Analise de Segurança-RFAS, parte
integrante do requerimento de Autorização para Opera_
ção.

2. GENERALIDADES
2.1 INTERPRETAÇÕES
2.1.1 Em caso de divergência entre os requisitos desta

Norma

e os de normas específicas, baixadas pela CHEN, 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\s
posições desta Norma, será dirimida pela CNEN mediante parecer
do Departamento competente e aprovação da Comissão

Deliberati-

va.
2.2 ISENÇÕES E REQUISITOS ADICIONAIS
2.2.1 A CNEN pode, mediante solicitação expressa do Requerente , ou por sua própria iniciativa, conceder isenções de requisitos desta Norma se, a seu critério, considerar que tais isenções não comprometem a segurança da 6a.bn.ica., a vida, bens e saí
de do público em geral e são do interesse da comunidade.
2.2.2 A CNEN pode, através de Resolução, Norma ou outro documento, acrescentar requisitos adicionais aos constantes

nesta

Norma, conforme considerar apropriado ou necessário.
7.3 COMUNICAÇÕES
2.3.1 As eventuais comunicações decorrentes das

disposições

desta Norma, devem ser endereçadas ã Presidência da CNEN, exceto quando explicitamente determinado em contrário.
3,DEFINIÇÕES E SIGLAS
Para os fins desta Norma são adotadas as seguintes definições e
siglas:
1) AIEA - Agência Internacional de Energia Atômica.
2) kltu.ua. de. Onda - diferença de altura entre a crista da

onda

considerada e a parte inferior do entresseio precedente.
3) Altuxa de. Onda Máxima - maior altuia dz onda em um
• de. Ondoò,aproximadamente igual a 1,67 vezes a

AUUAA

Rcgiòtio

de. onda significativa.
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4) Alttixa di Onda. Significativa - altura média do terço superior
das altuKCLA dz onda em um Rtgi&tfio de. Onda*.
5)X*ea de

ÍXCIUAÍO

- área que circunda a £ábKÍca e pertence o -

brigatoriamente ao patrimônio do Re.queJie.nte., o qual tem, nessa área, autoridade para determinar todas as atividades julga
das necessárias para fins de segurança, inclusive remoção de pessoal.
Deve ter dimensão tal, que um indivíduo estacionado em qual quer ponto de sua divisa por duas horas imediatamente apôs a
uma liberação máxima postulada de radioatividade , não recebe
ria uma dose total de radiação superior a 25 rem no corpo inteiro, ou superior a 30Q rem na tiroide por inalação de iodo 131.
6)An.za Controlada - área mantida por supervisão de pessoa ou pe£
soas com conhecimentos para aplicar procedimentos e regulamejn
tos apropriados de radioproteção , e na qual ê" exercido con trole de acesso, ocupação e condições de trabalho, com a fina
lidade de evitar ou minimizar, a irradiação de indivíduos.
7)Avaliação do Fon.ne.czdo* - estimativa para determinar se o si£
tema de gerência do fornecedor tem ou não, capacidade de produzir um item

ou um serviço afim com a qualidade adequada, e

de gerar evidência que de suporte a decisões de aceitabilidade.
8)Auditoria - atividade documentada, realizada para determinar,
por investigações, exame e avaliação de zvidtncia objztiva
se os procedimentos, instruções, normas, especificações

,
ou

outros requisitos de licenciamento aplicáveis, foram desenvo^
vidos, documentados de modo adequado, e eficientemente implementados.
9)8a&z-di-?iojzto - informação relativa a um sistema, componente ou estrutura da instalação nuclear, que identifica as funções específicas a serem desempenhadas pelo itzm e os valores,

CNEN
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ou faixa de valores, específicos de parâmetros de controle,SJÍ
lecionados como limites de referência para projeto.
10) Capacidade, Nominal

- capacidade de produção anual de dioxido

de urânio em pó ou em pastilhas, especificada no projeto

da

fablica.
11) CHEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear
12) Combustível NucleaA (ou simplesmente combustível) - material
fTssil ou contendo nucleidos fisseis, que pode ser

utilizado

\ em um reator nuclear, para nele se desenvolver uma reação

de

fissão em cadeia.
7 3) Confiabilidade. - probabilidade de um item ou de uma instala ção funcionar satisfatoriamente durante um tempo especifica do e sob condições de operação estabelecidas.
14) Contlole da Qualidade. - ações de garantia da qualidade necessárias para controlar e medir as características de um item ,
processo ou instalação com relação a requisitos pré-estabelecidos.
J5) Ciitêtiioò ?Kincipai& de. Piojeto - objetivos funcionais rela cionados ã segurança, de todos dispositivos de uma determinada

FEC, que são exigidos no interesse da saúde e segurança

do pessoal empregado e do público em geral.
16) Cxiticalidade Nu.cle.ax [ou simplesmente cuiticalidadz)

esta-

do ou condição de um aglomerado contendo material fTssil, no
qual se possa desenvolver um processo auto-sustentado de fissão nuclear.
17) Qiòpo&itivo de Re.ie.Kva Opetiativa - sistema, componente ou dis_
positivo projetado para cumprir determinada função, quando se
fizer necessário, de acionamento não automático.
it) Vi&poiitivo de imiKQênciA - sistema, componente ou dispositivo projetado para cumprir determinada função , quando se fi -
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zer necessário» automaticamente sem quebra de continuidade.
19] Vocumentação - informação, escrita ou ilustrada, descrevendo,
definindo, especificando, relatando ou certificando ativida des, requisitos, procedimentos ou resultados.
10) Elemento CombtutZvel - grupo de componentes construtivamente
independentes [banJiaò, vomitai, ou placa*) contendo combuttZ vel nuclean., que, em circunstâncias normais, constitui uma unj^
dade estrutural desde sua fabricação até o reprocessamento
posterior ã sua utilização em um reator.
21) Elevação de Onda - distância vertical entre a crista da onda
considerada e o nTvel do mar (água calma).
ZZ) Enchente. - nível alto anormal ou transbordamento de água

do

leito regular de cursos fluviais, causado por agentes natu

-

rais.
13) Enchente Máxima ?n.ovâvel - (EMP) - enchente hipotética (des carga pico, volume,forma do hldn.OQn.ama) estimada como a mais
severa razoavelmente possível de ocorrer, com base na

mais

adversa combinação de condições hidrometeorológicas conside radas bastante características da região geográfica envolvi da, ã exclusão de combinações extremamente raras.
24) Ensaio - determinação ou verificação da capacidade de um item
em satisfazer requisitos especificados, através da submissão
desse item a um conjunto de condições físicas, químicas, am bientais ou operacionais.
Z5) Epice.ntn.0 - ponto da superfície terrestre, localizado diretamente acima daquele onde concentrou-se a fonte de liberação
de energia na zona de {ilha.
16) Especificação - conjunto de requisitos a serem

satisfeitos

por um item ou método , com a indicação do procedimento para
verificar o cumprimento dos requisitos especificados.
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27) Eitágio ou Cota - elevação da superfície de água em relação a
um nível zero, selecionado arbitrariamente.
li) Eòtiutuia TtctÔnica - deslocamento ou distorção em grande escala no interior da crosta terrestre.
29) Evidência Objttiva - informação , assentamento . ou fato, de
natureza quantitativa, pertinente a qualidade de um item

ou

serviço afim, e que é baseado em observação, medida ou tvuaio
passível de verificação.
3Ú() Exame - elemento de in&ptção que consiste na investigação

de

itznò, suprimentos ou serviços para determinar a conformidade
com os requisitos especificados passíveis de tal verificação.
0 exame é , usualmente, não destrutivo e inclui simples manipulação, aferição e medida física.
31) Tábxica dz Elemento* CombuòtZv&iò

(ou simplesmente fabxica)-

instalação nuclear que abrange sistemas, componentes e estru turas necessários a fabricação de zltmtntoò combti&tZvziò e armazenamento dos mesmos para posterior expedição e, também, sis^
temas , componentes e estruturas necessários para garantir ,ra_
zoavelmente , que a bábuica pode ser operada sem risco indevido para a saúde e segurança do pessoal empregado e do público.
3Z) falha Gtológiza (ou simplesmente úalha) - t&tfintiifia tzctdnica,
representada por uma superfície de descontinuidade, ao longo
da qual ocorreu, ou está ocorrendo, um movimento diferencial
entre os materiais situados de um lado e de outro da descontinuidade.
33) falha Qnica - ocorrência que resulta na perda de capacidade de
um componente para desempenhar a função ou funções de segurança que lhe competem. As falhai múltipla*,

isto é, as perdas

de capacidade de vários componentes, quando resultantes de uma
ocorrência única, são consideradas como falha única.
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34) TcLlha.me.nto de SupzA^Zciz - ruptura ou deslocamento de solo ,
em sua superfície ou junto 5 mesma, causado pelo movimento de
uma ialka azolôaiza.
35) FEC - Tábnica de ELi.me.nto6 CombuòtZvziâ.
36) Funções de Gaxantia da Qua.lida.dz - funções que asseguram

o

estabelecimento e a execução efetiva de um adequado plano

de

GaKantia da Qualidade., bem como as que verificam a realização
correta de atividades passíveis de afetar ^unçõe* de

37) Garantia da Qjxalidadz - conjunto das ações, planejadas e sistemáticas, necessárias para prover a confiança adequada

de

que um item ou uma instalação funcionara satisfatoriamente em
serviço.
3S) Hidxogiama - gráfico representativo da variação no tempo,

de

diversas observações hidrolõgicas como cotai, descargas, velei
cidades, etc.
39) Hidiognama Unitánio - hidfiogfiama resultante de um escoamento
direto unitário gerado uniformemente numa bacia a uma velocidade também uniforme, durante um período de tempo determinado.
40) Inlofimação òob Compiomiò&o

- informação de caráter sigiloso

que o fie.que.ne.ntz e obrigado a fornecer irrestritamente a CN€N.
e sobre a qual, porém, retêm o direito de exigir a manutenção
da natureza não ostensiva,
41) InApeção-ação de controle, da qualidade que, por meio de zxa mz, observação ou medição, determina a conformidade de itznò,
métodos e procedimentos com os requisitos pré-estabelecidos
relativos ã qualidade.
42) Jntznòidadz de Siòmo -medida empírica das proporções do abalo sísmico, relacionada a seus efeitos no homem, nas estruturas por ele construídas e na superfície, num dado local. E o
valor numérico usado, por exemplo, na escala de Mercaii Modificada.

J
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43) Inundação - acumulação de água em area não habitualmente submersa, resultante, por exemplo, de enchentes , onda* de. cheia,
&ufigê.ncicu>, mares altas, le&Aaca* ou precipitações pluviais ,
que podem ou não ser simultâneos.
44) liem - qualquer instalação, sistema, componente, estrutura

,

equipamento , peça ou material da fábrica.
45) Item Importante à Sigtm.an.ca. - instalação, sistema, estrutura,
componente ou equipamento

da fábrica, cuja falha possa ense-

jar exposição ã radiação ou liberação de radioatividade

em

níveis superiores aos limites estabelecidos nas Normas pertinentes da CNEN.
46) Item fte.laciona.do 5 S&gimança - item importante, ã segurança que
não contem material radioativo.
47) Liquidação - significativa perda de resistência e rigidez

de

solos sem coesão e saturados, devida a movimento vibratório
do solo.
46) Local - ãrea geográfica contendo a FEC, definida por uma divj_
sa perimental e sob controle efetivo da gerencia da fabrica.
49) Magnitude, de Siimo - medida das proporções do abalo sísmico,
relacionada ã energia liberada sob a forma de ondas sísmicas.
E o valor numérico usado, por exemplo, na ascala de Richter.
50) Ha^a- CxZtica - massa mínima de material físsil com a qual,em
condições físicas e geométricas definidas, se alcança a ciiti
calidade..
51) Não-Conformidade. - deficiência em características , documenta_
ção ou procedimento que torna a qualidade de um item inaceit£
vel ou indeterminada.
52) Nível de Água Máximo Vrovãvel - nível máximo de água calma
que pode ser produzido pela mais severa combinação de parâmetros hidrometeorolõgicos , razoavelmente possível para o Io cal considerado.
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53) Onda. di cheia - elevação do rnvel das Iguas de um curso fluvial até um pico e subsequente

recessão, causada por um des^

lisamento de encosta, falha ou ruptura de barragem, a montar^
te, devido a distúrbios sísmicos ou de fundação ou a capacidade de projeto inadequada.
54) Onda di Vento - onda resultante da ação de vento sobre

uma

superfície de água.
55) PGQ, - Programa de Gaxantia da Qualidade.
56) Precipitação Máxima Vfiovâvel [PMP) - maior precipitação de £
gua sobre a area de drenagem considerada, com determinada d£
ração , que produziria fluxos inundatõrios sem possibilidade,
praticamente, de serem excedidos.
57) Ptioce&òo de Fabricação de Elemento* Combuòtlveiò (ou simples^
mente pnoce&òo) - conjunto de operações necessárias 5 fabrica_
ção de elementoò combuAtZveiò, a partir do processamento inicial dos insumos da &ábtiica..
Si) RAS - Relatório de Analise de Segurança
59) Rtgião - area geográfica , circundando e incluindo o local

,

suficientemente grande para conter todas as características
associadas a um fenômeno ou aos efeitos de um dado evento.
bO) Regi&tioi - documentos que fornecem tvidincia. objztiva da qua_
l i d a d e d e itens

e d e a t i v i d a d e s i n f l u i n d o na q u a l i d a d e .

61) Re.gi&£xo. dz Onda* - tabulação de características de ondas

,

observadas em determinada estação do ano e durante certo tempo.
62) Relatonio4-bate. - relatórios preparados pelo construtor ou
engenheiro de projeto da FEC, e arquivados separadamente

o
na

C>4EH como documentos de referência desse projeto ou de outros
similares.
63) RFAS - Relatório Final de Análise de Segurança.

JO
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64) Rzman&o - água represada ou retardada no seu curso em compara^
ção ao escoamento normal ou natural.
65) RPAS - Relatório Preliminar de Análise de Segurança.
66) Rtqa&xznte. - organização industrial que submete ã CNEN um

r£

querimento de Licença de Construção ou de Autorização para 0peração de uma FEC, da qual é responsável pelo projeto» construção e operação sob o ponto de vista legal» financeiro

e

técnico.
67) Refaça - arremetida das águas do mar agitado, apÕs a arrebeji
tação de ondas, contra o litoral e estruturas, atingindo

uma

altura que é medida na vertical até o nível de água calma.
6S) Rtvzòtlimnto do Combuòtlve.1 - envoiucro diretamente adjacente ao combuitZve.1 nu.cle.ai, ao qual protege contra o ambiente
qqimicamente ativo, ao mesmo tempo em que impede a saída
*

dos

produtos de fissão formados durante a queima do combuòtZvz?..
69) Siòmo Báòlco de Opesiação [SBO] - abalo sísmico que, considerando-se a geologia e a sismologia da n.e.g£ão e do local, inclusive as características dos materiais de subsuperfTcie de£
te, tem possibilidades razoáveis de ocorrer durante

a vida

útil da ^ãbiíca, e que produz o movimento vibratório do solo
para o qual os ítznò necessários ã operação contínua, sem ris
co indevido para a saúde e segurança dos trabalhadores e

do

público, são projetados para permanecerem funcionais.
70) Síòmo de. V&òllgamznto Se.Qu.no [SVS) - abalo sísmico que, consj[
derando-se a geologia e a sismologia da K&glão e do local,inclusive as características dos materiais de subsuperfície des^
te, produz o máximo movimento vibratório do solo para o qual
determinados íte.n.6 ímpoitante.* ã áegtuança , são projetados
para permanecerem funcionais.
71) Su.KQin.cia - elevação do nível de água no mar ou lagoa , devi-

NE-1.09

CNEN

da à ação de vento persistente

U_
sobre a superfície liquida

e, também, ã redução d? pressão atmosférica.
72)

Zona Extiina - área 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.
.A.

FORMATO DE APRESENTAÇÃO
H.l ESTRUTURA, ESTILO E COMPOSIÇÃO
4.1.1 Os RAS devem obedecer aos seguintes requisitos

de

estrutura, estilo e composição:
a) identificar os capítulos, seções e outras subdivisões
correspondentes ao sumário mínimo especificado no AN£
XO desta Norma , com a mesma numeração indicada

nes-

se sumário, pelo menos até os dispositivos caracterizados por tres(3) dígitos;
b) incluir, em cada volume, o correspondente sumário e o
índice dos tópicos principais;
c) usar siglas e abreviações de modo consistente ao longo de todo relatório;
d) fornecer as informações de modo claro, conciso e preci so;
e) apresentar os dados numéricos com um número de alga rismos compatível com a precisão com que são conhecidos, e, evetualmente, acompanhados

dos limites de e£

ros;
f) fornecer separadamente a in^oimação t>ob compnomi&óo ,
identificada de modo preciso e acompanhada das razões
e justificativas para manter a natureza não ostensiva;
g) definir abreviações, símbolos ou termos especiais
uso

de

particular ou específico, no capítulo onde forem

12
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utilizados pela primeira vez;
h) apresentar as informações, sempre que possível, por meio
de tabelas, gráficos , esquemas, mapas e diagramas nítidos, legíveis e com todos eventuais símbolos definidos;
i) apresentar as observações sob a forma de notas de rodapé
na pagina a que se referem ou ao final dos respectivos
capítulos.
4.1.1.1 Podem ser fornecidas sob a forma de Apêndices
do RAS,informações suplementares detalhadas , não explicita mente identificadas

no ANEXO desta Norma, tais como:

- glossário de termos ou abreviações não usuais usados pelo Reque*ewíc;
- modelos anaiTticos, métodos de cálculos , códigos computacionais, ou alternativas de projeto usados pelo Reçuexentí ou seus colaboradores, com particular ênfase
exemplos racionais e detalhados utilizados para desen

em
-

volver as bases para segurança contra a ctiltica.lida.de..
4.2 ESPECIFICAÇÕES GRÁFICAS
4.2.1 Os RAS devem obedecer ãs seguintes especificações gra_
ficas:
a) dimensões do papel:
- folhas de texto: 21x29,7cm.
- esquemas e gráficos : 21x29,7cm de preferência, podendo ser usadas dimensões maiores, desde que a cópia com
pleta, quando dobrada, não exceda 21x29,7cm
b) qualidade do papel e da tinta:
- gramatura e cor do papel, e densidade da tinta, adequa_
das para permitir constante manuseio e reprodução
cópias e microfilmes.

em
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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 pagina com espaçamento
simples.
- tipo

: caracteres adequados para microfilmagem.

- reprodução: páginas reprodutíveis mecânica ou fotograficamente.
d) encadernação:
- folhas perfuradas para uso em pastas tipo A-Z
f) numeração:
- páginas numeradas por capítulos e seções, seqüencialmente dentro de cada seção. Por exemplo, "2.2-3"

re-

presenta a terceira página da seção 2.2.
(Não numerar todo o RAS de modo contínuo).
«f.3 ATUALIZAÇÃO E REVISÃO
4.3.1 Devem ser adotados os seguintes procedimentos para a
modificação de RAS submetida ã CAIEM:
a) atualizar ou corrigir dados ou textos somente por substituição de paginas, sem recorrência a rasuras ou nariz
de cera;
b) indicar a modificação ou adição em cada página substi tuinte, por meio de uma linha vertical bem evidente

na

margem contrária ã da perfuração e ao longo da parte a}_
terada ou acrescentada;

M
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c) indicar em todas as paginas substituintes ou acrescenta^
das, a data em que foram submetidas pelo Reque*en.te, e,
se for o caso, o número alterado.
4.3.1.1 0 oficio do Rtqae.fLe.nte. submetendo as modificações do RAS deve incluir uma relação das paginas a inserir e
das páginas a remover.
5.

CONTEODO DE INFORMAÇÕES
5.1 DIRETRIZES GERAIS
5.1.1 0 RPAS deve:
a) conter todos os dados relativos as bases, critérios

e

particularidades do projeto de arquitetura , engenharia
civil, mecânica, metalúrgica, química, elétrica, eletro^
nica, engenharia de segurança, em detalhe suficiente pj»
ra permitir uma avaliação independente da CNEN,com vistas a obter uma garantia razoável de que a iabuica pode
operar seguramente;
b) incluir uma descrição detalhada do Programa de Ga.xa.ntia.
da QjxaLLda.de. associado com o projeto e a construção

da

l$áL/t.tca e,
c) especificar, cnm relação a certas informações ainda não
disponíveis na época de sua apresentação:
- o trabalho de desenvolvimento a ser completado;
- as bases e critérios em uso no desenvolvimento das iji
formações exigdas;
- os conceitos e alternativas sob consideração, e suas
justificativas;
- 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 ^ãbi-Lca e apr£
sentar a analise final de segurança;
b) incluir uma descrição detalhada do Programa de Ga.tianti.a.
da. Qualidade, associado com a operação da ia.bn.lca;
c) identificar e justificar as eventuais alterações nas bases e critérios e projetos incluídos no KPAS;
d) discutir a segurança de cada alteração detalhada sobre a
condução de operações, abrangendo:
- treinamento de operação;
- planos para ensaios pré-operacionais;
- inicio e operação normal;
- planos de emergência;
- estrutura organizacional;
- qualificação do pessoal;
- plano de descomissionamento;
- especificações técnicas propostas.
5.2 SUMARIO MÍNIMO E DETALHAMENTO
5.2.1 Os RAS devem ser elaborados de acordo com o suma rio mínimo especificado no ANEXO desta Norma, obedecendo

ao

disposto no item 4.1.1 alTnea a ) .
5.2.2 Os RAS devem, na apresentação das informações rela_
tivas

aos diversos tópicos, atender aos requisitos corres -

pondentes do ANEXO desta Norma, considerados pela CNEN como
os mínimos necessários.
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CAPITULO 1.0 - DESCRIÇÃO GERAL DA FÁBRICA

O primeiro capitulo do RAS, juntamente com o capitulo 2.0 "RESUMO DA ANALISE DE SEGURANÇA", deve ser auto-suficiente

em

informação, de modo a ambos proporcionarem ao leitor um connect
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 requerimento de licença com as seguintes informações:
- tipo de licença, finalidade e capacidade nomA.nct da fiãbii
ca;
- descrição resumida da localização proposta;
- tipo, forma e quantidades (limites de posse) do material
nuclear especial a ser possuído;
- tipos de s.£f-me.nto £,onibiu>'tZv£t a ser fabricado;
- rejeitos previstos;
- empresas envolvidas; e,
- datas programadas para início e termino de construção e _!_
nício de operação.
- prazo para o qual a licença é requerida.
1.2 DESCRIÇÃO DA FABRICA
Descrever de modo sucinto a ficibLÍca, incluindo as seguintes
informações:
- principais características do local;
- discussão dos cn.JLte.nloo piíncípaí& de pfiojzto;
- considerações de segurança relativas aos sistemas operan tes, aos sistemas de manuseio e estocagem de combustível ,
de água de resfriamento

e outros sistemas auxiliares,

ao sistema de gerência de rejeitos radioativos;

e
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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 £ab*-tca, de inteir
resse para sua segurança.
1.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO
a) fornecer uma descrição sumária do pfioctò&o a ser empregado na úãbfiica, incluindo os fundamentos e as bases desse pn.ace.6&o.
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 pe_r
feita compreensão dessas operações.
1.4 IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES E CONTRATADOS
a) identificar os principais contratados para o projeto,cons^
trução e operação da fahxica, e os principais consultores e orga^
nizações externas de prestação de serviços (incluindo firmas
auditoria

de

do programa de gaiantia. da qaa.lA.dade.).

b) definir a distribuição de responsabilidades entre a organização projetista do pioce.i6o, a de engenharia de projeto,

a

de construção e a de operação da ia.bn.ica.
1.5 NECESSIDADE DE POSTERIORES INFORMAÇÕES TECNICAS(RPAS)
. a) especificar e justificar todos os aspectos da instalação
ou do p\oczt>io, que exijam informações adicionais de desenvolvimento para comprovar, antes ou durante a construção da
—_
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as ba&z&-di-p/ioje.to adotadas, fazendo remissão dessas informações
as seções apropriadas nos capTtuios 5.0,6.0,7.0 e 8.0 e a quais quer apêndices ou ie.latonlo6-ba.6t arquivados na CNEN.
b) identificar os programas de desenvolvimento de informa
ções técnicas que sejam necessários para determinar a adequação
do projeto, diferenciando-os dos que sejam usados para demonstrar
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 termino de cada
programa.
e) especificar as alternativas de projeto ou restrições operacionais disponíveis, no caso em que os resultados dos programas
não demonstrem solução aceitável dos problemas.
1.6 COMPARAÇÃO ENTRE AS INFORMAÇÕES PRELIMINAR E FINAL (RFAS)
a) descrever, com detalhes, as modificações ocorridas desde a
apresentação do RPAS.
b) resumir as informações obtidas para satisfazer os requisitos da seção 1.5, as modificações resultantes de considerações adicionais e as razões de tais modificações.
c) fornecer um sumário completo que identifique e discuta t£
das as alterações significativas introduzidas no projeto da &á. bxlca desde a apresentação do RPAS, cada item do sumário fazendo
remissão ã seção apropriada do RFAS que descreve, em detalhes,as
alterações e suas razões.

1-3
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CAPITULO 2.0 - RESUMO DA ANALISE DE SEGURANÇA

Este capitulo deve fornecer um resumo de todos os aspectos
relevantes que assegurem uma operação segura da iábtica com re
lação ã proteção do pessoal empregado e do público.
2.1 ANALISE DC LOCAL
2.1.1 FENÔMENOS NATURAIS
Com base nas Informações apresentadas no capitulo 3.0"CARACTERTSTICAS DO LOCAL":
- resumir a freqüência e a magnitude dos fenômenos naturais
que caracterizam o local e a titgião, e influem, de algum
modo, nas características e critérios de projeto selecionados;
- fornecer os métodos usados para superar o impacto dos fenômenos externos atuantes, entre os quais se consideram ,
por exemplo, sismos, raios, ventos fortes, ' íntindaçõzò

,

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

Resumir as características do local importantes para
Análise de Segurança e o modo pelo qual foram consideradas

a
no

desenvolvimento de margens de segurança adequadas.
2.1.3 EFEITO DE INSTALAÇÕES MILITARES, INDUSTRIAIS E REDES DE
TRANSPORTE PRÕXIMOS
a) relacionar e avaliar os efeitos considerados como p£
tenciaimente perigosos para as instalações da {abuiza devido
proximidade de atividades identificadas na seção 3.2, efeitos
como, por exemplo:
- os de explosões provocadas por produtos químicos, gases
inflamáveis ou munições;
2-1
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- os de explosões de grossas tubulações de gás 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 local;
- os de incêndios possTveis em refinarias ou depósitos

de

Óleo e gasolina, indústrias, matas, florestas adjacentes
e acidentes de transporte próximos;
- es de liberações acidentais de gases tóxicos provenien tes de tanques no localt indústrias vizinhas e acidentes
de transporte;
- os de poluentes atmosféricos previstos sobre componentes
importantes da £ábfiica;
- os produzidos sobre a ^abnJica e chaminés por impactos de
aeronaves , para locai.* na vizinhança de aeroportos,considerando-se nas avaliações, o tamanho, o peso, a veloc^
dade e a carga de combustível das aeronaves.
b) avaliar, caso existam no local estruturas elevadas
(tais como torres e chaminés), os danos potenciais em equipa men tos e estruturas importantes para a segurança da tfãb*xca,de_
correntes do eventual desabamento dessas estruturas.
2.2 IMPACTO RADIOLOGICO EM OPERAÇÕES NORMAIS
Com relação aos rejeitos sólidos, líquidos e gasosos, forne_
cer:
- um resumo identificando cada rejeito;
- a quantidade gerada por tonelada de combustível fabricado;
- a atividade específica dos radionuclídeos em cada corrente de rejeitos;
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- a localização das án.za.6 não contttola.da.6, exteriores a 5fLia. de. excltuão, consideradas de maior impacto em rela ção ã dispersão de efluentes radioativos;
- a atividade específica de cada radionuclTdeo liberado nas
ãie.a-6 não contiol:.da& de maior impacto , e a respectiva
contribuição (em homem-rem) para as doses recebidas

por

indivíduos , provenientes de operações normais;
- uma analise, incluindo cálculos exemplif icativos, ou refti
v

rincia , sobre a confiabilidade dos valores apresentados
por estimativa;
- para cada efluente, as limitações impostas aos sistemas
e equipamentos do pxozi&òo com vistas a 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
estado

da tecnologia e a economia de aperfeiçoamento

relação a benefícios para a saúde e segurança públicas

o
em
e

ao interesse da comunidade.
2.3 IMPACTO RADIOLOGICO EM OPERAÇÕES ANORMAIS
a) demonstrar a capacidade da faãbiica para operar com segurança nos casos de variações previstas do pioc&tòo,

de mau fun-

cionamento de equipamentos do px.oce.66o, e de erro de operador.
b) elaborar uma tabela onde, para cada situação anormal
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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- os efeitos e conseqüências.
c) incluir um resumo da informação apresentada no capitulo
9.0 - "ANALISE DE ACIDENTES".
2.4 ACIDENTES
Fornecer analises das respostas datfLbnJLca.a situações post£
ladas onde surjam demandas superiores ã capacidade normal do ptto_
, do equipamento ou do confinamento , incluindo o
atribuido, ou não, ao funcionamento

credito

adequado de dÂApo&ltívot* dz

tie.6e.tiva. ope.ticuU.va ou de engenharia de segurança.
2.5 CONCLUSÕES
Apresentar conclusões sobre o impacto da iabttXca. e suas operações sobre a saúde e a segurança do público e do pessoal de operação.

2-4

NE-1.09

CNEN

41

CAPITULO 3.0 - CARACTERÍSTICAS DO LOCAL

Este capitulo deve fornecer informações completas sobre a l£
calização da iâbxlca e uma descrição detalhada das características (geográficas» demográficas, meteorológicas, hidrolõgicas,si£
molõgicas e geológicas) do local e adjacências, com o objetivo
de evidenciar aquelas que influem no projeto da ba.bni.ca. e na escolha do

pioci&io.

Deve fornecer, também, uma avaliação das características

do

local do ponto de vista de segurança, com identificação das hip£
teses adotadas e das bx&e.ò-d£-pfiojt£o selecionadas, nos capTtu 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 iábxlca, 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 Io cal,bem como a sua situação em relação a acidentes geográficos e grandes obras de engenharia.
c) fornecer um mapa de localização geral, em escala a propriada, abrar.jendo uma área centrada sobre a ^ábfiíca, de raio
igual a 30Km, pelo menos.
d)- fornecer mapas adicionais com detalhes suficientes da
zona ixtuwa

de modo a orientar sobre a situação relativa

de

construção, galerias subterrâneas, túneis, rios, riachos, córregos, lagos , lagoas, linhas de transmissão e grandes estruturas,
complementando essas informações com fotografias aéreas.
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3.1.2 DESCRIÇÃO DO LOCAL
a) fornecer um mapa, em escala apropriada, para definir
claramente:
- os limites do local e as distâncias de partes importantes
da ^âbtiica a esses limites;
- a área considerada como alta. de. zxclu&ão.
b) descrever os direitos legais do iequ.e*en-te 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
superfície.
d) descrever a cobertura vegetal e as características do
solo superficial do local, com detalhes suficientes para indi car erosão e risco de incêndio potenciais.
e) identificar as vias de transporte e as linhas de trans_
missão através do local.
3.1.2.1 Delimitações na Área de Exclusão
Identificar, no interior da Etea de cxc£u.6ão,espa_
ços delimitados nos quais serão controladas atividades

não re-

lacionadas diretamente com a operação da ^ábilca.
3.1.2.2 Divisas para Estabelecimento de Limites de Libe ração de Efluentes.
a) Identificar , com auxTlio do mapa referido em
3.1.2a) ou de outro mapa do local, a ãtea controlada, de modo a
ficar claramente delineada a linha divisória a ser usada no estabelecimento de limites de liberação de efluentes.
b) indicar a situação da linha divisória em relação a rios, lagos e represas próximas.
c) definir com clareza as distâncias dos pontos
3-2
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de liberação de efluentes da ^ÕLbnJLc.a. ã linha divisória.
3.1.3 DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO E TENDÊNCIAS
a) apresentar informações demográficas com base nos
dados do censo mais recente, que mostrem as distribuições de população em função de distância e direção.
b) identificar num mapa da KIQÍÕLO, de escala conveniente , bs lugares de agrupamentos populacionais mais importantes (tais como cidades e vilas) dentro de um circulo de 3Okm,cert
trado na tfá6/u.ea, traçando-se circunferincias concêntricas

nas

distâncias de 1,2,3,4,5,10,20 e 30, quilômetros, e dividindo-se
os círculos em setores de 22°30', cada um dos setores centrado
sobre um dos 16 eixos cardiais (isto e, norte, norte-nordeste

,

etc).
c) especificar dentro de cada

um dos 16 setores HÍ

feridos nó item \±), a população atualmente residente, bem como a
população futura projetada por década, para, pelo menos,

quatro

décadas, justificando os fundamentos da projeção.
d) identificar s justificar as variações populacionais importantes, transientes ou sazonais.

3.1.4 usos DE ÁGUAS E TERRAS ADJACENTES
a) descrever os usos de terras e águas dentro de um
raio de 10km, caracterizando especialmente as atividades: pecuária, agrícola , industrial, residencial e recreacional, com sufj.
cientes detalhes para permitir uma estimativa razoável do come timento potencial de dose de radiação a população, resultante dos
efluentes da ^ábKica.
b) identificar agrupamentos situados em estabelecimentos tais como: escolas e instituições especificando a locali zação e o número de pessoas.
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c) identificar a natureza das eventuais atividades cojn
duzidas no local e não diretamente relacionadas com a operação
da

hãbuica, explicando a interreiação dessas atividades com a

3.2 INSTALAÇÕES MILITARES, INDUSTRIAIS E REDES DE TRANSPORTE PRÓXIMAS.
a) fornecer a localização e a identificação de instalações
nucleares dentro de um raio de 30km, bem como das instalações mi
litares , industriais e das redes de transporte num raio de 10km,
em um mapa que mostre claramente as respectivas distâncias ã £ábnicoi e relação com a mesma.
b) considerar e descrever para distâncias superiores a 10km,
as atividades de acorüu com sua importância em relação a seguran
ça da ^ãbiica.
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 ênfase naqueles itens que poderão apresentar risco ã operação segu.a
da á
3.3 METEOROLOGIA
Esta seção deve:
- descrever a meteorologia do local e da zona ix.te.nna, in cluindo informações suficientes para permitir uma avalia ção independente pela CNEN,das características de difusão
i

atmosférica na área;
i

- identificar as condições meteorológicas que influenciam o
projeto e a operação da ia.bKic.a-;
- especificar as fontes de informações e dados fornecidos.
i

•3.3.1 CLIMATOLOGIA REGIONAL
i

a) descrever o clima da tegiãd ressaltando as caracteri£
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ticas devidas ao relevo, *:em como indicar as condições sazonais
do tempo, incluindo: temperatura, precipitação, umidade relativa e direção predominante de vento.
b) fornecer, com detalhes suficientes para a analise

de

impactos sobre o projeto e a operação da ÇíbuZca. , dados para a
análise de problemas hidrológicos sobre a ocorrência e intensidade de chuvas pesadas, tempestades de granizo, trombas d'água,
tempestades 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
local

e em estações vizinhas, identificando os métodos e fre -

qflencias de observação,
b) indicar os dados coletados especificamente
com vistas ã instalação da bábuíca.
3.3.2.2 Valores Normais e Extremos de Parâmetros Meteorológicos
a) fornecer sumários mensais dos dados de vento
(direção e velocidade combinadas em classes), de temperatura,de
umidade (absoluta e relativa) , de precipitação pluvial , de ne
voeiro e bruma úmida, e de equilíbrio atmosférico ( estrutura
vertical do perfil de temperatura, se disponível).
b) fornecer

a variação, durante o ano, das tem-

peraturas e umidades relativas combinadas, destacando os valo res diários máximo, mínimo e médio.
3.3.2.3 Topografia
Fornecer uma descrição detalhada da topografia
do local, incluindo:
'

- um mapa topográfico que abranja uma área de 30km de raio ,
centrada na á
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- seções topográficas radiais, ao longo de 16 setores centra^
dos sobre os eixos cardiais, a partir da bíblica, até

uma

distancia de 10km.
3.3.3 PROGRAMA DE MEDIÇÕES METEOROLÕGICAS JÍO LOCAL
a) descrever o programa de medição meteorológica
curso no tocai

em

para obtenção de dados locais e os programas

a

serem usados durante operações da ^ãb/i-cca, para estimar as con centrações na zona. txttKna de efluentes monitorados na chaminé.
b) fornecer as distribuições de freqüência combinada
de velocidade de vento, direção de vento, e equilíbrio atmosfé rico, baseadas em alturas de medição adequados e períodos

de

coleta de dados apropriados.
3.3.4 ESTIMATIVAS DE DIFUSÃO A CURTO PRAZO (ACIDENTE)
3.3.4.1 Fundamentos
a) fornecer estimativas conservativas da dilui ção atmosférica nos limites do Local, para períodos

apropria

dos após um acidente, baseadas em dados meteorológicos do
cal

e da

-

Io -

ntaíão.
b) incluir a análise de qualquer influência que

a topografia do local possa ter sobre a difusão atmosférica.
3.3.4.2 Cálculos
Fornecer as equações da difusão atmosférica

e

os parâmetros 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 at mo.sférica até 30km de distancia da ^abnlca , com base em dados
meteorológicos apropriados.
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3.3.5.2 Cálculos
Fornecer as equações da difusão atmosférica e os
parâmetros usados nas estimativas de difusão.
3.4 HIDROLOGIA DE SUPERFÍCIE
Esta seção deve:
- descrever as características hidrologicas da tzgião, local
e zona txtctna, incluindo mapas topográficos adicionais

,

quando necessário ao esclarecimento;
- fornecer informações suficientes que permitam uma

análise

de todas b<ui&-dz-p/iojzto , requisitos de desempenho e pr£
cedimentos operacionais importantes

para a segurança , e

relacionados com hidrologia;
- identificar as fontes de informações hidrologicas , 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 nos cursos d'agua , identificando os respectivos valores máximo e mínimo observados.
c) identificar os grupos de população que utilizem, como
fonte de abastecimento de água potável, águas de superfície

com

possibilidade de contaminação pelos efluentes normais ou acidentais da labile*.
d) fornecer dados sobre o número de pessoas, taxas

de

consumo de água e localização dos grupos de população identifica
dos em ç).
e) fornecer um esquema da rede de drenagem do local

e

das áreas adjacentes, indicando a eventual relação com o abaste3-7
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cimento d'água ou com ação adversa sobre a &<ibfiic.at de corrente
de causas naturais ou anormais.
f) incluir um mapa do local, indicando quaisquer alterações
propostas para as características de drenagem natural.
g) referir-se aos mapas topográficos fornecidos no item 3.1.2
e identificar a posição da ^ãbuita. e outras obras de engenharia,
tais como: reservatórios de abastecimento, torres de resfriameji
to e bacias de retenção.
h) incluir, se for o caso, a posição e a descrição das es truturas

de controle de vazão a montante e a juzante do local,

explicando os critérios que comanda suas operações.
3.4.1.1 Hidrosfera
a) descrever a posição, a dimensão, a forma e outras características hidrolÕgicas de riachos, rios, lagos, regiões costeiras e lençóis freáticos que invluenciem o local.
b) incluir uma descrição das estruturas de regu larização de rio, a montante

e a juzante do local.

c) fornecer um mapa topográfico da xtgião, mos
trando as principais características hidrolÕgicas.
3.4.2 PROJETO CONTRA INUNDAÇÕES
a) resumir os tipos de eventos causadores de inundação considerados, explicitando o evento dominante. A informação
básica necessária esta, de um modo geral, discriminada nos itens
3.4.3 a 3.4.5.
b) demonstrar a capacidade geral de resistência as inundaçõe.& e a ação erosiva das águas, dos lto.no Ko.laciona.doo

ã

i

òtguKanca.
3.4.2.1 Histórico cas Inundações
a) informar sobre a freqüência , intensidade
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causa de inundaçõtí anteriores, tais como as decorrentes de enche.nte.6, marés altas, i&&&aca& , etc, que podem ou não ser si multãneas.
b) fornecer uma sinopse do histórico das inunda
coto (data, nível, descarga de pico, etc).
3.4.2.2 Considerações de Projeto
a) basear o projeto de proteção contra Inunda. çõei

para estruturas, instalações e componentes relacionados 5

segurança , nas elevações máximas do nível de água no local, caj[
culadas a partir da analise de diversas inandaçõtò hipotéticas
diferentes.
b) considerar na analise referida em a_) toda

a

gama de condições de Inundação possíveis, ate incluir o maior e
mais crítico nível de água decorrente de qualquer dos diversos
eventos máximos prováveis, com superposição, onde cabível, dos
efeitos coincidentes de ondaò de. v&nto. 0 nZve.1 de. aaua máximo,
piovávzl, a ser usado como ba&e.-de.-pfLoje.to contra inundaçõ e.& ,
pode resultar, de forma isolada ou combinada, por exemplo,

de

znche.nte.&, onda* de. che.ia, tuigincícu , marés altas, fizòiacai
ou precipitações pluviais.
c) avaliar as condições hipotéticas admitidas ,
tanto estática como dinamicamente, com vistas S determinação do
nível de projeto de proteção contra inundaçõe.i e das cargas induzidas por via dinâmica.
3.4.2.3 Efeitos de Precipitação Intensa no Local
a) descrever os efeitos da pitcipítaçáo máxima
piovávil (ver subi tem 3.4.3.1)

sobre as áreas de drenagem adja^

centes e sistemas de drenagem do local.
b) tabelar as Intensidades de precipitação plu vial para Incrementos de tempo selecionados e criticamente ord£
3-9
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nados , bem como, fornecer as características e descrições dos
modelos de deflúvio e estimar os nTveis d'agua resultantes.
c) resumir os critérios de projeto dos sistemas de
drenagem do local, fornecendo uma análise que demonstre a capa cidades desses sistemas em prevenir inundaçõzi
relacionadas ã segurança, devido ã pizcipitação

nas instalações
ma.xi.ma. pnovav&l

na area da ó
3.14.3 ENCHENTE MAXIMA PROVÁVEL (EMP) EM CURSOS D'AGUA
a) descrever a znc.he.nte. ma.xi.ma. ptiovávzl.
b) considerar todos os fatores contribuintes para

o

deflúvio da zn.ahe.nte. máxima. pn.ovávzl.
c) resumir as localizações e nTveis de água correspondentes para as quais foram feitas determinações de EMP, incluindo drenagem do local.
3.4.3.1 Precipitação Máxima Provável (PMP)
a) proceder a análises detalhadas de tempesta
des causadoras de inundaçãzA

reais na região geral da bacia

de

drenagem em estudo.
b) incluir modificações e extrapolações de da dos históricos, para refletir relações chuva-deflúvio mais rigorosas que as realmente registradas, na medida em que sejam consi
deradas como de ocorrência razoavelmente possTvel, de acordo com
o ponto de vista hidrometeorologico.
c) analisar considerações sobre confguração

de

tempestade (orientação da distribuição espacial), maximização de
quantidades de precipitação (incluir uma descrição dos procedi mentos de maximização e estudos disponíveis sobre a área), dis tribuições no tempo, efeitos orograficos, centro de tempestade ,
efeitos sazonais e freqüência das tempestades anteriores.
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d) apresentar a distribuição (tempo e espaço) da
precipitação de tempestade maximizada, selecionada para pxtcipi
taçáo máxima ptiováv&l (PMP).
3.4.3.2 Perdas na Precipitação
a) descrever a capacidade de absorção da bacia ,
incluindo consideração de perdas iniciais , taxas de infiltra ção e precipitações anteriores

.

b) fornecer uma verificação dessas hipóteses por
\
meio de referências

a estudos regionais ou pela apresentação

de estudos detalhados da relação tempestade-deflúvio no tocai.'
3.1.3.3 Modelo de Deflúvio
a) descrever as características de resposta hidrolÕgica da bacia quanto S precipitação (tal como hiduognama
unitáftio), ã confirmação por e.nchtnte.Á históricas ou métodos
sintéticos, e a não linearidade do modelo para altos índices
de chuva.
b) fornecer uma descrição das areas de drena
gem das bacias secundárias(1nc1uindo um mapa), suas dimensões
e características topográficas das vertentes.
c) incluir uma tabela com todas as áreas de dre
nagem,os deflúvios e coeficientes de propagação da onda

de.

chzia. em canais e reservatórios.
3.1.3.U Descarga da Enchente Máxima Provável
a) fornecer o hidiogtiama do escoamento da EU?
resultante da pKtcipitaçáo máxima ptiováv&l, que considera

as

características hidrolõgicas da influência potencial de barragens existentes ou propostas, a montante e a jusante do
e de estruturas fluviais de regularização ou de elevação

local
do

nível d'água. Caso tais barragens ou estruturas não sejam pro-
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jetadas ou construTdas para suportar a EMP(ou o fluxo de uma rup
tura de barragem a montante) , adicionar ã estimativa da EMP

as

vazões máximas d'agua e os efeitos estáticos e dinâmicos resul tantes da onda de chzia (referir-se ao subitem 3.4.4.2).
b) analisar o comportamento do modelo de deflúvio
e a aptidão do modelo para computar

znchzntzi de varias grande-

dezas , ate a severidade de uma EMP.
c) fornecer as condições de propagação de onda. de
cheia

em canais e reservatórios , com discussão apropriada

das

condições iniciais, estrutura de descarga (com ou sem controle),
vertedouros (com ou sem controle), capacidade de barragens

em

suportar a ação coincidente de onde de vznto no reservatório(incluindo discussões de estrutura, altuna de onda significativa
altmna de onda máxima

,

e aumento de nTvel d'agua), os recursos

de proteção contra onda e a capacidade de projeto do reservatõ rio (isto é, a capacidade para

EMP e a ação coincidente de on -

dai, de vinto).
d) fornecer o hlduoatama de descarga da EMP estimada para o local

e fornecer um hlduoanama similar sem os efeitos

dos reservatórios a montante, para permitir a avaliação dos e

-

feitos de reservatório e uma comparação regional da EMP 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 nTvel d'agua usando, quando apli
cavei , dados de seções transversais e de perfis, reconstituição
de e.nche.nt&6 históricas (com consideração de marcas dos níveis
d'agua máximos e descargas estimadas), métodos de propagação

de

ondas em reservatórios, coeficientes de rugosidade, perdas

em

pontes e outras instalações, verificação e extrapolação de coe ficientes para a EMP, estimativa dos perfis da superfície de i 3-1
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gua da EMP, e contornos da inundação.
3.4.3.6 Atividade Coincidente de Onda de Vento
Analisar , em cada instalação relacionada ã segií
rança , o aumento de nível de água, altu/iai dz onda. e efeitos e£
táticos e dinâmicos, resultantes da ação de onda dl vznto passTvel de ocorrer coincidentemente com o nível máximo de água

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 barrangens, induzj^
das sismicamente, considerando o limite superior da capacidade
de enchente.
b) considerar a influência potencial de barragens e e:s
truturas fluviais a montante na elevação ou regularização do nível d'agua.
c) considerar a vazão e o nível máximo de água resultaji
tes da ruptura induzida sismicaments 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 bar ragens subseqüentes a jusante, devido a ondaò di zhiia.h consideração da ocorrência concomitante de uma EMP com um abalo sísmico,
capaz de romper as barragens a montante, é dispensável.
d) analisar as rupturas potenciais por indução sísmica,
das barragens a jusante que sirvam, também, como fonte reguladora de suprimento d'agua 5 iâbuica.
3.4.4.1 Descrição dos Reservatórios
a) descrever as localizações de barragens existeji
tes ou propostas (a montante e a jusante), que influenciem as coji
dições no local.
3-13
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b) relacionar as áreas de drenagem acima dos reservatórios.
c) descrever os tipos de estruturas, benfeitorias e pro
priedades.
d) fornecer os critérios sísmicos de projeto das barragens e os critérios de projeto do vertedouro.
e) relacionar nível e volume d'agua para reservatórios
pertinentes, fornecendo

previsões de armazenamento a curto

e

longo prazo.
3.4.4.2 Analise Geral de Rupturas de Barragem
a) analisar as localizações de barragens (a mon tante e a jusante), os modos potenciais de rupturas e os resultados de rupturas de barragens por indução sTsmica ou de outros
tipos, que possam causar as condições mais críticas (ínundaçõe-A
ou níveis mínimos de água) para o £oca£(referir-se ao subitem
3.4.3.4).
b) considerar possíveis deslizamentos de encostas,
níveis anteriores dos reservatórios e vazões dos rios, em coincidência com o pico de tnch&nte.(vazão básica).
c) fornecer a determinação da vazão do pico

no

local, para a pior ruptura de barragem possível, demonstrando ,
com uma análise sumária, que as condições admitidas correspon dem ao pior evento.
d) descrever os métodos usados, identificando

os

coeficientes adotados.
3.4.4.3 Análise do Escoamento Não Permanente decorrente
de Rupturas Potenciais de Barragens
a) utilizar na determinação dos efeitos de rupturas de barragens sobre o local(subitem 3.4.4.2), métodos analíticos aplicáveis a grandes tnchcnttò artificiais, coir coeficie£
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tes apropriadamente aceitáveis , e nos quais são também consideradas as ondaò de ckzla através de reservatórios

a jusante

das rupturas.
b) justificar

as estimativas de vazões anteriores

e

dos efeitos, estáticos e dinâmicos, da onda de. chula, incluTdas para atenuar a ação inundante a jusante de uma ruptura de
barragem.
3.4.4.4 Níveis de Água do Local
a) descrever o ximan&o, o regime não permanente ou outro cômputo usado na estimativa da elevação de água
(subitem 3.4.4.2) para a ruptura mais critica de barragem

a

montante , analisando sua confiabilidade.
b) superpor as condições da onda dz vinto, que
possam ocorrer simultaneamente, de forma similar àquela descry
ta no subitem 3.4.3.6.
3.4.5 SURGÊNCIA MÁXIMA PROVÁVEL EM AREAS LITORÂNEAS
3.4.5.1 Ventos Máximos Prováveis e Parâmetros Meteorológicos Associados
a) definir uma ventania hipotética que possa re_
sultar da combinação mais severa de parâmetros meteorológicos
possível na xcglão, e que possibilite a massa de ar se mover ao
longo de um caminho crTtico e com velocidade de translação maxi_
ma.
b) fornecer a determinação detalhada dos ventos
máximos prováveis, envolvendo analise minuciosa de tempestades
historicamente reais em toda Kzgião, e certas modificações e ex^
trapolação 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
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são as combinações mais deveras dos parâmetros hidrometeorolÓg^
cos, que possam vir a produzir uma Atingindo, praticamente

sem

risco de ser excedida.
c) postular o evento hipotético definido em aj,
ao longo de um caminho crítico e numa velocidade de translação
maxima, com base em correlações de parâmetros de tempestades re^
gistradas.
d) fornecer informações e bases suficientes para 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 â segurança através de ínu.ndaçõe.6 provocadas

por

oun.ge.ncla. Para tocaio em áreas costeiras , o nZv&l máximo piovávcl

da água é o do pico de um hidnognama de cota hipotético

de huigincia (níveis de água

calma) coincidente com efeitos

de ondas.
b) estimar o nZve.1 máximo piovávzl de, água para o
local especifico, com base em análises hidrometeorológicas rel£
tivamente abrangentes e na aplicação de critérios meteorológicos
máximos prováveis (como movimentos de frentes de borrascas
outras ventanias do tipo frontal),

em combinação

ou

com as cara£

terísticas hidrolÓgicas 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

marés

máximos anuais, astronômicos e meteorológicas, e a ação das ondas associadas.
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d) historiar as ocorrincias de òuiglncia

na or-

la marítima do local.
3.4.5.3 Origens de Surgência
a) analisar as considerações possíveis e aplica veis ao local, sobre ventanias do tipo frontal, movimento

de

frentes de borrascas e os mecanismos de òutigíncia.
b) incluir na analise o nível de referência

de

água ambiente, a determinação da Au.tige.ncia 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 confirma
ção com eventos históricos), o método usado e os resultados dos
cálculos do hidtiogKama da. Aufigzncia máxima provável.
3.4. 5.4 Ação de Ondas
a) analisar as atividades geradas por ventos

que

possam ocorrer , independente ou coincidentemente com uma ÒU/L gtncia.
b) fornecer estimativa do período de onda,

das

elevaçõe* & altuxaa, de onda. Aigni^icativaò e da* elevações e ai
tu.fia.6 de onda. maxima*, coincidentes com o hidnogxama. do nível
d 'água.
c) apresentar dados específicos sobre a maior altura de quebra de onda (na subida e na descida) , que possa alcançar ite.ru KzlacÁonadoò

ã. 6zgu.na.Yica.

3.4.5.5 Ressonância
Analisar a possibilidade de oscilações de

ondas

com periodicidade natural, tais como fenômenos de ressonância
em portos , enseadas , e quaisquer efeitos resultantes no locai.
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3.4.5.6 Ressaca
a) fornecer estimativas de invasão de ondas

nas

instalações da u6ina.
b) analisar os níveis de ãgua 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 para quaisquer estruturas especiais de proteção dos ite.n6 HZIOLCÍOnadoò ã. ò&gufiança contra 6u.ig&ncia.6, mares, fie.66aca.6, e outras £
ções de o n d a s .
3 . 4 . 6 CANAIS E RESERVATÕRIOS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO

3.4.6.1

Canais
Fornecer , com respeito aos canais de água

de

resfriamento relacionados ã segurança (referência ao item 3.4.9),
as ba.6t&-de.-p/ioje.to

para capacidade e para proteção contra on -

da& de vento, considerando uma borda livre aceitável e, onde a plicável.a aptidão para suportar a znchznte máxima, piovãvel , a
6u.ige.nc.ia.

máxima provável, etc.

3.4.6.2 Reservatórios
a) fornecer, com respeito aos reservatórios

de

água de resfriamento relacionados a segurança (referencia ao item
3.4.9), as ba.6í6-de.-pfiojeto para capacidade e para proteção contra onda.6 de vento, considerando uma borda livre aceitável e, O£
de aplicável, a aptidão para suportar a znchente máximo ptiovã vel, a iuxgência. máxima provável, etc.
b) analisar o esvaziamento de emergência de cada
reservatório referido em a ) , descrevendo os modelos comprovados
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de

uma onda. de. che.ia a juzante, o projeto do vertedouro de emer gencia 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'água a montante, tais como cortes
de meandros de rios, bloqueios ou subsidência, considerando

as

evidências históricas e topográficas da tegião.
b) fornecer o histórico de desvios em cursos d'agua
da ntgião.
c) descrever as fontes alternativas de água, dispon_T
veis no caso de serem possTveis desvios.
3.4.8 REQUISITOS DE PROTEÇÃO CONTRA INUNDAÇÕES
a) descrever as conseqüências estáticas e dinâmicas
de todos os tipos de -inundação , em cada itejn Kzta.ciona.do ã &tguKança pertinente.
b) fornecer as battò-de.-pfiojzto e referir-se a discussões concernentes, apresentadas em outras seções e itens

do

RAS com o fim de demonstrar a aptidão de todos os itin& Ke.La.o.io_
nado6 5 6Q.guK.anca., para suportar as condições da inundação

3.4.9 CONSIDERAÇÕES SOBRE NÍVEIS MÍNIMOS DE ÁGUA
3.4.9.1 Vazão Mínima em Cursos Fluviais
Estimar o nível d'agua e a vazão mínimos prováveis resultantes da estiagem mais severa considerada razoa
velmente possível na Ktgia\o, se o suprimento de água tiver rel<a
ção com a segurança da fabuica.
3.4.9.2 Nível Mínimo em Águas Costeiras
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Estimar o nível mínimo de água resultante

da

variação de nTvel de águas costeiras que possa ocorrer em condi^
çòes meteorológicas adversas máximas prováveis.
3.4.9.3 Histórico dos Níveis Mínimos de Ãgua
Analisar o histórico do controle dos nTveis
mínimos d'agua, das vazões de cursos fluviais ou marés e elevações mTnimos e, e, ainda, as probabilidades (não ajustadas pa ra controle histórico e ajustadas para controle e usos históricos e futuros) no caso de serem usados métodos estatísticos com
o fim de extrapolar vazões ou nTveis para condições mínimas pro
vãveis.
3.4.9.4 Controle Futuro
a) fornecer , caso a ãgua seja usada para fin£
lidades relacionadas a segurança, a estimativa de vazão, dura ções e nTveis para as condições de fluxo mínimo provável, consi
derando os usos futuros.
b) fundamentar qualquer recurso para aumento
da vazão, disponível para uso da ^ãbilcoi.
3.4.10 COMPOSIÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA DE CURSOS D'AGUA ADJACENTES
a) fornecer detalhes da composição química e bio^
lógica dos cursos d'agua que possam ser afetados pela localiza cão da &ãbn.i.ca.
b) utilizar as informações do item aj, juntamente com outros dados hidrolõgicos , para demonstrar que a operação
da frábiíca não criara problemas relacionados ã segurança ambien tal.
3.5 HIDROLOGIA DE SUBSUPERFlCIE
3.5.1 CARACTERÍSTICAS DA ZONA EXTERNA
a) descrever os lençóis de ãgua subterrâneos, formações ,
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fontes e sumidouros relacionados con o tocai.
b) analisar as direções de fluxo, gradientes» o potencial
de reversibilidade do fluxo de água subterrinea » e os efeitos
do uso potencial futuro em áreas de realimentação do lençol fre£
tico sujeitas a influência da l&bKica.
c) fornecer um levantamento dos usuários, usos (quantidades, níveis de água, posição e rebaixamento ) e níveis piezomi tricôs, posição de fontes e poços, e detalhes de fatores que a fetem a vazão dentro da zona de influincia potencial da jãb/Uca.
3.5.2 CARACTERÍSTICAS DO LOCAL
a) fornecer dados sobre nTveis e analise química da ã_
gua subterrinea, vazão, permeabilidade, porosidade e gradientes
no tocai.
b) especificar as fontes propostas e o uso previsto
nas instalações da lábnica.
c) fornecer um mapa de contorno e de isopiezas do le£
çol freático, mostrando a posição de todos os poços de monitoração usados para detectar um possível vazamento ocorrido na ^âbxl
ca.
d) identificar as áreas potenciais de realimentação
do lençol freãtico , dentro da zona de influência da {abnJLca. e
analisar os efeitos de construção, incluindo rebaixamento

de

água, em tais áreas.
3.5.3 ANALISE DA MIGRAÇÃO DE CONTAMINANTES
Desenvolver, com base nas características hidrolÕgicas do £oca£(gradientes, permeabilidade, dispersão, diluição,tr£
ca iônica e particularidades de infiltração), um modelo que permita a avaliação de:
- a capacidade de migração de contaminantes decorrentes
operação da iábKÍta. , para águas subterrâneas;
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- o tempo necessário para que a contaminação atinja o usu£
rio, atual ou futuro, mais próximo da £âbKÍca.
3.6 GEOLOGIA E SISMOLOGIA
Esta seção deve:
- fornecer as características geológicas e sísmicas da *egião 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.
3.6.1 INFORMAÇÕES BÁSICAS
a) apresentar as informações básicas sobre geologia

e

sismologia relativas ã xe.gA.Ro e ào local em particular.
b) referenciar as informações obtidas de relatórios publicados, mapas, comunicações

reservadas ou outras fontes.

c) documentar adequadamente as informações obtidas

de

levantamentos, investigações geofisicas , sondagens, trinchei ras ou outras investigações, com descrição de técnicas, perfis,
fotografias, resultados de laboratórios , identificação dos pri£
cipais pesquisadores e outros dados.
3.6.1.1 Geologia Regional
a) descrever a fisiografia da mgião,

incluindo

um mapa fisiogrãfico regional com a localização da hábníca.
b) descrever as condições geológicas estruturais ,
estratigrãficas e Utolõgicas da Ktgião, relacionando essas condições ã sua história geológica e a aspectos tectõnicos.
c) fornecer informações detalhadas sobre a ativida^
de sTsmica, de subsidência ou de soerguimento, cuja
na

XÍQUO

seja conhecida.
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d) incluir mapas e seções transversais geológicas
mostrando as características de interesse.
3.6.1.2 Geologia Local
a) descrever a fisiografia do local, analisando
sua conexão com a fisiografia da Ktqlão e fazendo referincia a
mapas topográficos já apresentados.
b) descrever as condições geológicas estruturais,
estratigraficas e litolõgicas do local e relacioná-las i história geológica e ã geologia regional.
c) fornecer plantas , mapas e perfTs com a localização das principais estruturas da bábníca e seu relacionamert
to com os materiais de subsuperficie e a topografia do local.
3.6.1.3 Exploração Geotécnica
Fornecer, conforme seja necessário para a analise detalhada da geologia do local, dados obtidos por aerofoto grametria, sondagens, ensaios (inclusive medidas de permeabilidade, porosidade e troca iônica), mapeamento por refração sTstni^
ca e outras medidas geofTsicas.
3.6.2 ANALISE DE ESTABILIDADE GEOLÓGICA
Fornecer informações sobre o processo de seleção

de

dados para a determinação da bcue-de-p^o/e-to relativa ao movi mento vibratório do solo, referenciando, se for o caso, infornra
ÇÕes ja apresentadas em outras seções ou itens.
3.6.2.1 Historia Sísmica da Região
Avaliar, ;om base na analise da máxima intan&i
dad& de òí&mo histórica e alterações geológicas resultantes,

os

fatores necessários ao desenvolvimento de bases e critérios

de

projeto para a bâbnica.
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3.6.2.2 Movimento Vibratório do Solo
a) determinar , a partir de informações disponíveis, os componentes horizontal e vertical do movimento sísmico possível de ocorrer no local.
b) identificar e descrever as e.ò&iutiuici& te.ctdn.1
ecu subjacentes ao local e a area circuvinzinha.
3.6.2.3 Falhamento de Superfície
Justificar, com auxilio dos dados disponíveis S£
bre falhas, a necessidade ou não do projeto estrutural da faâbuL
ca considerar acomodação de terreno devido a possível £alhamznto de éapzK^Zciz.
3.6.2.4 Estabilidade dos Materiais de Subsuperfície

Analisar as características de materiais de subsuperfTcie com influência na seleção de baizi-dz-pxojcto

estru-

turais , abrangendo, alem das propriedades geotecnicas desses ma_
teriais, as áreas de subsidencia potencial e zonas com deformações

ou alterações.
3.6.2.5 Estabilidade das Encostas
Fornecer informações e justificativas apropria -

das a respeito da estabilidade de todas as encostas naturais e
artificiais (cortes e aterros), cujo colapso poderia afetar adversamente a habnica , determinando,também, o respectivo potencial de inundação induzida

do local.

3,7 CONDIÇÕES QUE AFETAM A CONSTRUÇÃO E A OPERAÇÃO DA FABRICA
Resumir todos os fatores desenvolvidos neste capítulo, julgados significativos para a seleção das baoe.i-dz-pfioje.to da &ãe instalações associadas.

3-24

NE-1.09

CNEN

65

CAPITULO 4.0 - CRITÉRIOS PRINCIPAIS DE PROJETO

Este capitulo deve identificar

e descrever os cfLÍté.tiio&

pfilncipaiò di ptLoj&to adotados para a ^ábfclca, abrangendo juntamente, no RPAS, todas as considerações sobre as alternati
vas disponíveis para o atendimento desses critérios , uma

vez

que não são previstas alterações nos mesmos após a emissão

da

Licença de Construção.
4(.l FINALIDAOE DA FABRICA
Esta seção deve descrever em termos gerais a iãbxlca, suas
funções e operações, capacidade do p4.ccc6.6o, tipo de alimentação e produtos.
H.l.l INSUMOS DA FABRICA
a) fornecer uma descrição detalhada das característi cas físicas, químicas e radiolõgicas dos insumos a serem pro cessados na fob nica.
b) incluir especificações dos insumos, tais como li
mites de materiais físseis, formas do material e acondiciona mento.
4.1.2 PRODUTOS E SUBPRODUTOS
Identificar os produtos e subprodutos resultantes

da

operação da fabiiia., incluindo as e.òpe.ci^lcaçõzò e características dos produtos.
U.1.3 FUNCIONAMENTO GERAL DA FÁBRICA
a) fornecer informações relacionadas com o funcionamen^
to global da fobAÍca, como uma linha de fabricação.
b) incluir tratamento de rejeitos feito no

local,depo-

sição de rejeitos ou áreas de retenção, transportes , e suprimentos de água e de serviços auxiliares.
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4.2 CRITÉRIOS DE SEGURANÇA MECÂNICA E ESTRUTURAL

Esta seção deve identificar e quantificar, com base no Io cal selecionado, as caracterTsticas geológicas e ambientais

u-

tilizadas como critérios de projeto.
4.2.1 CARGAS DE VENTO
a) fornecer os critérios de projeto para velocidade

de

vento, incluindo a distribuição vertical da velocidade e o fa tor de rajada.
b) determinar as forças aplicadas de uso no projeto estrutural, de acordo com os subitens seguintes.
1.2.1.1 Velocidade de Vento de Projeto
Especificar o valor da velocidade de vento

de

projeto e o intervalo de recorrência.
4.2.1.2 Bases para Seleção da Velocidade de Vento
Analisar as bases adotadas para a seleção da ve locidade de vento, incluindo o histórico dos ventos e os dados
registrados.
4.2.1.3 Distribuição Vertical da Velocidade e Fator
Rajada.
Apresentar

de

a distribuição vertical da velocidade

específica e o fator de rajada utilizados na obtenção da velocj[
dade de vento de projeto.
4.2.1.4 Determinação das Forças Aplicadas
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 forças aplicadas que forem calculadas para cada estrutura.
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4.2.2 INUNDAÇÕES
a) analisar, quando aplicável, as cargas de projeto pr£
venientesde forças desenvolvidas pela inchznte. máxima ptiovâ vil, incluindo a altura de água e fenômenos dinâmicos,
por

como

exemplo , a velocidade.
b) relacionar os critérios de projeto aos dados

desen-

volvidos na seção 3.4 - "HIDROLOGIA DE SUPERFÍCIE".
4.2.2.1 Níveis de Inundação
Fornecer os níveis de inundação usados no proje to de cada estrutura, para o cálculo 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

projeto para qualquer estrutura (Ex: onda de. ch&ia e onda

dz

vzntoJ.
4.2.2.3 Aplicação da Força de Inundação
Descrever o modo de aplicação das forças e ou
tros efeitos resultantes de cargas de inundação.
4.2.2.4 Proteção Contra Inundação
Descrever as medidas de proteção contra inunda

-

ção para sistemas e componentes vitais que estejam localizados
no subsolo ou abaixo do nível da inundação.
4.2.3 PROJÉTEIS INTERNOS E EXTERNOS
Fornecer os critérios de projeto relativos ã proteção
contra projéteis Internos e externos, fornecendo detalhes so bre os projéteis previstos , com as respectivas velocidades
forças envolvidas.
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4.2.4 SISMOS
a) fornecer os critérios de projeto sísmico para construção da ^abxica. e equipamentos associados, definindo o &À.&mo de d&òZigamznto

òe.guA.0 e o 4-tAmo bíu-tco de ope.ia.cao deter-

minados.
b) apresentar detalhes suficientes de modo a possibili^
tar uma avaliação independente dos critérios de projeto selecionados.
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 pKoc&ÁÁO e dos materiais neles contidos.
b) relacionar, para cada sistema , as condições da f,ábiica e a combinação das cargas de projeto (p.ex., cargas no£
mais de serviço ou de operação, cargas sísmicas, etc) que for_
neçam as bcu>z6-dz-pKojtto de sistemas ou componentes.
c) classificar , quando aplicável , a combinação

de

cargas de projeto tendo em vista as condições de operação

da

fcábuica : 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 babnica.
4.2.6 CRITÉRIOS DE COMBINAÇÃO DE CARGAS
a) descrever os critérios selecionados para a combinação de cargas a fim de assegurar a integridade mecânica

e

estrutural da la.bn.ica.
b) definir as cargas e combinação de cargas ãs quais
a ia.bn.-Lca esta sujeita, Incluindo os fatores de carga selecio_
nados para cada componente de carga onde forem usados esses
fatores.
4-4

NE-1.09

CNEN

69

c) especificar o método de projeto usado com a combinação de carga e quaisquer fatores de carga.
d) descrever as cargas atuantes nas estruturas (tais,c£
mo cargas mortas, cargas vivas e empuxos de terras), bem

C£

mo as cargas do acidente ba&i-de.-pKojtto e as resultantes

de

fenômenos naturais (tais como: sismos, e.nchznte.6 e. vzntoi)

e

também , os efeitos de projéteis específicos para o local.
e) fornecer as combinações de carga de projeto utiliza\ das para examinar os efeitos em áreas de interesse, tais

c£

mo: penetrações, descontinuidades estruturais, zonas de ancoragem de cabos protendidos , apoios das vigas de ponte rolante, 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 deformação lenta e outros efeitos relacionados.
g) justificar
timos

o eventual uso de método de limites úl -

com um fator de carga igual a 1,0.

4.2.7 CARGAS HIDROSTÃTICAS DE SUBSOLO
t

a) descrever as b<LA&4-de.-pfiojzto para cargas hidros táticas induzidas por água subterrânea em trechos de subsolo
abaixo dos sistemas, componentes e estruturas relacionados

ã

segurança , analisando o desenvolvimento dessas" baòtA-de.-p*o~
jtto.
b) descrever, nos casos em que o rebaixamento do lençol d'agua for critico para a integridade das estruturas

re-

lacionadas ã segurança, as bases para as cargas hidrostaticas
de subsolo previstas durante a construção e os métodos de rebaixamento de lençol para obtenção de tais cargas.
c) analisar as bases hidrodinamicas do projeto de pro
teção contra ondas de pressão induzidas sismicamente ,

on-
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de forem propostos poços de rebaixamento do lençol d'água

pa-

ra fins relacionados a segurança.
d) verificar a compatibilidade das b<utA-di-pA.ojito
descritas neste item 4.2.7 com as condições de água de subsolo.
4.3 SISTEMAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
«4.3.1 GENERALIDADES
a) considerar os equipamentos do pxocmo

como barrei-

ras de confinamento primário para os produtos químicos perigosos.
b) incluir barreiras de confinamento adicionais, con forme seja necessário para atender ãs "Normas Básicas de Prot£
ção Radiológica" da CWEW.
c) identificar os itttu que exigem consideração espe ciai no projeto, devido ã seleção do local, seleção do pio cubo ou prevenção de liberações.
«+.3.2 PROTEÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMAS E BARREIRAS DE CONFINAMENTO
H.3.2.1 Sistemas e Barreiras de Confinamento
Analisar cada método de confinamento usado para
assegurar que não ocorra uma liberação não controlada de materiais potencialmente perigosos para o meio ambiente, obedecendo ã seguinte sistemática:
- incluir os critérios de proteção contra qualquer acidente
interno postulado ou fenômenos naturais externos;
- fornecer os critérios de projeto selecionados para reel pientes , tubulações, sistemas de efluentes e confinamento de reserva;
- analisar para cada caso, a extensão na qual o projeto

é

baseado no sentido de minimizar, tanto quanto razoavelmen
te exeqüível, as liberações

com a operação da
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- expressar os critérios de projeto por meio de números ex plTcitos ou de condições gerais, atendendo aos seguintes
requisitos com relação aos limites de liberação selecionados:
(7) se forem consistentes com a pratica comprovada, fazer,
apenas, uma referência a respeito;
(2) se estiverem alem da prática vigente, fornecer uma a valiação e uma justificativa baseadas no trabalho

ou

análise em desenvolvimento.
1.3.2.2 Ventilação - Descarga Gasosa
a) descrever os critérios selecionados para garantir
ventilação apropriada, mostrando os padrões de capacidade

pa-

ra condições normais e anormais, os padrões de pressão dife
rencial e de velocidade de fluxo na zona de interface, o sen tido do fluxo e a garantia de continuidade de operação sob con
dições 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 controle 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 mTnimo dos filtros, com relação ã eficiência de
remoção de partículas e queda de pressão maxima;
- desempenho mTnimo de outros equipamentos de remoção de radioatividade;
• - desempenho mínimo de registros de tiragem e instrumentos
de controle, e
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-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
principais de equipamentos especificamente selecionados

itens
para

fornecer proteção.
4.3.3.2 Instrumentação
Analisar os critérios de projeto para a instrumentação selecionada com fins de proteção, com ênfase parties
lar nas características que possibilitem ensaiabilidade

e

atuação em contingência, para finalidade de segurança.
4.3.4 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 suberíticas

na &ãbfiica.
4.3.4.1 Métodos de Controle para Prevenção de Criticalidade
Apresentar os métodos para assegurjr condições
suberíticas em operações e estocagem normais e nas piores coji
dições previsíveis.
4.3.4.2 Critérios para Erros Eventuais
Fundamentar as informações do subi tem 4.3.4.1,
definindo os critérios relativos a erros eventuais selecionados para a iabxica.
4.3.4.3 Análises de Verificação
Fornecer os critérios para comprovação de condições suberíticas na 6a.bn.ica.

4-8

NE-1.09

CNEN

73

4.3.5 PROTEÇÃO RADIOLÔGICA
Fornecer, complementando o item 4.3.2, os critérios de
projeto adicionais relativos ã proteção radiologica.
4.3.5.1 Controle de Acesso
Descrever os métodos e procedimentos programa

-

dos para o interior das instalações , visando limitar o acesso
ao estritamente necessário, de forma a minimizar a exposição
do pessoal.
4.3.5.2 Blindagem
a) fornecer , para cada área, uma estimativa da
exposição do pessoal em homem-rem por ano.
b) determinar a dose de projeto em áreas ocupacionais , quando se considerar os parâmetros tempo e distan cia.
c) demonstrar que uma maior redução da exposi ção não é razoavelmente exeqüível.
4.3.5.3 Sistemas de Alarme contra Radiação
Descrever os critérios relativos aos níveis de
ação dos sistemas de alarme contra radiação.
4.3.6 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO
Fornecer os critérios de projeto adotados para garantir o desempenho satisfatório de todas as funções de segurança, em condições de incêndio e explosão previsíveis.
4.3.7 MANUSEIO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS
4.3.7.1 Manuseio e Estocagem de Combustível
•.
Descrever os critérios de projeto para manuseio
e estocagem de combustível.
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4.3.7.2 Tratamento dos Rejeitos Radioativos
Estabelecer os critérios para o tratamento e estocagem de rejeitos radioativos, incluindo:
- redução de volume;
- minimização de liberações de

radioatividade durante o tra

tamento;
- conversão em formas sólidas;
- adequação de formas para estocagem;
- monitoração durante a estocagem, para demonstrar a inte gridade de confinamento;
- confinamento seguro durante estocagem;
- descontaminação final, recuperação e deposição durante

o

descomissionamento.
4.3.7.3 Instalações de Estocagem
Estabelecer, em acorde com os requisitos enumera
dos no subitem 4.3.7.2, os critério

de projeto dos recipien-

tes e instalações para estocagem no local.
4.3.8 SEGURANÇA QUlMICA E INDUSTRIAL
Descrever os critérios de projeto específicos re1acio_
nados a segurança do pessoal e da 6a.bn.ica., contra

acidentes

industriais(fogo, explosão, etc) e de reações químicas peri gosas (reações químicas violentas, explosões de hidrogênio,
etc), expondo os efeitos decorrentes desses acidentes.
4.4 CLASSIFICAÇÃO DE SISTEMAS, COMPONENTES E ESTRUTURAS
a) classificar os sistemas, componentes e estruturas se lecionados no projeto, de acordo com:
-

a importância quanto ã função de segurança que desem penham;
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- considerações sísmicas;
- a relação da qualidade do Ittm com a sua função e desem
penho.
b) referir-se na classificação a detalhes e informações a^
presentados nos capítulos seguintes 5.0 - "PROJETO DA FABRICA"
e 6.0 - "SISTEMAS DO PROCESSO".
c) definir os critérios para selecionar as categorias usa
das para as classificações relacionadas ã segurança, aspectos
sísmicos e gaxant-La da qualidade..
4.5 DESCOMISSIONAMENTO
a) fornecer os critérios de projeto relativos ao descomissionamento seguro da iãbuica.
b) analisar a filosofia do projeto para permitir facilidade de descontaminaçao da ^ãbiíca e o isolamento futuro dos materiais radioativos em relação ao meio ambiente e ao público
em geral, tendo em mente a maximização da área de retorno
ra uso da população.
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CAPTTULO 5.0 -PROJETO DA FABRICA

Este capitulo, no RPAS, deve fornecer informações detalhadas
sobre todas instalações da ^âbulca e respectivas posições no Io cal, complementadas por plantas e mapas, abrangendo:
- a descrição e avaliação de cada setor e parte da &abnica
especialmente pormenorizadas no caso de JLten& com funções
de confinamento e de proteção contra agressões ambientais
e acidentais;
- a identificação das ba.0t6-de.-pn.0je.to e códigos industri ais utilizados para implementar os c/iite.nÀ.0& principal*
de ptiojeto apresentados no capitulo 4.0 - "CRITÉRIOS PRIjY
CIPAIS

DE PROJETO";

- a relação dos Átzn& sujeitos ao Programa de Ganantia

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 result£
dos da atividades de pesquisa e desenvolvimento associados

com

05 critérios de construção ou de operação.
5.1 DESCRIÇSO SUCINTA
Referenciar nesta seção, se for o caso , informações já <tpre_
sentadas em outras seções ou itens.
5.1.1 LOCALIZAÇÃO E ARRANJO GERAL DA FABRICA
Localizar, por meio de plantas ou desenhos em escala apropriada , os edifícios e outras instalações da

^ábuica, bem

como, rodovias, ferrovias, fontes d'agua e serviços de utilida des.
5.1.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
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5.1.2.1 Limites do Local
Indicar os limites que abrangem a area adquirida
para implantação da iábuica.
5.1.2.2 Area de Exclusão
Indicar a âita de excliuão.
5.1.2.3 Area Controlada
Indicar a âxza contH.ola.da.
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 tes
te e torres de resfriamento.
5.1.2.5 Instalações de Estocagem
Indicar a localização de reservatórios de reten ção, tanques de estocagem de gases e produtos químicos do pio ce.660, ou outros recipientes instalados fora dos edifícios.
5.1.2.6 Chaminés
Localizar as chaminés de ventilação ou outras cha
mines, em relação ãs outras instalações.
5.2 EDIFÍCIO DO PROCESSO
Esta seção deve fornecer as bcu>iò-dz-pKoj<tto para o edifTcio
do ptioczAòo, incluindo:
- procedimentos de análise e de projeto para efeitos de ventanias, 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 flexão e deformação

para

estruturas, permissiveis;
- provisões e métodos que permitam a correlação entre a tfã bnica. já instalada e eventuais alterações futuras.
5-2
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5.2.1 ESPECIFICAÇÕES DAS ESTRUTURAS
a) estabelecer as bases do projeto de engenharia neces^
sírias ã manutenção da integridade do confinamento do edifício.
b) identificar, onde for o caso, os códigos e normas
reconhecidos nacionalmente, relativos a materiais de construção ,
fabricação e inspeções.
c) tabelar os ite.n& incluidos no Programa de Gcuiantia.
da. QucLtLdadz, discutido no capitulo 12.0 - "GARANTIA DA QUALIDADE".
d) identificar as especificações e detalhes do projeto que complementem as informações apresentadas na seção S.Z.
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 capTtulo, as plantas ba^
xas

e de elevação , com suficiente detalhe para permitir o co -

nhecimento 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 capTtulo.
5.2.2.3 Características de Confinamento
a) identificar e analisar os critérios gerais
de arranjo geral para o edifício do pKotmo,

incluidos no proje

to a fim de assegurar o confinamento de materiais potencialmente

5-3
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perigosos. A análise deve ser geral, deixando os detalhes para
as partes apropriadas deste capitulo, e deve abordar o.»

-ite.no

relativos a ventilação e filtros, tubulações e outros meios f_T
sicos, tais como, barreiras, envoltórios, revestimentos e co berturas de proteção.
b) definir as interfaces entre os sistemas, analisando
seus aspectos de segurança. Deixar os detalhes de operação

da

ventilação para o capitulo 8.0 - "PROTEÇÃO RADIOLOGICA".
5.2.3 DESCRIÇÃO INDIVIDUAL DAS INSTALAÇÕES
a) identificar todas as instalações do pnoct&&o, com£
çando pela de recebimento e seguindo a seqflincia

das operações

como as do exemplo típico seguinte:
- recebimento e estocagem dos materiais de alimentação;
- área(s) de processo químico;
- Srea(s) de processo mecânico;
- descarregamento e estocagem dos produtos;
- tratamento de gases liberados no pioci&òo-,
- locais de controle;
- galerias de serviço;
- tratamento de rejeitos diversos;
- acondicionamento, estocagem e transporte de rejeitos.
- oficinas de manutenção.
b) localizar, por meia de plantas adequadas, cada
instalação identificada na alínea aj.
5.2.3.1 Função
Descrever a função de cada área de operação,analisando os respectivos objetivos de desempenho.
5.2. 3.2 Componentes
Analisar os componentes de cada área de opera
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ção, usando esquemas individuais e arranjos gerais dos equipamentos para a identificação das características necessariamente confiáveis dos componentes e das possíveis restrições no projeto com
vistas a obter a segurança desejada.
5.2.3.3 Bases de Projeto e Garantia de Segurança
Fornecer, para cada área de operação:
- as normas e baozi-d.z-pxoje.to e todas as Zòpdci^icaçõzò

adici£

nais necessárias ã obtenção de uma margem de segurança sufi \

ciente entre as condições normais e de acidente, no caso

de

uma £ alho. ãnica.;
- detalhes sobre dispositivos de apoio e interfaces com outras
áreas;
- uma analise dos recursos de radioproteção e de prevenção contra a cjiiticali^iz.
5.3 SISTEMAS AUXILIARES
5.3.1 BASES DE PROJETO E GARANTIA DE SEGURANÇA
a) definir as ba6e,&-dz-ptiojito, códigos, normas e it>pzciiicaçõzt

necessários ã obtenção de uma margem de segurança sufi-

ciente no caso de uma úalha única num sistema de apoio.
b) fornecer informações sobre os sistemas de apoio ao pro
cesso de linha e aos dispositivos de confinamento, ressaltando os
sistemas projetados para enfrentar oc-rências imprevistas de modo a impedir uma condição de insegurança.
5.4 SISTEMAS DE SERVIÇO E DE UTILIDADES
5.4.1 VENTILAÇÃO DO EDIFÍCIO
a) fornecer as baAtò-dz-pfLOjzto , características operacionais de projeto e limites de desempenho dos sistemas de

ven -

tilação e fíltração.
b) demonstrar a existência nos sistemas de ventilação
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filtração , de disponibilidade de reserva, capacidade excedente,
meios de reposição e reparos, e integridade estrutural, sufici entes para assegurar um fluxo contTnuo de ar controlado, em quai£
quer circunstâncias previsíveis a fim de minimizar a liberação de
particulados radioativos.
c) suplementar a alínea J>) , anexando desenhos apropria dos com a distribuição de fluxo, pressões diferenciais, vazões ,
velocidades, filtros e disposição dos ventiladores.
d) Identificar as areas servidas pelos sistemas de ventilação - filtração e as interfaces entre áreas e entre componen tes desses sistemas e os sistemas de tratamento dos respectivos
rejeitos gasosos.
5.4.1.1 Componentes Principais e Características de Operação
a) fornecer as b<ui&-di-pn.ojito selecionadas para
o sistema de ventilação do edifício, juntamente com análise justi^
ficativas detalhadas dessas bcuu,

do projeto do sistema e

de

suas características de operação apresentadas no capítulo 8.0. "PROTEÇÃO RADIOLÜGICA".
b) 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, seqüência de filtração, proteção de filtros, exaustores e a chaminé.
5.H.1.2 Controles e Considerações de Segurança
a) demonstrar que as disposições do sistema de ventilação relativas a integridade estrutural, velocidade de proje to, vazio e sentido do fluxo, instrumentação de controle, e dis positivos de ensaio e monitoração do sistema, estabelecem uma integridade contínua de desempenho.
b) ressaltar as características de projeto do siste
ma de ventilação, Incluídas para assegurar o confinamento de par5-6
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ticulados radioativos sob condições de interrupção de energia elétrica .fenômenos naturais adversos, colapso de equipamento, incêndio e explosão, fluxo inadequado de ar, liberações contaminadas

e

perda de integridade de filtros.
5.4.2 SISTEMA ELÉTRICO
5.4.2.1 Componentes Principais e Características de Operação
a) analisar a fonte de suprimento e as caracteris^
ticas do sistema elétrico primário para o funcionamento da ^ábxlca..
b) especificar , se aplicável, a fonte de supri mento do sistema secundário.
c) descrever o projeto relativo as fontes de ene_r
gia de emergência e aos meios para assegurar uma alimentação ininterrupta dos Itznò

que assim o exijam.

d) relacionar para cada Item referido na alínea
c) a localização e os sistemas e equipamentos servidos, juntamen te com as respectivas localizações, quilowatts necessários, e ti po de sistema de partida.
5.4.2.2 Controles e Considerações de Segurança
a) discriminar e analisar os mecanismos, seqflên cia e freqüência de eventos subseqüentes a uma perda, total ou pa£
ciai, da energia normal, destinados a assegurar operação e paralização seguras.
b) fornecer as caracterTsticas de projeto que po£
sibilitem uma seqüência

para reinicio automático de operação, a -

limentada pela energia de emergência.
c) descrever o procedimento para o restabelecimen^
to do serviço normal de suprimento de energia.
5.4.3 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO
5.4.3.1 Componentes Principais e Características de Operação
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do sistema para su-

pri as necessidades de ar comprimido da {Âb/tica, bem como o

ar

de suprimento para máscaras e roupas protetoras.
b) especificar os componentes, suas respectivas localizações e características operacionais, incluindo a descri
ção dos equipamentos (compressores, medidores, recipientes, seca
dores, 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.
5.1.1 SISTEMA DE SUPRIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR
5.1.1.1 Componentes Principais e Características de Operação
Fornecer o projeto do sifima de suprimento

de

vapor para a ^ãbníca., juntamente com uma analise do fornecimento
de combustível e tipo de caldeira.
5.1.1.2 Controles e Considerações de Segurança
Analisar as cai acterísticas do sistema de supri^
mento do vapor relacionadas com a continuidade e paralização segura das operações.
5.1.5 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
5.1.5.1 Componentes Principais e Características de Operação
a) analisar a fonte primária de abastecimento
d'agua , fontes alternativas, instalações de armazenamento e cijr
cultos de abastecimento da fábrica.
b) relacionar, por serviço (de água potável,
água do

PKOCZAAO,

Sgua para Incêndio) as quantidades de água ne-

cessárias sob condições normais.

C_Q
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5.4.5.2 Controles e Considerações de Segurança
a) analisar os efeitos da perda

da fonte de aba£

tecimento d'água , falhas de bombas de suprimentos
de abastecimento principais e falta

ou circuitos

de energia.

b) analisar, também, os meios para enfrentar

as

secas e <.nu.nda.cdz4>.
5.U.6 SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO
5.4.6.1 Componentes Principais e Características de Operação
a) especificar as bcu>e.ò-di-piojito para os componentes necessários ao resfriamento de requisitos do ptoczò&o

e

sistemas de condicionamento de ar.
b) fornecer infornr.ções 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 aba£
tecimento d'agua, perda de componentes dos sistemas de resfria mento e necessidade de sistemas de resfriamento auxiliares

de

emergência.
5.14.7 TRATAMENTO DE ESGOTOS
5.4.7.1 Esgoto Sanitário
Descrever o sistema de gerência de esgotos sa nitarios, mostrando a Impossibilidade de qualquer material radio
ativo ser descarregado no mesmo.
5.4.7.2 Esgoto de Produtos Químicos
Descrever os sistemas passíveis de uso na manipulação e tratamento de efluentes não radioativos.

5-9
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5 . 1 . 8 ALARMES E COMUNICAÇÕES DE SEGURANÇA
5 . 4 . 8 . 1 C o m p o n e n t e s P r i n c i p a i s e C a r a c t e r í s t i c a s d e Operação

Analisar os sistemas de comunicações internas
e externas, com ênfase particular nas instalações a serem usadas
sob condições de emergência.
5.4.8.2 Controles e Considerações de Segurança
Descrever o funcionamento dos sistemas de co municações e de alarmes em condições normais, anormais e de aci dente.
5 . 4 . 9 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
5 . 4 . 9 . 1 Componentes Principais e Características de Operação

a) fornecer a descrição geral de todos os sistemas de proteção contra incêndio da £ábn.ica , incluindo a local^
zação, o dimensionamento e a capacidade do suprimento, da armazenagem e da distribuição de água para combate ao fogo.
b) descrever, detalhadamente, os sistemas

de

deteção, alarme e extinsão de incêndio em todas as areas relacionadas a ite.ru impoKtantzA ã Atgimança, incluindo a consideração
dos tipos e quantidades de combustíveis existentes em cada um deles, com os respectivos riscos e classes de Incêndio e com os a gentes extintores a serem utilizados.
5.4.9.2 Controles e Considerações de Segurança
a) distribuir as divisões dos edifícios da £á
bniao. em Seções de Incêndio de acordo com os respectivos graus
de risco, as caracterTsticas de proteção contra fogo e os dento is
aspectos do projeto estrutural, que objetivam a prevenção , ex tinção e controle de incêndio, bem como evitar a liberação não
controlada de materiais potencialmente perigosos. Devem ser rela.
cionados e descritos os dispositivos de Isolamento e contenção de
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chamas» calor, bases quentes, fumaças e outros componentes , as
vias de escape com as respectivas saídas de emergência, as barreiras e as paredes corta-fogo.
b) demonstrar, para cada sistema, a suficiincia da
respectiva capacidade para atender qualquer emergência razoavelmente provável, e a compatibilidade do sistema com as condições
do processo.
c) relacionar os códigos, normas e padrões consi derados e usados no projeto.
5.4.10 SISTEMAS DE MANUTENÇÃO
5.4.10.1 Componentes Principais e Características de Operação
Fornecer as bíue-i-de-p/io/eío , localizações

e

modos de operação relacionados com os programas de manutenção da

5.4.10.2 Controles e Considerações de Segurança
Analisar os procedimentos para executar a manu_
tenção necessária com um mínimo de exposição do pessoal ã radiação, provendo confinamento seguro dos materiais

e rejeitos ra -

dioativos do
5.4.11 SISTEMAS QUÍMICOS NAO RADIOATIVOS
a) descrever os componentes principais e as cara£
terTsticas de operação das instalações associados ao trabalho com
compostos químicos não radioativos.
b) analisar, caso sejam usados materiais ou produtos químicos perigosos, as providências para atenuar acidentes.
c) relacionar todos os materiais e produtos químicos utilizados, as quantidades presentes, locais de uso, bem como,
classificá-los de acordo com a sua periculòsidade.

CNEN
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5.5 ITENS NECESSITANDO DESENVOLVIMENTO POSTERIOR
a) identificar, descrever e analisar os componentes e dispositivos de segurança que exijam informações adicionais de desenvolvimento posteriores ã concessão da Licença de Construção, para comprovar as b<u>e.&-de.-pioje£o adotadas.
b) identificar os programas de desenvolvimento de informa

-

ções técnicas que sejam necessários para determinar a adequação
do projeto , diferenciando-os dos que sejam usados para demons trar a margem de conservantismo de um projeto aprovado.
c) caracterizar a informação técnica especTfica

que tenha

de ser obtida para demonstrar uma resolução aceitável dos pro

-

biemas.
d) delinear o programa indicando o modo de obtenção da infor_
mação técnica.
e) fornecer a previsão de término do programa em relação

ã

data programada para o inicio do funcionamento da iábulca.
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 desenvolvi mento identificado no RPAS, apresentando uma avaliação desses
resultados e da aplicação dos mesmos, bem como identificando

e

justificando as alterações efetuadas. Cada item deve estar em
referência cruzada com a seção apropriada do RFAS, que descreve
as alterações e suas razões.
b) incluir um sumario dos programas de desenvolvimento

de

informação técnica especial, realizados para estabelecer o pro5-12
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jeto final e/ou para demonstrar o conservantismo do projeto.
c) incluir , também, uma analise de programas a serem condu zidos durante a operação da iãbtUca., com o objetivo de demonstrar
a r ;< Habilidade de eventuais alterações futuras no projeto
. •• s modos operacionais.

ou
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CAPITULO 6.0 - SISTEMA DO PROCESSO

Este capitulo , no RPAS, deve fornecer informações detalhadas
sobre o pn.ocii>&o , abrangendo:
- a descrição pormenorizada de todas operações, incluindo si£
temas , equipamentos

e instrumentação, juntamente com suas

características de funcionamento e a identificação dos sistemas do p/toc£44o potencialmente perigosos;
- a relação dos dispositivos de segurança incluídos para ga rantir contra eventuais perigos, abrangendo os sistemas
cessarios para paralização segura da úãbfiica. em

ne

situações

normais e anormais e para mantê-la parada em condição

s£

gura, o confinamento secundário e os di&poòitivoò d& xe.0e.f1va. opiiativa. e de. zme.xge.ncia;
- a relação dos ite.no sujeitos ao Programa de Ga.na.ntia. da Qua.
lida.de.;
- a descrição , para cada sistema do pxoce.000, das considerações usadas para alcançar níveis de radioatividade tão baixos quanto razoavelmente exeqüível nos efluentes da &ãbxi ca e para assegurar permanentemente condições subcríticas.
No RFAS, este capitulo deve especificar as modificações ou acréscimos (em relação ao RPAS), as razões de tais alterações

e

suas implicações na segurança, e a definição final dos limites

e

parâmetros para o desenvolvimento das Especificações Técnicas.
6.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO
6.1.1 DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES
a) descrever o pxoizòòo proposto, relacíonando-o com

os

equipamentos e controles associados, incluindo as atividades au xiliares pertinentes ao processo principal, isto é, preparação de

CNEN
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reagentes, tratamento dos gases liberados, redução do volume

de

rejeitos e descontaminação.
b) identificar as interfaces entre os sistemas e discutir
os aspectos de segurança destas interfaces.
6.1.2 FLUXOGRAMAS
a) fornecer os fluxogramas mostrando o pA.oce.A4o, os b£
lanços de material e térmico» e a instrumentação utilizada.
b) identificar, com suficientes detalhes, as linhas do
pxoctAAo e de efluentes, de tal maneira que possa ser feita

uma

revisão independente para garantir uma operação segura.
c) incluir na alTnea b) as vazões , as atividades,composições, propriedades , pontos de amostragem e a identificação
dos pontos de controle principais.
d) fornecer as características dos fluxos de alimentação e de saída para o equipamento de controle dos efluentes,

a

fim de indicar as eficiências obtidas.
e) fornecer detalhes suficientes para se obter dados
necessários para determinação da exposição, apresentada no capT tulo 8.0 - "PROTEÇÃO RADIOLOGICA" , incluindo uma descrição

dos

equipamentos com dimensões, temperaturas e pressões de projeto

e

operação , materiais de construção, características especiais

de

projeto e limitações do pfioce.000.
f) apresentar, também, detalhes técnicos adequados

de

engenharia e de instrumentação do pio CIA*o com diagrama.
6.1.3

IDENTIFICAÇÃO DE ITENS PARA A ANAL'lSE DE SEGURANÇA
Identificar as áreas ou os itens para a análise de s£

gurança , referenciando esta parte do capítulo, quando aplicável,
na discussão subsequente das características de projeto e de operação e em itens discutidos no capítulo 2.0 - "RESUMO DA ANALISE
DE SEGURANÇA".
6-2
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6.1.3.1 Prevenção de Criticalidade
Descrever de modo sumário as principais estratégias, abordagens e técnicas especiais usadas para prevenir a C L C
ticalZda.de. nas várias partes da iâbnlca..
6.1.3.2 Segurança contra Produtos Químicos
Apresentar, em resumo, os principais perigos

de

origem quTmica 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 hãbnica. 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.H Instrumentação
a) descrever os instrumentos utilizados para detectar as condições do p/ioce.i&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 pioczòòo e dos efluentes.
6.2 QUÍMICA DO PROCESSO E PRINCÍPIOS FlSICO-QUlMICOS
a) apresentar, detalhadamente, a química do pnocziòo com

os

dados fTsico-quTmicos representativos.
b) analisar a quTmica de eventuais reações secundárias e

a

medida em que as mesmas podem ocorrer sob condições normais e a_
normais.
6.3 SISTEMAS MECÂNICOS DO PROCESSO

6-3
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Utilizar nos itens desta seção, conforme seja adequado, esqu£
mas e desenhos para a descrição de equipamentos singulares ou características de projeto dos sistemas do ptoce44o. 0 objetivo

de

cada item e elucidar as funções e as características e ba.Ae.6-dz pKojíto de determinado sistema do piocu^o,

relacionadas a segu -

rança da iábuica e a proteção ambiental.
6.3.1 RECEBIMENTO, ESTOCAGEM,MANUSEIO E TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS FÍSSEIS
Descrever os sistemas associados com o recebimento, est£
cagem e transferincia de materiais físseis.
6.3.1.1 Descrição Funcional
Fornecer o diagrama e a descrição funcional do sij>
tema de recebimen. e estocagem de materiais físseis , incluindo,
conforme necess?

t , esquemas ou referências a esquemas já apre-

sentados.
6.3.1.2 0 spositivos de Segurança
escrever os dispositivos , sistemas ou técnicas
especiais de mi «useio relacionados ã segurança, incluídos no sistema para prove: a operação segura sob condições normais e anor mais, bem como» fornecer o limite ou limites selecionados

para

compromisso de ação.
6.3.2

FABRICAÇÃO DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS
a) descrever os processos adotados para produção

pastilhas de comba&tlvtl

de

e carregamento de ba.KKa& ou va/te-t<u,re

lativos ao(s) tipo(s) de tlttmntoi combuòtZvtíò a serem fabricados.
b) descrever, também o manuseio e a estocagem de bax fias, vcuiitaÁ ou placa*

e iltmintoA

combuAtZvtí*.
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6.3.2.1 Dispostivos de Segurança
Descrever os dispositivos , sistemas de técnicas
especiais relacionados a segurança , incluídos em cada sistema
para prover a operação segura sob condições normais e anormais ,
bem como fornecer o limite ou limites selecionados

para compro-

misso de ação.
6.4

SISTEMAS QUÍMICOS DO PROCESSO
Esta seção deve:
- relacionar cada sistema químico ã descrição do pnocz&*o
e fluxograma apropriados;
- identificar» onde for pertinente, o sistema como uma fonte de efluentes e rejeitos discutidos no capítulo 7.0
"GERENCIA E CONFINAMENTO DE REJEITOS" e no capitulo 8.0 "PROTEÇÃO RADIOLOGICA," fazendo referência ao arranjo geral físico apresentado no capTtulo 5.0 - "PROJETO DA FA
BRICA.
- usar itens e subitens para apresentar a informação de ca_
da sistema químico do pioce.6òo, numerando-se seqüencialmente: 6,4.1,6.4.2,

, e reservando, no final,

o item 6.4* para os "Componentes e Equipamentos Sobres salentes".
6.4.1 SISTEMA DO PROCESSO
Identificar neste item o sistema químico do pxotzòto.
6.4.1.1 Descrição Funcional
Descrever a fase do pKocih&o abrangida pelo sistema químico, sua função e a maneira como serã realizada.
6.4.1.2 Componentes Principais
Explicar, no caso do sistema químico comportar mais
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de um componente, o inter-relacionamento dos componentes individuais e os seus meios de combinação dentro do sistema.
6.4.1.3 Descrição do Projeto
a) analisar as bam-dt-pKojito,

incluindo mate-

riais de construção, limites de temperatura e pressão, dimen
soes detalhadas (especialmente relacionadas ã condições de criti^
calidade), tolerâncias de corrosão, e códigos e normas utiliza dos.
b) discriminar as especificações de material
de fabricação relativas ao sistema quTmico, com detalhes sufi

e
-

cientes para se relacionar com o Programa de Ganantia, da. QualidcL
de. 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 subítens anteriores, os critérios e os meios de garan

-

tir um sistema seguro quanto ã construção, operação e manuten

-

ção, bem como, o limite ou limites selecionados para compromisso
de ação.
b) identificar os ítins que possam ser caracteri
zados como dispositivos de segurança e sejam considerados adici£
naimente necessários além do controle e operação normais do pioCiòòO.

c) enfatizar as considerações radiologicas e de
controle de ciitica.Lida.dz. .
6.4.1.5 Limites de Operação
a) identificar os limites, condições e requisitos
de desempenho, com detalhes suficientes de modo a permitir a ava6-6
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liação da necessidade de determinada especificação técnica.
b) descrever» com precisão, a relação de interface com outros sistemas.
6.4.x COMPONENTES E EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES
a) descrever, detalhadamente, as características de pr£
jeto que incluam instalação de equipamento sobressalente ou ai ternativo (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 aj a seleção de projeto para minimizar a exposição ã radiação em operações de manutenção.
c) descrever, também, as bases dos programas de inspz cão, de manutenção preventiva c de zn&a.io&, para garantir o funcionamento seguro contínuo.
6.5 SISTEMAS AUXILIARES DO PROCESSO
Esta seção deve:
- analisar, apenas, os sistemas auxiliares projetados para
reciclagem completa dentro do processo de linha, reserva^
do os sistemas auxiliares de gerência de efluentes para
discussão no capitulo 7.0 - "GERENCIA E CONFINAMENTO

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 pnocu>*o e aos alar mes, e também, o inter-reiacionamento entre esses dispositivos,
utilizando como referência para a análise, os diagramas da instrumentação e o próprio pio cm ò o.
6-7
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b) identificar os aspectos necessariamente confiáveis
para assegurar uma confiabilidade adequada e a presença, no projeto, de meios de garantir operação segura contínua ou desliga mento seguro sob condições de acidente.
c) relacionar os aspectos Identificados na alínea b)
com os critérios de projeto apresentados no capítulo 4.0 - "CRITÉRIOS PRINCIPAIS DE PROJETO".
d) analisar o modo de atuação dos sistemas de controle
e instrumentação na monitoração de variáveis relacionadas a segii
rança e de sistemas operativos, dentro dos limites de variação
previstos para condições normais, anormais e de acidente e para
desligamento seguro.
e) descrever a redundância dos dispositivos de segurança necessários para garantir adequadamente operações seguras

do

pnocit&o 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 instrumentação projetados permitem alcançar o modo

OZQU.HO

de. falha, ou um

estado demonstrado como aceitável , se ocorrerem eventos tais
como: desconexão, perda de energia ou força motriz, ou meio-ambiente adverso.
h) fornecer para cada sistema de controle e instrumentação as informações adiante subitemizadas.
6.5.1.1 Descrição Funcional
G.5.1.2 Componentes Principais
6.5.1.3 Sistema de Detecção e Posições
6.5.1.1* Características de Operação
6.5.1.5 Garantia e Critérios de Segurança
6.5.2 SISTEMAS E COMPONENTES SOBRESSALENTES
6*8
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a) descrever, detalhadamente, a instalação de instrumejrç
tação sobressalente ou alternativa, projetada para prover

con -

tinuidade de operação sob condições normais e anormais.
b) descrever, também, as bases dos programas de inipe. ção , de manutenção preventiva e de

WÁCUO&,

para garantir o fu£

cionamento 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 ^ábxica em condições normais

,

seja para mantê-la segura em situações anormais e de acidente.
b) descrever a redundância de controlas e instrumentação que
permita a colocação da ^ábKÍca em condição segura, caso qual
quer das áreas de controle, ou a sala de controle, seja retira da de serviço.
6.7 AMOSTRAGEM E CONTROLE ANALÍTICO
a) analisar os meios de amostragem para análise e controle
do pioce.66o a fim de assegurar o funcionamento dentro dos limi tes prescritos.
b) descrever as instalações e equipamentos disponíveis

para

efetuar as análises, bem como o destino dos rejeitos de labora tõrio.
6.8 GERÊNCIA DOS PRODUTOS
Fornecer informações sobre o sistema e os métodos usados para manuseio e estocagem dos produtos resultantes da operação

da

ba.bnic.ci.
6.9 ITENS NECESSITANDO DESENVOLVIMENTO POSTERIOR
a) identificar, descrever e analisar no RPAS os itw*

impox-

tantzò 2 òzgu.Kanç.a que exijam informações ou dados adicionais de
6-9

100

CNEN

NE-1,09

desenvolvido.
b) caracterizar a Informação técnica especifica que tenha de
ser obtida, delineando o seu modo de obtenção e fornecendo o respectivo prazo previsto.
c) Indicar as alternativas ou opções disponíveis no caso
que não sejam obtidos resultados satisfatórios nos trabalhos

em
de

desenvolvimento.
d) fazer referência das informações obtidas, no capítulo 1.0,
seção 1.5.
6.So ALTERAÇÕES DO RPAS (RFAS)
Descrever detalhadamente no RFAS, os resultados do trabalho
de desenvolvimento identificado no RFAS, 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.
Os objetivos, equipamentos e programa de confinamento de rejeitos devem Implementar , em parte, as considerações necessã rias a proteção contra radiações, apresentadas no capitulo 8.0"PROTEÇAO RADIOLOGICA".
7.1 CRITÉRIOS DE GERENCIA DE REJEITOS
a) fornecer as bam

t aniXzuio* pnincipai* de. px.oje.to e as

análises demonstrativas do confinamento seguro de todos os re jeitos radioativos durante a vida útil da ^ábtilca..
b) incluir considerações sobre a deposição de rejeitos s5lj_
dos e equipamentos contaminados, em instalações exteriores a {{a
bfiica.

7.2 REJEITOS RADIOATIVOS
Esta seção deve identificar os rejeitos radioativos previstos, de acordo com a fonte, composição química e radioquTmica ,
método e plano de manuseio, e modo de estocagem (temporário

ou

permanente).
7.2.1 VENTILAÇÃO E TRATAMENTO DE REJEITOS GASOSOS
a) especificar os rejeitos radioativos resultantes

da

limpeza dos gases por aqueles sistemas.
b) analisar os acessórios de coleta de rejeitos,

tais

como filtros e lavadores, indicando o destino dos rejeitos após
a regeneração ou substituição desses acessórios.
c) indicar, no caso de transferência dos rejeitos pa ra outros sistemas de tratamento de rejeitos, a maneira de efetuá-la e seus possíveis efeitos radiolõgicos.
7.1
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7.2.2 RETENÇÃO E TRATAMENTO DE REJEITOS LÍQUIDOS
a) explicar a geração de todos rejeitos iTquidos e

sua

introdução nos sistemas de tratamento, incluindo os rejeitos

de

laboratório, derramamentos líquidos e soluções de limpeza.
b) estabelecer, como parte dos objetivos de projeto relativos aos níveis de inventario previstos, os meios de estoca gem provisória ou a longo prazo, e a identificação das correntes
de rejeitos programadas para redução de volume ou solidificação,
relacionando o método e respectivos equipamentos ao nível de radioatividade correspondente.
c) descrever os métodos e equipamentos a serem usados
para redução de volume e/ou solidificação dos rejeitos

líquidos

identificados neste item.
7.2.3 TRATAMENTO DE REJEITOS SÕLIDOS
a) Relacionar todos os rejeitos sólidos produzidos du rante a operação da ^cLbfiica., bem como descrever o sistema usado
para a respectiva manipulação , embalagem , transporte e dispo sição.
b) explicar os métodos de contenção adotados para

os

rejeitos sólidos retidos no local durante a vida útil da 65.hn.ica.,
incluindo análise dos aspectos de corrosão e monitoração da contenção.
7.3 REJEITOS NAO RADIOATIVOS
Identificar as fontes de rejeitos não radioativos, incluindo
os produtos de ccnbustao, bem como todos produtos químicos liberados pela bábuica., a fim de que se possa constatar não ter ha vido contaminação radioativa em tais fontes , particularmente nos
efluentes.
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CAPITULO 8.0 - PROTEÇÃO RADIOLOGICA

Este capitulo deve fornecer informações completas sobre a pro
teção radiológica oferecida pela iãbuica, abrangendo :
- métodos de proteção e exposições ocupacionais estimadas para o pessoal de operação, em condições normais e anormais
previstas (inclusive manipulação, uso, armazenamento e de posição de material radioativo, manutenção, inspeção ope

-

racional 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 PROTEÇÃO RADIOLOGICA
(Resolução CNEN-06/73).
As referências a informações apresentadas em outros capTtulos
devem ser feitas, especificamente, onde se faça necessário.
8.1 GARANTIA DE EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS TAO BAIXAS QUANTO RAZOAVELMENTE EXEQÜÍVEL.
8.1.1 DIRETRIZES
a) fornecer as diretrizes e estrutura organizacional
lacionadas a garantia de que as exposições ocupacionais

re sejam

tão baixas quanto razoavelmente exequTvel , para o projeto da (Jãí»u.ca(no RFASJ .
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 exequTvel:
- as considerações de projeto das instalações e equipamentos,
pertinentes;
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- a forma de aproveitamento da experiência de projetos anteriores no aperfeiçoamento do projeto da ia.bH.lca;
- as orientações de projeto (gerais ou específicas) fornecidas aos projetistas individuais;
- a orientação do projeto no sentido de reduzir as necessicU
des de manutenção dos equipamentos, os níveis de

radia

ção e o tempo gasto na manutenção.
b) analisar os arranjos e planos para a descontaminaçao
da iâbxlcA.
8.1.3 CONSIDERAÇÕES DE OPERAÇÃO
a) descrever no RPAS, com relação a garantia de exposições ocupacionais e níveis de contaminação residual tão baixos
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
ba.btiic.ci , indicando as informações Incorporadas de outros
projetos;
b) descrever no RFAS, com relação ã garantia de exposi ções ocupacionais e níveis de contaminação residual tão baixos
quanto razoavelmente exequTvel:
- os procedimentos e métodos ou técnicas de operação a

se -

rem usados;
- os critérios e/ou condições de Implementação de vários deis
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 de£
critas no item 8.1.2 e nas características de projeto
8-2
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proteção radiolõgica apresentadas no item 8.2.1.
8.2 CARACTERÍSTICAS DO PROJETO DE PROTEÇRO RADIOLÕGICA
8.2.1 CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO NO LOCAL
a) identificar as ba&iò-dt-pKOje.to para cada zona de coji
trole de contaminação, incluindo uma análise de limites de desem
penho desse controle, para condições normais e anormais.
b) fornecer plantas indicando a localização, o

arranjo

geral dos equipamentos ou outros aspectos funcionais.
8.2.1.1 Zonas de Contaminação e de Radiação
a) identificar , no tocai e dentro da iâ.bxlc.<i , as
zonas consideradas como de contaminação e/ou de radiação, defi nindo com rlareza a posição das interfaces entre as zonas.
b) descrever o tipo dos controles adotados para
prevenir a disseminação de contaminantes.
8.2.1.2 Controles de Entrada e Saída
Analisar os métodos de controle de entrada e saí da das zonas contaminadas, incluindo os relativos ao alerta so bre proteção contra radiação por parte do pessoal (Ex: afixação
de avisos, marcação de limites, etc) e ao confinamento da contaminação (Ex: equipamento protetor, monitoração de pessoal, etc).
8.2.1.3 Controle de Contaminação e de Radiação
a) fornecer as baie.o-de.-pKoje.to, objetivos e ta xas de dose de radiação estimadas, de modo a demonstrar que

a

exposição do pessoal de operação será tão baixa quanto razoavej_
mente exequTvel.
b) analisar no RFAS, os procedimentos e instru
mentação adotados para monitoração de níveis de radiação e de
contaminação, os níveis selecionados acima dos quais será ne
cessãrio agir e as medidas a serem tomadas em tal caso.
8-3
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8.2.1.4 Procedimentos e Areas de Manutenção
a) descrever os procedimentos e arranjos f u n d o nais para a realização de trabalhos de manutenção em áreas conta^
minadas ou em equipamentos sujeitos a contaminação.
b) comparar os limites de exposição ã radiação

e

os níveis de exposição previstos.
8.2.1.5 Meios de Descontaminaçao
a) fornecer e justificar os meios incluídos no pro
jeto da iO.bH.lza. para descontaminar equipamentos e áreas durante
a sua vida operacional.
b) analisar as disposições e planos para descon
taminação final e descomissionamento da ^áb/t-tca.
8.2.2 VENTILAÇÃO DOS EDIFÍCIOS
a) descrever as características de projeto relativas

ã

proteção de pessoal incorporadas nos sistemas de ventilação, demonstrando, através da extensão das análises sobre ventilação

e

tratamento de rejeitos gasosos efetuadas nos capítulos 5.0 e 7.0
que os projetos selecionados atendem as normas pertinentes
CNEN

da

e garantem exposições ocupacionais tão baixas quanto razo-

avelmente exequTvel.
b) referir-se ã abordagem sobre ventilação do edifTcio
no subi tem 5.4.1.1 e a desenhos e esquemas apropriados, a fim de
estender a análise de inter-relação de partes e controles

de

componentes para fins de:
- manutenção da exposição interna tão baixa quanto razoavelmer^
te exequTvel;
- prevenção da dispersão de radioatividade sob condições normais de operação;
- minimização da dispersão de radioatividade sob condições anormais ou de acidentes;
R-a
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- controle de contaminação ertre áreas;
- controle de contaminação durante as atividades de manutejri
çao.
c) descrever os objetivos fundamentais e de desempenho
dos sistemas de ventilação do edifício, fazendo referência

ao

item 5.4.1 e incluindo:
- análise das areas e equipamentos servidos e os critérios
para prover continuidade de serviço ao sistema total;
- considerações de interface

entre componentes dos siste-

mas e os sistemas de tratamento dos respectivos rejeitos
gasosos;
- análise dos limites de projeto selecionados para operação
e os limites de desempenho necessários 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 eji
frentar eventos operacionais típicos, tais como , incêndio, ex plosões , ventos fortes e a falta de energia elétrica,
e) referir-se a abordagem sobre tratamento de rejeitos gasosos na seção 7.2 e a fluxogramas do método e equipamentos
apropriados, a fim de estender a análise demonstrando que:
- durante operações normais, as liberações de radioatividade
envolverão níveis "tão baixos quanto razoavelmente exeqüível";
- a capacidade de cada sistema é suficiente para confinar a
radioatividade lurante operações anormais ou sob condi
ções de acidentes postulados;
- foram incorporados dispositivos para monitorar adequada mente o desempenho;
8-5
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- 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 efetuados nas características de proteção do projeto dos sistemas
de ventilação , desde a apresentação do RPAS.
8.2.3 INSTRUMENTAÇÃO DE MONITORAÇÃO DE ÁREA
a) descrever, no RPAS, os monitores fixos de radia ção de área e de ct-it-Lcalídadt, a instrumentação para monitoração continua de materiais radioativos dispersos no ar, bem como
os critérios de localização desses monitores.
b) analisar , no RFAS, os mecanismos e procedimentos
para garantir a segurança e verificar a calibração dos instru mentos.
8.3 ESTIMATIVA DA DOSE EXTERIOR AO LOCAL
Esta seção deve:
- descrever o programa e o procedimento analTtico adotados
para monitorar a concentração de radionuclideos das cor rentes de efluentes da ^ãbfiíca;
- relacionar o programa de monitoração com os fluxogramas
do pioczàio

e as discussões apresentadas nos capítulos

6.0 e 7.0;
- estimar a contribuição da úíbfi-Lca. para o nível de radioatividade exterior ao local.
8.3.1 PROGRAMA DE MONITORAÇÃO AMBIENTAL DE EFLUENTES
Descrever, no RPAS, o programa para monitorar e estimar a contribuição de radioatividade ao meio-ambiente, detalha^
do' o procedimento e os resultados obtidos para determinação dos
níveis de radiação de fundo e da estimativa da subsequente contribuiçao da jabxlca.
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8.3.1.1 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

monitoração adotado para cada elemento referido na alínea anterior, a confiabilidade prevista e a sensibilidade (em Ci.seg.m~3)
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 frequincia de amostragem, os limi tes para ação e os procedimentos adotados para manter integridade continua de análises.
8.3.1.2 Monitoração de Efluentes Líquidos
a) descrever as características dos sistemas

de

amostragem de líquidos adotados, suas localizações e os elemen tos a serem monitorados.
b) indicar, com relação a cada dispositivo de monitoração adotado para cada elemento referido na alínea ante
rior, a confiabilidade prevista e a sensibilidade (em Ci.seg.m~3)
em duplo tempo de resposta do instrumento e durante uma semana.
c) justiricar a seleção de cada sistema de amos tragem e instrumento.
d) discutir a frequincia de amostragem, os limi tes para ação e os procedimentos adotados para nanter integri
dade contínua de analises.
i »

8,1.3.3 Monitoração de Rejeitos Sólidos
Descrever os procedimentos, equipamentos e ins trumentação adotados para monitorar os rejeitos radioativos
lidos.

só-
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8.3.1.U Monitoração Ambiental
a) descrever, em detalhes» o programa de monitorai
ção de possível contribuição de radioatividade ao local e arredo res.
b) identificar as amostras de atmosfera , solos ,
flora e fauna a serem coletadas, sua freqüência de obtenção,

as

análises previstas e o método de relato;
c) incluir o programa para coleta e avaliação coji
tínua de dados meteorológicos para suplementar as estimativas

pre

viamente desenvolvidas.
8.3.2 ANALISE DE CONTRIBUIÇÃO MÚLTIPLA
Apresentar uma análise de exposições incrementais e totais resultantes de instalações nucleares existentes ou projeta

-

das nas redondezas (ate um raio de 10 quilômetros) , comparanoo
com a radiação de fundo (em homens-rem) para a mesma população.
8.3.3 EXPOSIÇÕES ESTIMADAS
a) considerar os setores de 22°30' centrados sobre

os

16 eixos cardiais concorrentes na iãbxlca, e indicar as exposi
ções estimadas anuais (em homens-rem/ano) atribuíveis aos

seus

efluentes, em cada área setorial compreendida entre os arcos concêntricos consecutivos tendo, respectivamente , raios de 1,2,3,4,
5 e 10 quilômetros.
b) fornecer, com ênfase nos caminhos críticos para

o

homem, cálculos de amostra com as hipóteses adotadas, relaciona^
do com os dados meteorológicos do capítulo 3.0 e as taxas de 1ibe_
ração de radioatividade do capítulo 7.0.
c) fornecer alem das determinações de dose (em homensrem) de corpo inteiro, detalhes sobre as doses (em homens-rem)recebidas pelos órgãos críticos.

8-8
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8.3.»* LIBERAÇÃO DE LÍQUIDOS
a) descrever os efluentes radioativos líquidos.
b) analisar, fazendo referencia ao capitulo 7.0, o

modo de tratamento dos rejeitos líquidos e o respectivo g:ou de
segurança.
c) descrever a contribuição dos líquidos liberados
como vapor d'agua ã atmosfera, para os Lermos de f

"e radioati

va gasosa.
d) descrever os rejeitos radioativos e não-radioatívos das fontes referidas nos subi tens Ò.3.4.1 a 8.3.4.6.
8.3.4.1 Efluentes do Processo Tratados
8.3.4.2 Torres de Resfriamento (descarga)
8.3.4.3 Esgotos
8.3.4.4 Bebedouros
8.3.4.5 Escoamento das Águas Pluviais
8.3.4.6 Rejeitos de Lavanderias
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CAPTTÜLO 9 - ANALISE DE ACIDENTES

Este capitulo, no RPAS.deve discutir em profundidade as anã
lises dos acidentes postulados, na medida do desenvolvimento da
tecnologia na ipoca de sua apresentação.
Devem ser identificados e analisados todos os acidentes

de

probabilidade não desprezível, desde os menores ate os aciden tes básicos de projeto, incluindo suas causa" e conseqüências.
Em cada caso, deve ser feita uma referincia ao capítulo e ã seção apropriados que apresentem as considerações para prevenir
ou atenuar o acidente.
No RFAS,e«tte capítulo deve fornecer detalhes suplementares
revistos ou desenvolvidos desde a apresentação do RPAS,resultan
do de informação adicional na fase de construção da iãbnica.
9.1 OPERAÇÕES ANORMAIS
Esta seção deve apresentar os eventos que possam decorrer
do mau funcionamento de sistemas, condições anormais de opera ção ou erros do pessoal de operação, eventos cuja magnitude, em
geral, não teria efeito significativo além da anta. de. zxctuòão.
0 modelo adiante deve ser utilizado para fornecer o» deta lhes desejados sobre a análise individual dos diversos eví>-ttos,
numerando-se os itens seqüencialmente , isto é , 9.1.1,9.1.2

,

9.1.1 EVENTO ANALISADO
Identificar o evento, sua localização, tipo de falha ou
mau funcionamento , berc como o «isteme

v sistemas envolvidos.

9.1.1.1 Causa Postulada 4 J Ever/to
a) descrever a seqüência de ocorrências passíveis
de iniciar o evento, e as bases para da te "mi nação da previsibili^
9.1
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dade ou probabilidade de cada ocorrência na seqüência, fornecer^
do os seguintes dados:
- hipóteses e condições iniciais;
- seqüência, fase por fase, do curso de cada ocorrência;
- identificando os sistemas de proteção exigidos para funcionar em cada fase;
- ide'; ui ri cação das ações necessárias do pessoal de operação.
ht analisar o curso inteiro do evento, mostrando quan^
do devem funcionar os sistemas de proteção, o efeito de

falhas

de funções protetoras, o desempenho de sistemas auxiliares

de

proteção, e o crédito atribuído aos dispositivos de segurança ,
ao funcionamento de outros sistemas e ãs conseqüências de fa lhas.
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 pos sam servir para identificação das funções, sistemas, intertra vamentos, e controles relacionados ã segurança, e para defini ção das ações exigidas do operador sob condições de ocorren
cias operacionais previstas e de acidente.
9.1.1.2 Detecção do Evento
Analisar os meios ou métodos previstos

para

detecção de operação anormal através de alarmes visuais ou au díveis , ou de inòptçõe.A de rotina com freqüência pré-estabelecida, fornecendo para cada caso uma avaliação do tempo de res posta.
9.1.1.3 Análise de Conseqüências
Analisar os efeitos e, particularmente, quaisquer conseqüências radiolõgicas do evento, fornecendo:

9.2
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- os métodos, hipóteses e condições adotados na estimativa
do curso do evento e na avaliação das consequincias;
- a identificação das características dependentes do tempo,
nível e taxa de liberação de radioatividade dentro

do

sistena de confinanento , que possa escapar para o meioambiente;
- a indicação,para cada sistema, da margem de proteção propiciada para limitar a extensão do evento ou as suas consequincias.
9.1.1.>» Ações corretivas
Indicar, para o evento em consideração, as ações
corretivas necessárias ao retorno a normalidade.
9.2 ACIDENTES
Esta seção deve fornecer uma análise das situações previsíveis em que o confinamento primário e/ou secundário possa so frer colapso a ponto de liberar materiais radioativos além
ífita. de. txclu&ão ,ou em quantidade capaz de causar sérios
nos ao pessoal no interior das évie.a& dt ixcltuão

da
da -

e controlada.

Devem, também, ser analisados os acidentes industriais que,
embora não resultem em liberação de radioatividade, possam comprometer o pessoal no local.
0 modelo adiante deve ser utilizado para fornecer os deta lhes desejados sobre a análise individual dos diversos aciden tes postulados, numerando-se os itens seqüencialmente, ou seja,

9.2.1 ACIDENTE ANALISADO
Identificar o acidente, seu tipo e sua localização ou
a parte da instalação envolvida.
9.2.1.1 Causa Postulada do Acidente
9.3
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a) descrever a seqüência de ocorrências que coji
duzam ao inTcio do acidente, identificando as respectivas causas,
como por exemplo, fenômenos naturais, erro humano, mau funcionamento ou falha de equipamento.
b) fornecer uma estimativa da probabilidade

de

cada ocorrência n» seqüência , esclarecendo o seu modo de obtenção.
9.2.1.2 Análise do Acidente
^

a) analisar os efeitos e, particularmente quais-

quer conseqüências radiolóqicas do acidente, fornecendo:
- os métodos, hipóteses e condições adotados na estimativa
das conseqüências e na sua ei mi nação, e as providências para atenuação do acidente;
- a avaliação das conseqüências em pessoas e propriedades exteriores ao lotai.
b) descrever (ou identificar por referência),se
for o caso, o modelo físico ou matemático empregado na analise ,
especificando as simplificações introduzidas, e as bases para
sua utilização com relação ãs condições meteorológicas, topográficas ou outras circunstâncias e combinações de condições adversas, consideradas na análise.
c) explicar as condições e hipóteses associadas
com o acidente analisado, Incluindo referências a dados publicados ou Investigações de pesquisa e desenvolvimento que fundamentem as condições admitidas ou calculadas.
d) discutir o grau de interdependência de siste
mas (sistemas de confinamento e outros dispositivos de segurança)
que contribui, direta ou indiretamente, para controlar ou 1imi tar vazamentos dos sistemas de confinamento ou de outras fontes
como i o caso da Contribuição dos sistemas de ar de confinamento,
9.4
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sistemas de purificação e limpeza do ar, etc
e) especificar os resultados e conseqüências da
análise e a margem de proteção propiciada por qualquer sistema
com função de limitar a extensão do acidente ou as suas conse quincias.
f) discutir os resultados dos cálculos das do ses Integradas potenciais no corpo inteiro e Órgãos críticos
provenientes de exposição ã radiação, em função da distância
tempo após o acidente.

9.5

e
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CAPÍTULO 10.0 - CONDUÇÃO DE OPERAÇÕES

Este capítulo deve fornecer informações detalhadas sobre a
estrutura dentro da qual será conduzida a operação da iabfilca ,
abrangendo os programas de treinamento e retreinamento de pes soai que vi".em assegurar uma equipe tecnicamente competente, oirentada no sentido de prover implementação contínua de procedi^
mentos e programas operacionais e administrativos

necessários

para garantir a operação segura.
10.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Esta seção deve apresentar a estrutura organizacional vi gente durante a construção da iãbKlca (RPAS),

e aquela a vigo-

rar, durante os seus ensaios pre-operacionais , partida e operação (RFAS).
10.1.1 ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA PROPRIETÁRIA
a) descrever, com relação a empresa proprietária

da

&ãbiica , a organização ou sistema relacionado ã atividade

de

processamento de combustível, esclarecendo, caso a empresa se
ja constituída de duas ou mais entidades existentes, as rela

-

ções e responsabilidades entre essas entidades.
b) fornecer informações suficientes para demonstrar as
disponibilidades financeiras relativas ã construção , operação e
descom1ss1onamento da iãbxita.
' 10.1.1.1 Funções,Responsabilidades e Autoridades da Enpresa
Descrever as funções, responsabilidades e autoridades da empresa, relacionadas a" engenharia, projeto, construção , ganantia da qualidade., in&aíoA, operação e outras atividades aplicáveis ã

lãbMta.

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 gerência e a equipe de apoio tecni co, estabelecidas para as funções de projeto, construção, revisão e garantia

da qualidade, da ^abiica,

bem como para as respoji

sabilidades e autoridades de pessoal e organizações referidas
no subi tem 10.1.1.1.
b) estabelecer o grau de dependincia 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 i n terfaces organizacionais entre a empresa p r o p r i e t á r i a da lãbfií.
ca, o engenheiro 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 empre_
sa, especificamente incumbida de colaborar no planejamento,cons
trução e operação da bíblica, incluindo, com relação ã equipe de
engenharia, os correspondentes deveres, responsabilidades e auto_
ridades , juntamente com o número de técnicos, qualificações,cu£
rículos escolares e profissionais , e experiincia técnica.
b) especificar o eventual apoio técnico a ser
prestado por consultores externos a equipe técnica da empresa

,

discriminando , neste caso, as áreas especificas de responsabil^
dade, assim como as atribuições funcionais do grupo de assesso res.
10.1.2 ORGANIZAÇÃO OPERADORA
Descrever a estrutura, funções e responsabilidades

da

organização operadora.
10.1.2.1 Organização da Fábrica
a) descrever a estrutura organizacional da &éL 10.2
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bilidade.
b) descrever a estrutura organizacional para g£
rantir operação segura, o pessoal designado para a equipe

de

segurança, seu modo de operação e suas responsabilidades.
10.1.2.2 Funções, Responsabiliades e Autoridade do Pessoal
Descrever as funções, responsabilidades e autoridades de todos cargos de pessoal, incluindo uma análise
sucessão especifica para a responsabilidade

da

relativa í operação

global da tábulca no caso de ausências, incapacitação ou outras
emergências.
10.1.3 REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL
a) especificar no RPAS os requisitos mínimos de qualj^
ficação e as qualificações do pessoal designado para a
conforme os sübitsns 10.1.3.1 e 10.1.3.2.
b) fornecer no KfAS quaisquer alterações nas q u a l i f i cações exigidas e a descrição da equipe definitiva selecionada pa_
ra a £á6/LÍca.

10.1.3.1 Requisitos Mínimos de Qualificação
Especificar os requisitos mínimos de qualifica
ção de todo pessoal de apoio de operação, técnico e de manutenção
da úãbtUca.

10.1.3.2 Qualificações do Pessoal
a) apresentar no RPAS, sob forma resumida, as
qualificações dos indivíduos designados

para as posições de ge -

rincia e técnicas, identificando-os pelo título do cargo e, no m£
nimo, descrevendo a sua formação educacional, seu treinamento

e

sua experiência.
b) fornecer no RFAS as qualificações comple tas do pessoal da ^ábKÍca.
10.3

122

CNEN

NE-1.09

10.1.4 RELACIONAMENTO COM ORGANIZAÇÕES EXTERNAS
a) discutir os acordos feitos com organizações extejr
nas, incluindo aqueles que fornecem peritos sobre aspectos têcni^
cos de detalhes relativos ã seleção e avaliação do local, projeto e construção da ^âbfUca, seleção ou desenvolvimento do pfioct&_
AO

ou equipamentos e avaliações de segurança.
b) expor quaisquer acordos feitos com outras agin

cias governamentais, bem como o método ou sistema usado para co£
trolar as interfaces entre participantes.
10.2 ENSAIOS PRÉ-OPERACIONAIS E OPERAÇÃO (RFAS)
Esta seção , no RFAS, deve:
- descrever os ensaios pri-operacionais e planos de partida
de operação;
- enfatizar os planos demonstrativos de que as instalações,
equipamentos e pioctòio satisfazem os critérios de proj£
to e de segurança discutidos em capítulos anteriores;
- apresentar os planos de in.6a.io6 para verificar a integr^
dade da instalação, equipamentos e px.oce.66o, e para consubstanciar a análise de segurança.
Os resultados da execução dos planos devem ser submetidos
sob a forma de um apêndice ao RFAS.
10.2.1 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA CONDUÇÃO DO
PROGRAMA DE ENSAIOS
a) descrever o sistema de preparação, revisão, apro
vação e execução das instruções e procedimentos de ensaios, bem
como , o de avaliação, documentação e aprovação dos resultados
de znòaíoò , incluindo as responsabilidade organizacionais

e

qualificações de pessoal relativas ao proprietário da ^ábiica e
seus contratados.

10.4
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b) descrever, com base nos resultados dos ensaios (p.
ex: Inadequação dos procedimentos de imaio&, ou restitados destes contrários aos esperados), os procedimentos administrativos
para incorporação de quaisquer alterações de procedimento ou modificações de sistema que se façam necessárias.
10.2.2 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE ENSAIOS

Descrever:
- os objetivos dos tn^áJLoi 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 zn&áio& % in cluindo condições especiais para simular condições normais
e anormais de operação.
10.2.2.1 Instalações

Relacionar os ite.no sujeitos a
tizando respectivamente

zmaio&,sinte

o seguinte:

- tipo de in&aio;
- resposta;
- normalização para conformidade.
10.2.2.2 Operações do Processo

Relacionar as operações do pn.oc.z66o sujeitas
.;

zn tolos,
•

sintetizando respectivamente o seguinte:

ao de insaia;

- resposta;
- normalização para conformidade.
10.2.3 ANALISE DO ENSAIO
Fornecer, para cada tnsalo pré-operaciona7 , em subi_
tens numerados seqüencialmente, ou seja, 10.2.3.1 , **..2.:;.:,.....
10.5
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as seguintes informações:
(/) identificação - fornecer o nome do inòaio ou do sistema
submetido a

imaio.

(2) objetivo - descrever o objetivo do e.n&alo
(3) resposta e critérios de aceitação - definir a resposta
esperada em termos de critérios e baiZA-dz-pfiojzto a

-

presentados em capítulos anteriores, indicando a margem
de diferença aceitável para operação segura. Quando

os

resultados do znòaio pri-operacional não confirmarem

a

resposta prevista, discutir, em detalhe, as alterações
necessárias, justificando

sua eficácia ne

orrecão

d-

problema.
10.3 PROGRAMAS DE TREINAMENTO
Esta seção deve apresentar os programas de tr

namento , bem

como a estrutura organizacional responsável pela administração

e

titQÍ&tfio* correspondentes.
10.3.1 PROGRAMA DE TREINAMENTO
a) descrever o programa de treinamento proposto, incluindo o alcance do treinamento em:
- projeto e operações da jãottca , instrumentação e controle,
métodos de lidar com anormalidades de funcionamento do pioct&Ác , procedimentos de descontaminação e de emergência;
- proteção radiolõgica, envolvendo natureza e fontes de ra

-

diaçie, 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.
c) descrever o programa para treinamento contínuo
através de apresentação de dados e Informações adicionais.
10.6
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10.?.? ADMINISTRAÇÃO E REGISTROS
Identificar o pessoal na organização , responsável
pelos programas de treinamento e pela manutenção dos KZQÍAtKot*
atualizados sobre a situação do pessoal treinado, treinamento p£
ra novos empregados ou treinamento avançado do pessoal existen te.
10.4 OPERAÇÕES NORMAIS
Esta seção deve apresentar a relação

de procedimentos rela_

cionados com a condição segura das operações normais da fiábAica,
bem como o sistema gerencial de manutenção de ntgíbtioA de opera
ção.
10.4.1 PROCEDIMENTOS DA FABRICA
a) incluir no RFAS um compromisso de conduzir operações relacionadas a segurança, através de procedimentos escri
tos

detalhados
b) adicionar no RFAS , uma relação de títulos de pnj

cedimentos (com indicação precisa de seus objetivos e aplicabilj^
dade), e uma descrição dos procedimentos de revisão, modifica
ção e aprovação para todos procedimentos de operação, manutenção
e znòaio, através do emprego de manuais de garantia da qual-idadz
e de segurança.
10.4.2 REGISTROS DA FABRICA
Apresentar no RFAS, o sistema gerencial detalhado p£
ra manutenção de registros relacionados com o histórico da operação da úábiíca , abrangendo:
- os xe.aiAtA.oA. referidos na seção 12.11;
- os reqistros de operação, com as principais manutenção, a1t£
rações ou adições executadas;

10.7
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- registros e eventos e concorrincias anormais associados com
liberações radioativas;
- levantamentos ambientais.
10.5 PLANOS DE EMERGÊNCIA
Esta seção deve descrever os planos para lidar com emergincias, de modo a se ter:
- no RPAS,informação suficiente para assegurar a compatibilidade nos planos de emergência propostos com as caracterTsti.
ticas de projeto da tãbiica, o "lay-out" do local, e a
ção deste com relação a considerações, t a i s como vias
a c e s s o , d i s t r i b u i ç õ e s populacionais circunvizinhas e

de
usos

da terra;
- no RFAS,as linhas gerais dos planos de emergincia, em ex

-

tensão s u f i c i e n t e para demonstrar que os mesmos provim ga rantia razoável de que podem e serão tomadas medidas apro priadasno caso de uma emergincia , a fim de proteger a vida, saúde e
bem do público.
10.6 DESCOMISSIONAMENTO
Esta seção deve fornecer a informação relativa ao descomissionamento
da á

10.6.1 PROGRAMA EE DESCOMISSIONAMENTO
Fornecer o programa planejado para descomissionamento da
10.6.2 DESCONTAMINAÇAO
Discutir

os procedimentos e arranjos para descontaminar a rfá

bfiica, de modo a não constituir risco indevido por período ilimitado.

10.6.3 ACORDOS COM ORGANIZAÇÕES EXTERNAS
Expor os arranjos e acordos com outras organizações no sentido
de assegurar o descomissionamento seguro contínuo da iãbfUca.
10.8
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CAPTTULO 11 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Este capitulo deve fornecer informações detalhadas sobre as
Especificações Técnicas (E.T.) selecionadas para a uòina .abrangendo tanto assuntos técnicos quanto administrativos.
As E.T. pertinentes a área técnica, referem-se a:
- características da iabuica (variáveis, sistemas ou com ponentes do pioctuo)

de importância dominante para a s£

gurança;
- monitoração ambiental e de efluentes , com ênfase na obtenção de nTveis

de liberação e exposição " tão baixos

quanto razoavelmente exeqüível".
Quando as E.T. pertinentes a área administrativa, referemse aos requisitos funcionais e organizacionais importantes

pa-

ra atingir e manter a operação segura da la.bn.ica..
As E.T. devem incluir:
(í) Limite.* de S&guKança. - limites impostos a variáveis do
p/toce44o observáveis e mensurãveis(p.ex: pressões, tem
peraturas, vazões, concentrações, volumes e quantida des), cuja insuperabiHdade é necessária ao controle
adequado da operação e a proteção da integridade

do

sistema físico projetado para evitar a liberação

não

controlada de radioatividade;
(2) ValoJie* Limite.* dt Ajuòte. dos Siòtemaò dl Sag afiança valores limites para ajuste dos alarmes automáticos ou
dispositivos de proteção relacionados com variáveis do
p/Loce44o,observáveis e mensuráveis

, das quais depen-

dem funções de segurança importantes.
'

(3) CondíçõíA Limitei dl Ope.xaçã.0 po/ia Equipamento - nTveis
mínimos de desempenho ou de capacidade de funcionamento

11-1
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de sistemas ou componentes e exigidos para operação segtj
ra da iâbnÁcApe número mínimo de componentes ou partes nrf
nima dos sistemas que precisa estar operível ou disponível;
(4) ConcUçõe* Limitei de. Opixaçcio tnvolvcndo contUçõe-i c caKazteJilhtlcai ticnicai da iíbuica necmáJiiaj* paxá. opeJia. ção continua - estabelecidas em termos de quantidade per
missTveis, como por exemplo , temperatura, pressão, massa de material fissionível, concentração de material radioativo

em outros sistemas, volume de fluido exigido

em um sistema, constituição química de certos fluídos ou
configurações permissiveis de equipamentos;
(51 Ktquiòltoò paxá In&piçõz* e Bnéaloò VeJiiodiio* - condi ções relativas a ensaios, calibração ou inspeção, visando assegurar a operação da iabnJLca. dentro dos limites de
segurança e o atendimento das condições limites de opera_
ção.
(6) CaH.aLC.ttKlotlc.au de. Vnoje.to - características de especial
importância para cada uma das barreiras físicas e para
a manutenção de margens de segurança no projeto,

tais

como materiais de construção e arranjos geométricos;
(7) Contuole.* AdmlrUAtxaXlvoò - procedimentos ou regras, estabelecidos e monitorados pela gerência, para assegurar
a operação controlada da fibnlai 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
limites de operação, e requisitos para inspeções e ensaios peri5_
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dicos.
b) identificar as condições das variáveis do pKoct&&o ou de
tros itens que, como resultado da análise e avaliação de seguran^
ça preliminares, tenham sido selecionadas como objetos prováveis
de E.T. para a iíbtUca., justificando essa seleção.
c) dedicar atenção especial aos itens que possam influir
significativamente no projeto final, a fim de eliminar a necess^
dade 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 labtUca.

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 pertinein
tes , e referenciando, para cada especificação, as seções aplic£
veis do RPAS, onde 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,
apôs revisão, eventuais modificações e aprovação pela CHEH, farão parte Integrante da autorização para Operação da £ã.bKica.
b) fornecer para cada E.T. proposta exceto para aquelas envolvendo características de projeto e controles administrativos,
uma exposição resumida de seus fundamentos sob a forma de consj_
derações técnicas e operacionais que justifiquem a seleção.
c) referenciar para cada E.T. proposta, as seções aplica veis do RFAS onde estejam plenamente desenvolvidos, através
análise e avaliação, os respectivos detalhes e fundamentos.
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CAPTTULO 12.0 - GARANTIA DA QUALIDADE

Este capítulo deve fornecer uma descrição detalhada do Programa de Ganantia da Qualidade. [PGQ] abrangendo os ite.no impoitan
te.6 5 Ae.gun.anca, elaborado em conformidade com o CÓDIGO DE PRflTJ_
CA SOBRE GARANTIA DA OUALIDADE DA AIEA, adotado pela CNEW

atra-

vés da Resolução CNEN-15/79.
12.1 PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE
\

Esta seção deve descrever os aspectos básicos do Programa

dè Gaiantia da Qualidade. i?GQ) para controle das atividades

que

influem na qualidade, associadas com o projeto, construção e op£
ração da &âbKica.
12.1.1 DISPOSITIVOS GERAIS
a) definir a estrutura organizacional para planejamento e implementação das atividades de aanantia da qualidade.,especificando precisamente a autoridade e a responsabilidade das diversas 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, &òpeci6ícaçõ&6

e práticas de enqenharia pertinentes, endossadas

pela CNEN.
c) identificar devidamente os serviços , procedimentos
e it&nò impox.ta.ntto ã 6 eg afiança, especificando os respectivos mé_
todos ou níveis apropriados de controle e verificação.
d) garantir o controle e a verificação das atividades
que influem na qualidade dos itzni, identificados na alínea anterior, num nível compatível com a sua importância para a segurança.
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e) afiançar a execução de atividades ligadas a qualidade, sob condições adequadamente controladas, compreendendo

o

uso de equipamentos apropriados, condições ambientais próprias ã
realização da atividade e técnicas para obter a qualidade requerida.
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 eficiincia adequada.
g) assegurar o conhecimento apropriado, pelas pessoas
com iançõzA de. gaxantla da qualidade, do idioma da documentação
a manusear.
12.1.2 DOCUMENTAÇÃO
t

Assegurar a execução das atividades influindo na qualj^

dade, de acordo com instruções e procedimentos documentados

ou

desenhos de tipo apropriado ãs circunstâncias.
12.1.3 REVISÃO PELAS GERÊNCIAS
Prescrever a revisão regular, pelas gerências das or ganizaçõer envolvidas, do estado e da adequação da parte do programa sob responsabilidade direta dessas gerências.
12.2 ORGANIZAÇÃO
Esta seção deve descrever a estrutura organizacional

.das

principais organizações envolvidas, para fins de gerência, direção e execução do PGQ..
12.2.1 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÕES
a) definir claramente, nos organogramas, as responsa bilidades funcionais , níveis de autoridade e Unhas de comunica^
ção interna e externa.
b) envolver na Implementação do TGQ, tanto executores
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como inspetores, evitando o domínio exclusivo de um único grupo.
c) assegurar a consecução de objetivos de ga.tia.ntia da
qualidadz, por meio dos agentes responsáveis pelo cumprimento da
atividade, inclusive com exame*, tnòaio& e /.nòpzçõzò da ativida^
de pelos próprios executores.
d) afirmar a verificação da conformidade com requisitos de gaiantia 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 influem na qualidade e pelas verificações de garantia da qualidade..
f) garantir as pessoas e organizações com

jjunçõea do.

ganantia da qualidade;
- suficiente autoridade e liberdade organizacional para iden tificar problemas relativos à qualidade, para iniciar,
comendar

re -

ou fornecer soluções e para verificar a implementa

ção de soluções;
- subordinação e acesso direto a um nível de gerencia capaz
de lhes asseverar a necessária autoridade e liberdade

or

-

ganizacional , com independincia suficiente de custos e cronogramas quando opostos ã considerações de segurança.
12.2.2 INTERFACES ORGANIZACIONAIS
Adotar a seguinte metodologia no caso de arranjos organizacionais múltiplos:
- definir claramente a responsabilidade de cada organização;
- estabelecer as medidas apropriadas para garantir as interfaces e a coordenação entre as organizações;
- prover meios de comunicação entre organizações e grupos or ganizacionais participantes de atividades influindo na qua 1 idade;
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- formalizar a intercomunicaçao de informações necessárias,
por meio de documentação

apropriada, identificando o tipo

de documentos e provendo as respectivas listas de distri buição.
12.2.3 PESSOAL E TREINAMENTO
a) desenvolver os planos para seleção e treinamento do
pessoal encarregado de atividades que influem na qualidade.
b) qualificar o pessoal responsável pela consecução de
atividades relacionadas ã qualidade , com base na instrução, experiência e proficiência requeridas para o desempenho das tare fas 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 ã execução e verificação das atividades influindo na qualidade.
12.3.1 PREPARAÇÃO,REVISÃO E APROVAÇÃO
a) estabelecer as medidas de controle relativas ã preparação e emissão de documentos, tais como instruções, procedi mentos e desenhos, incluindo a identificação de todos indivíduos
ou organizações responsáveis pelo seu preparo, revisão, aprova ção e emissão.
b) garantir aos indivíduos ou organizações responsa veis pela revisão e aprovação de documentos, o acesso a informação 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 e -

xecução da atividade.
12.3.3 ALTERAÇÕES
a) sujeitar as alterações de documentos a 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 bcuz.A-dz-pKoje.to, normalização aplicável, conveniência
teriais e procedimentos, interfaces, adequação e alterações

de mado

projeto da ^ábfUca.
12.^.1 DISPOSIÇÕES GERAIS
a) estabelecer e documentar as medidas de controle para assegurar que as b<uz&-de.-pKoje.to e a normalização aplicável,
referentes aos itznA impontantzA ã Azguiança. , sejam corretamente expressas em zApzc.liita.cdzA , desenhos , procedimentos ou ins
truções.
b) incluir os dispositivos para garantir a especificação e prescrição de padrões para consecução da qualidade aplicáveis 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 às funções de segurança dos ltzn&.
d) aplicar as medidas de controle de projeto a

areas

tais como as seguintes:
- proteção contra incêndio;
- proteção radiologica;
- segurança contra criticalidade;
-, química do
- analise de acidentes;
- compatibilidade de materiais;
- acessibilidade para Inspeção em serviço;
- manutenção e reparos;
- definição de critérios de aceitação para

<óupeçõe4 e

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, entre organizações e unidades organizacionais

Incumbidas de execu

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 documentada
e controlada, de Informações sobre projetos. Incluindo altera
ções, através das Interfaces de projeto.
12.U.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 tn&aioò.
b) incluir, no caso de ser necessário um programa
ín&aioi

de

para verificar a adequação de uma característica especí

fica do projeto, os e.n&aio& de qualificação adequados numa uni dade protótipo, nas condições de projeto mais adversas para

a

característica , ou, sob outras condições, cujos resultados possam ser extrapolados para essas condições mais adversas e com a
mesma propriedade de verificação.
12.4.h 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 medidas
de controle aplicadas ao projeto original.
c) prescre\er a revisão e aprovação das alterações

de

projeto pela mesma organização que tenha revisto e aprovado
projeto original, a menos que sejam especificamente

c

designadas

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 inclusão, nos documentos relativos a aquisição de ite.no e serviços
de requisitos mínimos de ga.fia.ntia da quatidadz.
12.5.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

,
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a) incluir nos documentos referentes i aquisição

de

ite.n& e serviços , conforme seja aplicável:
- ba&e.ò-de.-px.ojzto

e normalização pertinente;

- definição do escopo do trabalho - ser realizado pelo fornecedor;
- requisitos técnicos, definidos por referência precisa

a

normas , códigos, procedimentos, instruções ou especifica
ções, que descrevam os lte.no ou serviços a serem efetua dos;
^ - requisitos de emaio,

inAptção e aceitação, e quaisquer

instruções e disposições especiais para tais atividades ;
- condições de acesso ãs instalações e Ke.Ql0tH.00 do fornecedor para fins de inipe.çõe.0 e. auditoria
necimento , quando essa necessidade

na fonte de fo£

for determinada;

- identificação dos requisitos e dos elementos do PGQ, aplicáveis aos it&nò ou serviços adquiridos;
- identificação da documtntação de. garantia da qua.lA.da.di

,

tal como instruções, procedimentos, t&pe.ci$4.caçoe.*, ie.qui
oito6 de. in&pzção, znòaioò e outros, a ser preparada

e

submetida para revisão ou aprovação do comprador;
- dispositivos para distribuição, retenção, manutenção

e

disposição controladas de ie,QÍ*tno!> dz garantia da qualidade.;
- requisitos para relatório e aprovação da disposição

de

ite.no não-con&oKme.A;
- dispositivos para extensão de requisitos aplicáveis de documentos de aquisição, a sub-contratados e sub-fornecedo res, incluindo acesso do comprador ã instalações e
tKOÒ.
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b) prescrever a inclusão nas t*ptcilicaçÃe.& para aqui_
sições, da exigência, com a amplitude necessária, de que contra^
tados ou subcontratados estabeleça* um PGQ, consistente com

os

dispositivos deste capítulo.
12.5.2 SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FONTE
Estabelecer como fator básico para seleção de fontes,
a avaliação do iofintctdoK com relação aos requisitos dos docu mentos de aquisição, utilizando, conforme seja adequado, os seguintes meios:
- o exame de dados históricos de desempenho da qualidade

em

processos de aquisição similares;
- o uso de KtaJiitKOà correntes de gatiantía da qu.aZXda.dz do
fornecedor, apoiados por informação documentada, qualita tiva ou quantitativa, que possa ser avaliada objetivamen te;
- avaliação

na fonte, da capacidade técnica e do sistem* de

Qa.Ka.ntLa 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 itzn&

e serviços com as &òpe.ci^icaçõí& dos documentos

de

aquisição , incluindo medidas tais como:
- tvidlncía objztiva da qualidade fornecida pelos contrata dos ou sub-contratados;
- intpiçõtA e audítofiia na fonte;
- exame do produto na entrega;
- retenção e controle, em local determinado, de testemunhos
de material tal como especificado, para fornecer meios
exame futuro, se necessário;

12-9

de

140

CNEN
- disponibilidade , no local, da evidência

NE-1.09
documentada das

ações de controle sobre os ltzn& e serviços adquiridos.
12.6 CONTROLE DE MATERIAIS
Esta seção deve descrever as medidas de controle relati vas ã identificação, fiscalização, manuseio e transporte

de

materiais e equipamentos influindo na qualidade da lãibMca.
1 2 . 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 -ciem;
- prevenção do uso de itin& incorretos ou defeituosos em
qualquer lugai ;
- garantia de que a identificação do item seja mantida

pelo

número da fornada, número da peça, número de série, ou outros meios apropriados, quer no próprio 'item ou em

AigU

txoò rastreãveis até ele, conforme exigido durante a fabri
cação, montagem, instalação e uso do Itvn;
- disponibilidade, no local / d a documentação exigida

no

controle de um item, desde o início do respectivo proces so de construção.
12.6.2 MANUSEIO,ESTOCAGEM E TRANSPORTE
Estabelecer as medidas para controle do manuseio, estocagem e transporte, incluindo limpeza, emblagem e preservação,
de materiais e equipamentos, em conformidade com instruções, pr£
cedimentos ou desenhos destinados a prevenir dano, deterioração
ou perda.
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12.7 CONTROLE DE PROCESSOS
a) descrever as medidas para assegurar o controle de todos
os processos Influindo na qualidade da jáb*<tca, tais como os utilizados no projeto, construção» fabricação, intaioò, coraissi£
namento e operação, em conformidade com requisitos especifica dos.
b) caso a normalização aplicável exija que o processo

se_

ja realizado por pessoal qualificado usando métodos e equipamejn
tps qualificados, estabelecer e documentar medidas para aflan çar que tais requisitos sejam satisfeitos.
c) no caso de processos não abrangidos pela normalização
disponível ou em que os requisitos da qualidade excedam os dessa
normalização, definir os necessários métodos, pessoal e equipa mentos aprovados.
12.8 INSPEÇÃO E CONTROLE DE ENSAIOS
Esta seção deve descrever:
. o programa de Átupcção das atividades que influam na qualidade da i&bfUca, destinado a verificar a conformidade
com as Instruções e procedimentos documentados e desenhos
pertinentes , e a ser Implementado por ou para cada organização executora de tais atividades;
- o programa completo de tn&áioA necessários para demons

-

trar que os sistemas, estruturas e componentes da bibilaa
funcionarão satisfatoriamente em serviço;
- as medidas para controle de equipamentos de medição

e

- as medidas para Identificação do status da ín&pzção, en
Í0.Í06 e operação de ittm Individuais.
12.8.1 PROGRAMA DE INSPEÇÃO
'a) prescrever a realização das -ínApeçõe* por indivT
12-11

142

CNEN

NE-1.09

duos que não estejam participando da execução da atividade a ins
pecionar.
b) estabelecer a obrigatoriedade de -inópeçõea para cada trabalho efetuado onde seja necessário assegurar a qualidade.
c) estabelecer, para os casos de impossibilidade

de

Inipíção de ite.no 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 fi

xos de <Ln6pe.ção obrigatória, que requeiram a -tn*peção ou teste
munho da mesma por uma organização designada, cuja aprovação seja indispensável para o prosseguimento da atividade.
e) estabelecer o plano para a consecução da necessária
inipeçcio em serviço dos sistemas, estruturas e componentes com pletados.
12.8.2 PROGRAMA DE ENSAIOS
a) abranger os en&aloh requeridos, incluindo conforme
apropriado, tn&aio& de qualificação de procedimentos e equipameji
tos, tnialoò

de qualificação de protótipo, en&aio*

de demons -

tração antes da instalação, entaio* pré-operacionais e de partida, e ivualoi operacionais.
b) estabelecer a realização de cada znòaio

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 emaio

em condições ambi-

entais adequadas por pessoal treinado convenientemente e com ins
trumentação própria devidamente calibrada.
c) afiançar a documentação dos resultados dos znéaloA
e respectivas avaliações para assegurar o cumprimento dos requisitos correspondentes.
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12.8.3 CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E ENSAIOS
a) estabelecer as medidas para assegurar que os apare
lhost calibradores, instrumentos e outros dispositivos e equips
men tos de medição e in6aio&, usados para determinar a conformidade com critérios de aceitação , sejam do tipo, escala, acurãcia e precisão adequados.
b) prescrever o controle, calibração e ajustamento dos
dispositivos de medição e tiuaio* utilizados em atividades in fluindo na qualidade , a Intervalos especificados ou antes

do

uso, a fim de manter sua acurãcia dentro dos limites exigidos.
c) prescrever a obrigatoriedade , no caso de serem
constatados desvios de acurãcia dos dispositivos, de uma avalia^
ção da validade das medições e e.n&a.io&

anteriores , bem como de

uma reavaliação da aceitação dos Ittnò ensaiados.
d) estabelecer as medidas de controle para assegurar o
manuseio, estocagem e emprego adequados de equipamentos calibrados.
12.8.H STATUS DE INSPEÇÃO,ENSAIOS E OPERAÇÃO
a) estabelecer as medidas para identificar o status de
iniptcão e zn&aioà de Ittnò

individuais através de marcas, se -

los, rótulos, etiquetas, fichas de acompanhamento , xigi&tKoò dz
inipicao, localização física, ou outros meios adequados que po sam indicar a,aceitabilidade ou na.o-conbonmJLda.dz do íttm com relação a inAptçõ&ò e.entaiot realizados.
b) prescrever a obrigatoriedade de manutenção da identificação do status de inòpzção e cnòaioi, conforme necessário ,
ao longo da fabricação, Instalação e operação do Itvn, a fim

de

• assegurar que somente itinò devidamente inspecionados e ensaia dos, sejam utilizados, instalados ou operados.
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c) estabelecer as medidas para indicar o status operacional de sistemas» estruturas e componentes da úãbiica, tais co
mo a fixação de etiquetas em válvulas e chaves, a fim de prevê nir sua operação inadvertida.
12.9 CONTROLE DE NAO-CONFORMIDADE
Esta seção deve descrever as medidas para controlar os £tert&
não-con^oAme.6 ou defeituosos, a fim de prevenir sua utilização ou
instalação inadvertida.
12.9.1 DISPOSIÇÕES GERAIS
Estabelecer as medidas de controle sobre os itzm

não-

coniofvne.it ou defeituosos, incluindo:
- identificação adequada dos ítini, por meio de marcas ou et\_
quetas , e segregação física sempre que

praticãvel;

- procedimentos documentados para controlar liberações ou ins
talações posteriores desses lte.no.
12.9.2 DESTINO DE ITENS NAO-CONFORMES
a) estabelecer os procedimentos documentados relativos
ã revisão de ite.m não-eon^ofime.6, para fins de aceitação no estado, rejeição, reparação ou reconfecção.
b) prescrever:
- a definição do responsável pela revisão e da autoridade para decidir o destino de Itzm

não-conboKmn;

- a informação ao comprador, e, quando necessários a autori dade qualificada, sobre a aceitação de Ittnò

não-con^oMmò

apresentando um desvio em relação aos requisitos de aquis ção;
- a documentação da descrição de alterações, dispensa ou desvio de ite.no não-conúofimn que forem aceitos, a fim de ca cacterizar a condição m a l de fabricação.
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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, itztu defeituosos e não6onioH.mlda.dzh, sejam identificadas e corrigidas.
12.10.1 DISPOSIÇÕES GERAIS
Prescrever, no caso de condições significativamente
adversas I qualidade, medidas tais como:
- determinação da causa da anormalidade e adoção de ação corretiva que previna a repetição;
- docum&ntação do reconhecimento da condição adversa, da respectiva causa e da ação corretiva adotada, relatando aos nj[
veis gerenciais competentes.
12.11 CONTROLE DE REGISTROS
Esta seção deve descrever:
- as medidas apra assegurar o preparo adequado de n.zgiitKoò
para uso da gerência do programa de gaA.an.tia da qualidade.;
- o sistema de Kiaiitnoò de garantia da qualidade, estabeleci
do de acordo com instruções e procedimentos documentados.
12.11.1 PREPARAÇÃO DOS REGISTROS
a) dispor sobre o preparo de Ke.giòtAo& representativos de tvidincia objztiva da qualidade, incluindo:
- resultados de revisões, ÁnapeçÕe* , intaioo e oumditoiia*}
- controle de desempenho de atividade;
- análise de materiais;
- diários de operação da tãbnicaj
- qualificação do pessoal, procedimentos e equipamentos;
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- reparos efetuados;
- outros documentos apropriados.
b) prescrever a obrigatoriedade de Ktgi&tKoò legíveis
completos e Identificáveis com relação ao JLttm envolvido.

12.11.2 SISTEMA DE REGISTROS
a) exigir a manutenção de KigJUt\o& suficientes para
fornecer evidencia das atividades Influindo na qualidade e para
descrever as condições pré-operacionais básicas,
i

b) dispor sobre a Identificação» coleção, Indexação,

arquivamento, armazenagem, manutenção e disposição de
tio Ò.

c) prover a pronta recuperação dos tizgíAtn.06 e seu £
condicionamento em Instalações que propiciem ambiente convenien^
te para minimizar dano ou deterioração e prevenir perda.
d) exigir a manutenção em disponibilidade, pelo

ou

para o proprietário da £ãbxlta , do6 JiigiòtKo* e dos materiais
e corpos e prova associados que definem corretamente a condi
ção real de um Ittm fabricado, durante toda sua vida útil , com
preendendo a fabricação , estocagem, instalação e operação.
12.12 AUDITORIAS
Esta seção deve descrever as medidas apra verificar a implementação e eficiincia do VGQ,, através de um sistema de aadito*.ia& Internas e externas, planejadas e documentadas.
12.12.1 DISPOSIÇÕES GERAIS
a) realizar as audítoA.ía.6 de acordo com procedimen tos documentados ou listas de verificação , e por meio de auditores qualificados que não tenham qualquer responsabilidade diretamente nas atividades sob auditoiia.
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b) documentar os resultados de cada auditoiia

pelos

auditores, e revisá-los através uas organizações com responsabilidade na area submetida a auditoiia..
c) adotar ações de acompanhamento de atividades para
verificar se as eventuais deficiências constatadas na au.di.to Kia

foram corrigidas.
12.12.2 PROGRAMAÇÃO
a) programar as OLiidito*JL<u em função do status e im

portância da atividade.
b) suplementar as aadltoKJiaò regularmente programadas, com a.u.ditoKia.6 especiais, no caso de existir uma ou

mais

das seguintes condições:
- necessidade de determinação da capacidade do VGQ

de

um

fornecedor antes da assinatura de um contrato ou ordem de
aquisição;
- tempo decorrido, após a assinatura de um contrato, sufi ciente para implementar o PGd, sendo apropriado verificar
se a organização esta cumprindo as funções de acordo com
o que esta prescrito nesse programa, na normalização vi gente e em outros documentos contratuais;
- processamento de alterações significativas em areas fun cionais do PGQ,;
- suspeição de que a qualidade de um ittm

está ameaçada de-

vido a não-con^oAmídadz do PGQ_;
- necessidade de verificação da implementação de ações corretivas exigidas.

