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1. INTRODUÇÃO

A sociedade moderna convive com o paradoxo de querer benefi

ciar-se das prerrogativas oferecidas pela tecnologia, sem os ris

cos associados ã sua utilização.

Faz-se, assim, necessária uma profunda analise de como esta_

belecer uma perfeita coerência entre a vontade social, as nece£

sidades de desenvolvimento para atendê-la e a capacidade de in

vestimento do país.

0 modelo de sociedade moderna ê fortemente consumidor de

energia. A abdicação do conforto oferecido pelo uso da tecnolo_

gia não é por ninguém cogitada.

A década de 70 demonstrou que a dependência de energia, quer

em termos de matéria prima, quer em termos de tecnologia, é uma

vulnerabilidade inaceitável.

Sendo o Brasil um País rico em recursos hidroelétricos, bem

soube explorar esse potencial para sua produção de energia eléi

trica. Não menos verdade é a existência de grandes reservas na_

cionais de urânio.

Ê fundamental a preparação do pais para a utilização, dessas

reservas a medida que sua participação no cenário gerador de

energia elétrica se torne indispensável.

Não estamos, entretanto, dispostos a aceitar riscos sem o

conhecimento real dos benefícios advindos dessa aceitação, nem,

tampouco, nos auto-1imitarmos ã vontade dos fornecedores de ínsu

mos materiais energéticos ou de tecnologia.

Não distante esta o início da década de 50, quando nossos ma

teriais nucleares eram exportados de forma inadequada, exaurindo,

no tempo, as reservas que as nossas gerações futuras muito prova_

velmente hão de necessitar.



Ê, portanto, com alegria que vejo a respeitosa Academia Bra

sileira de Ciência organizar esse Colóquio, no qual eminentes

pesquisadores nacionais e internacionais são convidados para par

ticipar.

Não viria esse Colóquio em momento tão apropriado, quando

ainda vivemos sob o impacto de Chernobyl.

O desconhecimento de suas causas e suas conseqüências, bem

como a forma de divulgação do acidente, serviram,ainda mais, p£

ra acirrar o desejo de ver afastado o perigo de aqui so repetir

evento semelhante.

Ê real que a energia nuclear, como qualquer outra tecnolo

gia, traz riscos associados ao seu"emprego em escala industrial.

Agradecemos ã Academia Brasileira de Ciências a oportunida

de de proporcionar ã CNEN o momento de mostrar ã Sociedade o seu

papel na implantação do Programa Nuclear, qual seja, o de, em no

me d&çsa Sociedade e por delegação legal,garantir, com indepen

dência, que o emprego da energia nuclear se proceda de forma se

gura, em defesa do homem e do meio ambiente.

Imperioso se faz que as nossas ações de segurança sejam glo

bais e tenham a credibilidade da Nação Brasileira.

Com esse propósito, apresentaremos os objetivos, os procedi^

raentos e as formas de implementação das medidas que visam o uso

seguro e soberano da energia nuclear.



2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS NA &REA DE LICENCIAMENTO

A base jurídica em que se apoiam as atividades de licencia

mento da CNEN é constituída de:

- Constituição Federal;

- Leis Ordinárias;e

- Regulamentos e Normas de Segurança.

2.1 CONSTITUCIONAL

É exclusiva da União a competência para legislar sobre

energia nuclear na forma do artigo 39, inciso XVII, letra "i"

da Constituição Federal.

"Artigo 89.Compete à União:

I

XVII Legislar sobre

i) águas, telecomunicações, serviço postal e energia(ele

trica, térmica, nuclear ou qualquer outra)"

2.2 LEGAL

Compete ã Comissão Nacional de Energia Nuclear, na for

ma do disposto na Lei n9 6.189, de 16 de dezembro de 1974, no

que diz respeito ao licenciamento de centrais nucleares:

a) "Expedir normas, licenças e autorizações relativas a

instalações nucleares, posse, uso, armazenamento e transporte de

material nuclear, comercialização de material nuclear, minérios

nucleares e concentrados que contenham elementos nucleares" (. ar

tigo 29 III da Lei n9 6.189/74).

b) "Expedir regulamentos e normas de segurança e prote

ção relativas ao uso de instalações e de materiais nucleares, ao

transporte de materiais nucleares, ao manuseio de materiais nu

clearos, ao tratamento e ã eliminação de rejeitos radioativos, ã

construção e operação de estabelecimentos destinados a produzir
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materiais nucleares e a utilizar energia nuclear" (artigo 29 IV

da Lei n<? 6.189/74).

c)"Fiscalizar o reconhecimento e o levantamento geolôgi^

co relacionados com minerais nucleares, a pesquisa, a lavra e

a industrialização de minerais nucleares, a produção e o comer

cio de materiais nucleares, a indústria de produção de mate_

riais e equipamentos destinados ao desenvolvimento nuclear" Cai:

tigo 29 VIU da Lei n9 6.189/74).

A responsabilidade civil por danos nucleares é regulada

pela Lei n9 6.453, de 17 de outubro de 1977. 0 referido dispo

sitivo legal adota princípios consagrados em convenções interna

cionais e legislações estrangeiras, quais sejam: a responsabiii_

dade objetiva canalizada na pessoa do operador; limitação de

responsabilidade do operador quanto ao mon no tempo; ju

risdição única e universal.

A Lei estabelece que o operador da instalação nuclear de

ve fornecer garantia "a forfait", usualmente seguro, cujo valor

é estipulado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, no ato

de licença de construção e autorização para operação, e varia

conforme o tipo, capacidade, finalidade e localização de cada

instalação, bem como outros fatores previsíveis (artigo 13 da

Lei n9 6.453/77).

2.3 REGULAMENTOS E NORMAS DE SEGURANÇA

• # 0 • •Em conformidade com o que estabelece o Decreto n9

75.569, de 7 de abril de 1975, compete ao Departamento de Nor

mas e Especificações da CNEN a elaboração de normas aplicáveis

ao licenciamento e fiscalização de Centrais Nucleares.



3. ATIVIDADES REGULATÕRIAS

j.l FILOSOFIA DA SEGURANÇA NUCLEAR

A existência do homem na terra foi sempre acompanhada

por riscos. Esses riscos, que incorporam a probabilidade de ocor

rência e suas conseqüências, se dividem em duas categorias; aque_

les que resultam das forças da natureza, como terremotos, inun

dações e erupções vulcânicas, e aqueles que são decorrentes da

própria atividade humana. Os riscos ocasionados pelo próprio ho

mem podem ser grupados em riscos voluntários e involuntários. Os

primeiros, entre os quais está o transporte e o uso de medica

inentos, são usu-.lmente aceitos, pois resultam de atividades eu

jos benefícios são de fácil identificação. Os involuntários, ají

sociados, em geral, a benefícios para a sociedade como um todo ,

são de mais difícil aceitação individual.

Com relação aos fenômenos naturais, pouco pode ser feito

para reduzir sua probabilidade de ocorrência e os esforços do ho

mem são concentrados na tentativa de mitigar seus efeitos. Já com

os perigos inerentes à tecnologia, o homem tem duas alternativas.

A primeira é reconhecer os perigos e os benefícios provenientes

dessa tecnologia e tomar medidas para redução dos riscos, tanto

quanto praticamente possível (ALARA), a um nível aceitável pela

sociedade. A segunda consiste na não utilização da tecnologia, a

brindo mão dos seus benefícios, sem considerar comparativamente

os riscos associados. Historicamente, observa-se que a rejeição

de uma tecnologia tem sido apenas temporária.

Certas atividades diárias como viajar de avião, de ôni

bus, dirigir automóveis, andar nas ruas, utilizar aparelhos elé_

tricôs, até mesmo usar panela de pressão, envolvem conhecidos ris_

cos de graus variados, mas não causam tantas preocupações ao pú

blico. Em outras palavras, esses são os chamados riscos aceitos

pela sociedade.
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Vários estudos foram feitos com o objetivo de relatar e

comparar os níveis de riscos aos quais indivíduos e populações

estão expostos, tentando determinar quais são os aceitáveis.

A questão da aceitabilidade dos riscos é um assunto ex

tremamente complexo, pois envolve não só fatores essencialmente

técnicos e econômicos, como também fatores psicossociais e poli

ticos.

A aceitação da energia nuclear se dará à medida em que

fique evidente para a sociedade, que os riscos associados à sua

utilização sejam bem inferiores aos de outras atividades correri

temente aceitas e seus benefícios consideravelmente maiores.

Nesse sentido, as atividades desenvolvidas na área de S«a

gurança Nuclear visam reduzir os riscos de forma a preencher uma

das condições de aceitabilidade da energia nuclear.

Ao Estado incumbe a responsabilidade pela redução dos

riscos. No que tange à geração de energia elétrica de origem nu

clear, compete:

- â concessionária de energia elétrica, a construção e opera

ção das usinas nucleares observadas as condições cie seguran

ça;

- à CNEN, de forma independente, a verificação da observância

dessas condições de segurança;

Essa observância tem origem no projeto, acompanha a cons

trução, a operação e somente se encerra no término do descomis

sionamento das centrais mantendo, mesmo assim, controle nos re

jeitos oriundos da operação.

Basicamente, na operação de reatores nucleares o perigo

potencial é representado pela alta radioatividade dos produtos

formados na fissão do urânio. Nessa situação, em termos de segu

rança, o grande esforço é para manter esses produtos sempre con

finados, sem possibilidade de liberação para o meio ambiente.
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Isso é realizado através da adoção de critérios conserva

tivos de projeto, da alta qualidade de equipamentos e materiais

utilizados, da criteriosa observância das especificações durari

te a construção e do treinamento adequado e intensivo do pessoal

de operação e manutenção.

As centrais nucleares são projetadas para tolerar uma

gama de condições operacionais, incluindo transientese condições

de acidentes, de forma a manter íntegras as barreiras que previ

nem a liberação dos produtos de fissão para o meio ambiente.

Assim, o requisito inicial para a segurança de reatores

é que as usinas nucleares sejam projetadas, construídas e oper£

das de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e práti.

cas conservativas de engenharia, de modo que. possa haver uma gran

de margem de tolerância para erros de operação, para operação em

condições anormais e para mau funcionamento de componentes. Isso

requer que o projeto básico seja inerentemente seguro e os sist£

mas de segurança, seus componentes, bem como os instrumentos de

controle sejam obrigatoriamente redundantes.

0 PRIMEIRO NlVEL DE SEGURANÇA caracteriza-se, pois, na

realização de um projeto que permita ao reator suportar falhas era

sistemas, sem, contudo, provocar acidentes com liberação de radio

atividade. Assim, a ênfase do projeto está na sua qualidade, na

adoção de redundâncias, na facilidade de inspeções em serviço e

na testabilidade.

Apesar de tcdos os cuidados no projeto, construção e ope

ração da usina, poderão ocorrer falhas de equipamentos ou erros

de operação. Para evitar, mesmo no caso dessas ocorrências, coii

seqüências graves, sistemas de segurança são incluídos no projeto

com a finalidade de mitigir os efeitos dessas falhas ou erros.Es>

ses sistemas cobrem o espectro dos acidentes críveis

0 SEGUNDO NlVEL DE SEGURANÇA corresponde, portanto, a con

siderar uma análise de acidentes suficientemente extensa e inten

sa, de modo a incluir sistemas de segurança capazes de corrigir

possíveis falhas de equipamentos e prevenir erros de operação.
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Falhas simultâneas dos sistemas e grandes fenômenos natu

rais como tempestades, terremotos, exigem margens adicionais de

segurança no projeto. Esses eventos são conhecidos como "aciden

tes básicos de projeto". Para essa margem adicional de segurança

são consideradas, simultaneamente, falhas independentes de prote

ção, mantendo-se, assim, condições para o controle do acidente.

Este é o TERCEIRO NÍVEL DE SEGURANÇA que requer a inclu

são de sistemas de segurança adicionais, com base na avaliação

de efeitos de acidentes hipotéticos e assumindo falhas simultâ

neas de sistemas que deveriam atuar no controle desses acidentes.

Esses três níveis de segurança, usualmente conhecidos co

mo "defesa em profundidade", interpenetram-se em várias partes

do projeto ãa central. É, portanto, um pouco teórico dizer-se

que certa medida de segurança pertence a este ou àquele nível.De

modo geral, a progressão através dos níveis de segurança se faz

dos mais prováveis e menos graves para os menos prováveis e mais

graves.

O princípio de três níveis de segurança tem caráter que»

litativo. Atualmente se agrupa, por estimativas probabilisticas,

os eventos e acidentes que recaem em um outro dos níveis de sogii

rança.

A verificação da correta aplicação dos níveis de segii

rança, em todas as etapas do empreendimento, se dá através do

processo de licenciamento.

Esse processo tem a finalidade de garantir a aplicação

dos objetivos de segurança. Sob esse regime regulatório, o proj£

to e as condições de construção devem ser consideradas e avalia

das. Considera-se e avalia-se ocorrências operacionais com possi.

bilidade de liberações pequenas e moderadas de radiação; aciden

tes básicos, do projeto (máximo acidente crível). Esses eventos

postulados permitem estabelecer os requisitos de atuação para os

sistemas de proteção e segurança da usina. As ocorrências opera

cionais que poderiam levar a pequena ou nenhuma liberação de ra
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dioatividade, incluem o desligamento de turbinas, perda de ener-

gia de fontes externas â usina, perda parcial de ãgua de alimen-

tação ou de fluxo de refrigeração do núcleo do reator e retirada

indevida de barras de controle. Aquelas que poderiam liberar guan

tidades moderadas de radiação, incluem: falhas parciais dos sis-

temas de rejeitos radioativos, vasamentos de produtos de fissão

gasosos no interior da contenção, ou falhas nos tubos dos gerado

res de vapor. Os acidentes básicos de projeto abrangem eventos

no recarregamento de combustível, acidentes de perda da refrige-

ração, rompimento em tubulações de vapor, acidentes de ejeção ou

queda de Barras de controle e todos os fenômenos naturais como,

terremotos, grandes tempestades, enchentes, etc. São os assim

chamados: "máximos: acidentes críveis", levados em consideração no

projeto dos sistemas de segurada.

Os cálculos das conseqüências desses eventos, mesmo os

menos prováveis, mostram que os níveis de radiação estabelecidos

nas normas de localização não serão excedidos. A razão para jsso

é que todos: esses eventos e acidentes estão previstos no projeto

de instalação, incluindo, portanto, os sistemas de segurança apro

priados para seu controle. Esses sistemas são conhecidos como

"sistemas de engenharia de segurança" ou "sistemas técnicos de se

gurança." e contêm o sistema de resfriamento de emergência de nú-

cleo, sistemas de borrifamento (spray) da contenção, sistemas de

filtragem e controle atmosférico.

Os requisitos básicos de projeto e os sistemas de enge-

nharia de segurança oferecem, assim,uma série de dispositivos de

segurança superpostos e barreiras físicas múltiplas entre a ra-

diação e o meio ambiente. Essas barreiras são as seguintes:

- o encamisamento das pastilhas de combustível em tubos

de zircalloy (lf barreira)

- o vaso do reator e o sistema de refrigeração principal

(2a barreira)

- a contenção (.3- barreira). .
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Contudo, há que considerar, ainda, que o quadro dos aei

dentes básicos de projeto não incluiu a totalidade dos eventos

concebíveis e fisicamente possíveis. Na faixa de muito baixa pro

balidade há, ainda, seqüências de acidentes possíveis que pode

riam, caso ocorressem, ocasionar liberação de radiação para o

meio ambiente, maior que as máximas peermissíveis em normas.Tais

acidentes poden envolver combinações de falhas, cada uma das

quais, com probabilidade baixíssima de ocorrência. Um caso ex

tremo seria a hipótese de um acidente e do não funcionamento de

todos os sistemas de segurança previstos para minimizar suas con

seqüências.

A determinação dos critérios básicos de projeto tem si.

do, assim, grandemente apoiada no bom senso de julgamento. Há,

entretanto, face ao número de reatores-ano em operação já acuiruj

lados, uma boa base para a formação desse julgamento, além de e?c

periência com equipamentos similares' em outras áreas da tecnolo

gia industrial.

0 processo regulatório e de licenciamento faz uso dej>

sa experiência para a estimativa da probabilidade de acidentes

significativos, com vistas à determinação de sua inclusão no es_

copo básico do projeto ou, alternativamente, para ser julgado co

mo um risco aceitável, face a sua muito remota possibilidade de

ocorrência. Adicionalmente, a proteção ao homem, em caso dos ac_i

dentes mais graves, é complementada pela remoção do pessoal das

regiões próximas da usina.

Pode-se, com certeza, afirmar que todas as ocorrências

anormais nas centrais em operação, incluindo o acidente de TM1 ,

não desacreditam o princípio da defesa em profundidade. Muitas

têm sido as lições tiradas desses eventos, no que concerne â se_

gurança nuclear, com a publicação de grande número de relatórios

com, análises técnicas dessas ocorrências e a conseqüente intro

dução de novos regulamentos e modificações nos já existentes sis_

temas de segurança das centrais nucleares.

A preocupação com a segurança é constante e, aoesar de

se considerar que as centrais em operação englobam níveis adequa
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dos de segurança, a pesquisa nesse campo não cessa e vem sendo

desenvolvida em vários países, com colaboração e troca de infor_

mações internacionais, de modo a definir, cada vez com maior pre

cisão, as margens de segurança que vêm sendo utilizadas.

Nesse sentido, a avaliação da ocorrência de videntes

muito mais severos que o acidente básico de projeto é efetuada.

As probabilidades de ocorrência desses acidentes severos, juntei

mente com as correspondentes conseqüências, são utilizadas para

estabelecer objetivos quantitativos de segurança. Presentemente,

as metas de segurança estão no processo de serem revisadas. Es»

sas avaliações probabilisticas não fazem parte da sistemática de

licenciamento praticada atualmente no mundo, sendo seu emprego,

apenas de caráter complementar.
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3.2 PROCESSO DE LICENCIAMENTO

Com o objetivo de assegurar que a filosofia de seguran

ça descrita no item anterior e observada no projeto e operação

de usinas nucleares, um rigoroso processo de licenciamento ê era

pregado. Este processo é constituido pelas seguintes etapas:

- Aprovação do local;

- Licenças de construção;

- Autorização de operação.

As atividades constantes nessas etapas do processo po

dem ser divididas em duas grandes áreas:

- Avaliação de segurança; .

- Garantia de qualidade.

A Avaliação de Segurança se constitui na revisão dos

Relatórios de Análise de Segurança apresentados pela concessio-

nária, com o fim de verificar a adequação do projeto com a cen

trai de referência, com os critérios de segurança, com os cõdî

gos e normas em vigor e com o estado da arte naquele momento.

A área de Garantia da Qualidade compreende as ativida^

des de verificação através de auditorias e inspeções de atendi^

mento ãs exigências dos critérios de qualidade estabelecidos em

norma, a fim de assegurar o cumprimento não somente do Programa

de Garantia de Qualidade da Concessionária como também dos Códi_

gos e Normas, no projeto, na construção e na operação da central.

3.2.1 Avaliação da Segurança

Para o licenciamento da Central a concessioná

ria deve apresentar a CNEN um Relatório de Análise de Segurança

contendo uma descrição da usina, compreendendo as seguintes áreas:

- Introdução e Descrição Geral da Instalação;

- Característica do Local;
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- Projeto de Estruturas, Componentes, Equipamentos e

Sistemas;

- Reator (Projeto Nuclear e Termo-hidrãulico);

- Sistemas de Resfriamento do Reator e Sistemas Asso

ciados;

- Sistemas Técnicos de Segurança;

- Instrumentação e Controle;

- Sistemas Elétricos;

- Sistemas Auxiliares;

- Sistemas de Vapor e Conversão de Energia;

- Gestão de Resíduos Radioativos;

- Proteção Contra as Radiações;

- Condução de Operações;

- Ensaios e Operações de Partida;

- Análise de Acidentes Postulados;

- Especificações Técnicas;

- Garantia de Qualidade.

Praticamente as áreas envolvidas, e acima descritas

compreendem entre outros todos campos da engenharia, física e

química. Em conseqüência a avaliação do Relatório de Análise de

Segurança é uma atividade multidisciplinar.

A avaliação de segurança engloba as seguintes ativida

des:

a - comparação com a central de Referência;

b - atendimento âs normas e regulamentos aplicáveis;

c - cálculos e revisão independente;

d - observação da experiência mundial.

A evolução da infraestrutura científica e tecnológica

do País, faz com que a prevalência em uma das atividades altere
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com o tempo. No Brasil a ênfase inicial foi dada ã comparação

com a Central de Referência. Esta ênfase veir sendo modificada ü

medida que o sistema normativo do País vai sendo complementada

e adquire-se, competência em processos de simulação através de cô

digos de computador.

a) - Central de referência

A tendência de padronização de centrais nucleares

facilita o licenciamento, simplificando o processo. Levando em

conta esse aspecto a CNEN decidiu adotar a Central de Referência,

por meio da Resolução CNEN-02/76 a qual diz:

"propor a adoção de uma central de referência com as seguintes

características:

a) estar localizada no País do principal fornecedor

b) estar licenciada ou em fase final de licenciamento no PaÍF de

origem.

No segundo caso o conceito deverá já ter sido aprovado;

c) entrar em operação com antecipação suficiente para permitir

o aproveitamento da experiência nos testes pré-operacionais ,

de partida e de elevação de potência.

0 requerente deverá justificar a adoção da cen-

tral escolhida como referência e identificar as diferenças quan

to ã potência e características de projeto, analisando suas im

plicações na segurança nuclear.

Deverão ser especificados e anexados aos requeri

mentos de licença os critérios, códigos e normas nos idiomas po£

tuguês ou inglês a serem obedecidos nas distintas partes do pro

jeto.

0 requerente deverá fornecer ã CHEN todas as in

formações técnicas necessárias para justificar a segurança do

projeto".

A utilização da central de referência tem as se

guintes vantagens:
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a) Dar acesso a dados comparativos que são necessários aos ou

tros três processos aplicados;

b) Compensar (via transferência de tecnologia) a falta de expe

riência dos técnicos brasileiros em algumas áreas de tecnolo

gia de ponta. A utilização da central de referência deve

ser considerada apenas como um estágio no processo global.

b) - Normas e regulamentos

O estabelecimento de normas e padrões é um

dos últimos passos no desenvolvimento tecrolõg.rco.

No entanto, sua importância como instrumen

to disciplinar do processo de licenciamento as fazem indispensá

veis desde o início do projeto, quando as condições de segurança

devem ser garantidas.

A autoridade licenciadora deve te.* ã sua

disposição as normas, códigos e regulamentos aplicáveis e em uso

nos países industrializados, de modo a permitir a verificação da

sua obediência na construção e operação da instalação.

Compete â CNEN a expedição de regulamentos

técnicos e normas de segurança e proteção para a área nuclear.

A hierarquia estabelecida no Brasil não d_i

fere da de outros países. As normas da CNEN têm precedência so

bre todas as demais, seguidas das normas da Agência Internado

nal de Energia Atômica e daquelas do país de onde provém o proje

to da instalação.

As normas da CNEN, ditas normas nucleares,

são de caráter mandatário, de aplicação em todo o território na

cional, e têm por objetivo primordial garantir a segurança dos

trabalhadores e do público em geral e de preservar a qualidade

do meio-ambicnte, em todas as atividades envolvendo radiações

ionizantes.
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Cumpre ressaltar, ainda, que embora revésti

das de caráter obrigatório, não requerendo necessariamente a par

ticipação de outras organizações em sua elaboração, as normas da

CNEN, habitualmente, são elaboradas por Comissões de Estudo inte

gradas por representantes de entidades nacionais interessadas ou

envolvidas em seu campo de aplicação, a fim de representar a fiel

expressão do interesse nacional.

As normas são baixadas pela CNEN inicialmen

te em caráter experimental. Até dois anos após sua entrada em vî

gor, essas normas podem ser revistas a fim de incorporar suges_

toes ou emendas consagradas pela prática e ganhar a condição de

Normas Nucleares.

Para se ter uma idéia da dimensão da tarefa

de normalização na área nuclear, basta atender que existem publi^

cadas no mundo cerca de 4.000 normas nucleares, existindo outras

tantas de áreas convencionais aplicáveis no domínio nuclear.

O intercâmbio de informações com organiza^

ções de normalização internacionais, prestigiadas pelos países de

senvolvidos e em desenvolvimento, permite o acesso âs mais receri

tes normas representativas do consenso das tecnologias mais avan

çadas do mundo. O intercâmbio auxilia sobremodo a elaboração con

tínua e ininterrupta de normas pela CNEN, atenta aos interesses

nacionais.

Na hipótese de exigüidade de tempo hábil pa

ra a preparação de determinada norma que se torne necessária, a

CNEN analisa caso a caso e pode autorizar a título provisório, o

uso da correspondente norma internacional ou da de países técnica

mente desenvolvidos.

A fim de suportar o processo de licenciamen

to das centrais nucleares, a CNEN elaborou as seguintes normas:

- Escolha de Locais para Instalação de Reatores de Potência

1969
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- Licenciamento de Reatores Nucleares de Potência - 1972

(substituída pela DNE-19)

- Proteção Radiológica - 1973

- Licenciamento de Operadores de Reatores Nucleares - 1979

(DNE-4)

- Qualificação de Órgãos de Supervisão Técnica Independente

1981 ÍDNE-12)

- Proteção Física de Unidades Operacionais da Area Nuclear

1981 (DNE-13)

- Controle de Material Nuclear, Equipamento Especificado e

Material Especificado - 1982 (DNE-16)

Garantia da Qualidade para Usinas Nucleoelêtricas - 19.84

(DNE-20)

- Conservação Preventiva em Usinas Nucleoelétricas - 1965

(DNE-23)

ENCONTRAM-SE EM FASE DE APROVAÇÃO:

- Localização de Usinas Nucleoelétricas (revisão)

- Qualificação de Programas de Cálculos para a Análise de

Acidentes de Perda de Refrigerante em Reatores a Água Pres_

surizada.

- Aceitação de Sistemas de Resfriamento de Emergência do Nu

cleo .de Reatores a Água Leve.

- Qualificação de Órgãos de Supervisão Técnica Independente

em Instalações Nucleares (revisão da Norma Experimental).

Supervisão Técnica Independente em Atividades de Garantia

da Qualidade em Usinas Nucleoelétricas (revisão da Norrna

Experimental).

c) - Métodos de cálculos e revisão Indepen

dente

No processo de licenciamento é indispensá

vel o recurso a métodos independentes de cálculo, os quais pernú
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tem, por meio de simulações em computador a análise das condi^

ções normais de operação da central bem como das situações de

acidentes.

Ê necessária a integração de três tipos de

recursos para uma efetiva utilização dos códigos para simulação

em computador:

- um grupo de técnicos com bons conhecimen

tos na área a ser estudada e aptos a selecionar os códigos mais

apropriados para os fins em vista e também para desenvolver no

vos códigos, ajustados às necessidades brasileiras;

- um grupo de técnicos com conhecimento de

cálculo e processamento de dados, aptos a operar os códigos sele

cionados e ajudar os especialistas do grupo anterior;

- a capacidade de processamento que consis-

te de equipamentos eficientes e disponibilidade de periféricos

adequados para boa eficiência de cálculo.

Essa capacidade de avaliação independente

baseia-se em uma biblioteca de mais de cem códigos computacio -

nais, grande parte dos quais obtida no mercado mundial e adapta

dos às. condições do País. Boa parcela já foi desenvolvida pelo

pessoal da CNEN, ou por pessoal dos institutos e universidades

sob o patrocínio da CNEN.

d) - Observação da Experiência Mundial

A equipe da CNEN mantem-se informada sobre

os últimos desenvolvimentos de energia nuclear no mundo. Isto

inclue não somente a familiaridade com as publicações técnicas

bem como a participação em conferências e em equipes da AIEA

que avaliam incidentes operacionais no âmbito mundial. São man

tidos também acordos de troca de informações técnicas com orga

nismos regulatõrios de outros países como é o caso de EUA, Ale

manha e Espanha.
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Os eventos anormais ocorridos em centrais

nucleares, são estudados e, se for pertinente, requisitos de se

gurança adicionais são exigidos pela CNEN. São exemplos: a ado

ção de recomendações apôs o acidente de TMI e a exigência de mo

dificações nos geradores de vapor após o incidente de Ringhals.

Dessa forma incorpora-se ãs centrais brasi^

leiras a evolução da tecnologia no mundo colhida da experiência

operacional acumulada nos outros países.

3.2.2 - Garantia da Qualidade

Um dos requisitos para a concessão das licenças

de construção e operação é a aprovação dos programas de Garan

tia da Qualidade, com relação aos sistemas e equipamentos rela_

cionados com a segurança.

Foram utilizadas duas filosofias básicas:

- filosofia relacionada com o sistema;

- filosofia relacionada com o objeto.

De acordo com a primeira, as organizações envol_

vidas no projeto, fabricação, montagem e operação das centrais

nucleares e seus sistemas devem ter seus programas de garantia

de qualidade revistos e aprovados. Um sistema de auditoria e

inspeções, realizados pela CNEN, garante a aplicação adequada

desses programas.

A filosofia relacionada com o objetivo implica

em um sistema abrangente de inspeções independentes, acentuando

os aspectos de controle de qualidade.

A revisão de Garantia de Qualidade ê feita pela

CNEN de acordo com as normas aprovadas. Há ainda uma organiza

ção de supervisão técnica independente, o Instituto Brasileiro

de Qualidade Nuclear, como meio de otimizar o sistema e a filo

sofia relacionada com o objeto por meio de inspeções de contro

lcs de qualidade.



$. ORGANIZAÇÃO

As atividades desenvolvidas pela CNEN na área de segurança

nuclear estão subordinadas a Diretoria Executiva I.

Essa diretoria conta em sua estrutura com:

- o Departamento de Reatores;

- o Departamento de Instalações Nucleares; e

- o Departamento de Normas e Especificações.

Esses departamentos, estão voltados exclusivamente às atividji

des da área de segurança.

A Diretoria Executiva I ainda conta cor o suporte do Institu-

to de Radioproteçao e Dosimetria para as atividades de Monitora-

ção pessoal e ambiental.
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5. O LICENCIAMENTO DE CENTRAIS NUCLEARES NO BRASIL

5.1 ANALISE DE SEGURANÇA

O Licenciamento de Usinas Nucleares no Brasil obedecia

inicialmente ã Norma "Licenciamento de Reatores Nucleares de Potêri

cia" (Resolução CNEN-06/72), modificada posteriormente pela Norma

"Licenciamento de Instalações Nucleares" (Resolução CNEN-11/84), se

gundo a qual a concessionária que irá operar a usina nucleoeletrica

deve requerer ao órgão licenciador (CNEN), licença para construção

e autorização para operação, conforme se descreve a seguir.

0 processo se inicia quando da Aprovação do Local, que re

quer a avaliação das condições geográficas, geológicas, hidrográfi^

cas e meteorológicas do local, com o fim de determinar o impacto de

condições ambientais adversas na usina, bem como o impacto da opera

ção desta no meio ambiente e na população, com base na Norma "Esco

lha de Locais para Instalação de Reatores de Potência" - 1969.

Seguem-se as Licenças de Construção emitidas após a ava

liação de um Relatório Preliminar de Segurança apresentado à CNEN

pelo requerente.

De modo geral as atividades de licenciamento incluem:

- avaliação de segurança e inspeções durante construção,

fase pré-operacional e operacional das centrais nuclei*

res ;

- acompanhamento da implementação dos programas de garan

tia de qualidade durante a construção e operação;

- inspeção da fabricação de componentes;

- licenciamento dos operadores de reator;

- desenvolvimento de estudos para avaliação de acidentes

nucleares e probabilidade de riscos.
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Para isso a equipe da CNEN, assim procede:

- analisa as informações geográficas, demográficas, geolõ

gicas e meteorológicas para a aprovação do local;

- avalia a segurança das instalações pela análise e revi-

são dos projetos, incluindo uma revisão detalhada do

comportamento em operação normal, e, em casos de aciden

tes, dos sistemas e equipamentos relacionados com essa

segurança. Esta análise permite a concessão da licença

de construção por vezes com condicionantes;

- acompanha e inspeciona a construção, verificando a con

formidade das atividades de campo com o projeto analisa

do e as condicionantes impostas;

- avalia e aprova os Programas de Garantia de Qualidade

das Organizações envolvidas no projeto, construçãoe ope

ração das centrais;

- realiza auditorias para verificar a adequada aplicação

dos Programas de Garantia de Qualidade aprovados;

realiza inspeções a fim de verificar os processos

dos na construção e a correta realização dos testes pre

vistos no projeto;

acompanha a fase de comissionamento e dos testes pré-

operacionais e de partida, analisando os resultados,com

vistas à concessão da licença de operação;

realiza exames teóricos e práticos de operadores de cejrç

trais nucleoeletricas para licenciar operadores;

fiscaliza a operação das centrais, analisando as alhera

ções técnicas introduzidas;

analisa, acompanha e fiscaliza todas as fases de desço

missionamento;
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- estabelece um sistema de medidas de níveis de radiação

nas regiões em torno do local das instalações,objetivan

do a coleta de dados pré e pós-operacionais para compa

rações futuras.

Para a realização dessas tarefas a equipe do Departamento

de Reatores é hoje composta por 68 técnicos de nível superior, dis

tribuídos em uma estrutura matricial (ver figura), com grupos técni

cos que atendem ãs solicitações dos coordenadores de missões.

A seguir são mostradas as principais etapas do licencia

mento de Angra I, Angra 2/3, as atividades de fiscalização e audito

rias realizadas e os recursos humanos empregados, juntamente com

seu treinamento e capacitação técnica.

Recentemente (agosto 1985) foi realizada pela AIEA uma

missão de Avaliação de Segurança Operacional da Central Angra I,por

solicitação da CNEN, (OSART - Operacional Safety Review Team).O gru

po de assessores composto por 12 técnicos com experiência interna

cional concluiu pelas boas condições de segurança de Angra I, inclu

sive na área de planejamento de emergência, fazendo algumas recomen

dações para aperfeiçoar ainda mais os aspectos operacionais da

na.

5.2 ANGRA I

5.2.1 ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO LIGADAS A ANGRA I

1. Na análise do Relatório Preliminar de Análise de Segu

rança-RPAS, foram feitas perguntas adicionais respondei

das por relatórios complementares, (1972-1976).

2. Na análise de Relatório Final de Análise de Segurança-

RFAS foram emitidas oito séries de perguntas totalizar»

do 415, respondidas em 25 adendos a este Relatório

(1977-1984).

3. Requisitos adicionais de licenciamento (fora do RFAS)
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- Implementação recomendações do Acidente de TMI-2

- Implementação recomendações de Proteção contra incên

dio

- Modificações dos Geradores de Vapor em 1982-1983

- Análise do núcleo modificado (Após queda do elemento

combustível)

- Acompanhamento dos testes integrados (1981-1984)

- Análise da nov?. unidade de tratamento cie rejeitos só

lidos

4. Inspeções e auditorias durante a montagem e dos testes

pré-operacionais e integrados até 100S Potência.

5.2.2 ANGRA I - CRONOLOGIA DOS PRINCIPAIS EVENTOS

22-ABRIL-1970 - Parecer do DR sobre Declaração de ütilida

de Pública pars fins de desapropriação do

sítio de Itaorr.a (Angra).

ABRIL - 1972 - Início da construção.

MAIO - 1973 - Autorização da CNEN para execução da cama

da de concreto de regularização dos Edifí_

cios do Reator e de Segurança.

AGOSTO - 1973 - Autorização das fundações dos Edifícios

do Reator e de .Segurança.

MAIO - 19"71 - Autorização da licença de construção ( Re

latório de Avaliação de Segurança-Rel.DR-

44, Anexo I)•
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ABRIL - 1977 - Apresentação do RFAS (Relatório Final de

de Análise de Segurança ã CNEN).

JAN/SET- 1981 - Licenciados 28 (Eng9s e Técnicos)Operado

res do Reator da CNAAA-1.

11-SET - 1981 - Autorização Provisória para Operação-APO/

R1 da CNAAA-1. Resolução CNEN-10/81- Re

latório DR n9 103/81, Anexo II.

OBS.: Esta Licença vem sendo renovada

anualmente até a emissão da Lie.

Permanente.

19-SET - 1981 - Carregamento do Núcleo.

12-MARÇO-1982 - Reator crítico.

02-ABRIL-1982 - Primeira sincronização a 6% Potência.

19-JÜNHO-1982 - Final dos testes de 30% Potência.

SET - 1983 - Modificações dos Geradores de Vapor (tji

po D2/D3).

NOVEMBRO-1983 - Autorização para continuar teste acima de

30 % Potência

28-FEV - 1984 - Unidade atingiu 100% Potência em teste.

21-NOV - 1984 - Conclusão dos testes de aceitação (100h

a 100% Potência).

26-DEZ - 1984 - Concessão Licença Provisória para Opera

çâo Comercial.

07-MARÇO-1985 - Recebido na CNEN - Relatório Final do Co

missionamento de Angra I. Este documento

está em análise na CNEN e será a base p£
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ra a Autorização de Operação Permanente

AOP da CNAAA-1.

5.3 ANGRA 2 - CRONOLOGIA DOS PRINCIPAIS EVENTOS

APROVAÇÃO E LOCAL DE LIBERAÇÃO PARA FUNDAÇÕES

1976 - CNEN aprova local com condicionantes e liberação do

início dos trabalhos de estaqueamento, com cond_i

cionantes para concretar a laje de coroamento das

estacas.

- Furnas encaminha a CNEN Relatório Preliminar de

Análise de Segurança . (RPAS) da CNAAA-2/3.

1979 - Com base em estudo próprio e com apoio de junta

técnica a CNEN exige redimensionamento das funda

ções da CNAAA-2 como requisito para autorizar a

construção da laje de coroamento das estacas.

LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS CIVIS

1977 - CNEN recebe do requerente conjunto de informações

sobre o projeto CNAAA-2/3, composto de 70 volumes.

1981 - NUCON requer da CNEN, Licença de Construção para

o projeto ÇNAAA-2.

- CNEN emite Licença de Construção da CNAAA, LC-RP.

02, (Anexo 1 Relatório DR n9 110/81), contendo 77

condicionantes separadas em 5 grupos.

- Tem início concretagem de estruturas civis dos dî

versos prédios da usina.
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A partir de

1981 - A CNEN faz acompanhamento de controle das condicio

nantes constantes da LC-RP-02, (VER ANEXO 2) com

ênfase para àquelas do grupo 1 (construção civil) ,

com relação ao que já ocorreram as seguintes libe

rações:

14.09.81: Concretagem da laje Coroamento das estacas do

Prédio do Reator da CNAAA-Unidade II.

26.02.82: Liberação para concretagem das áreas IA, 1B t-

1C da Laje de Embasamento do Edifício Auxiliar

do Reator (UKA) de A2.

30.04.82: Liberação de concretagem das estruturas da Par

te UJB do Edifício do Reator da CNAAA- Unidade

II.

17.05.82: Concretagem do restante da laje do Embasamento

do Edifício Auxiliar do Reator da CNAAA-ünidade

II.

31.05.82: Fundações do Prédio de Controle (UNA).

30.07.82: Concretagem dos Elementos Estruturais da Parte

ÜJE do Edifício do Reator da CNAAA-Unidade II.

30.07.82: Concretagem dos Blocos de Coroamento e Vigas de

Fundação da Estrutura da Eclusa de Equipamentos

e do Pórtico (UJE) da CNAAA-Unidade II.

30.07.82: Concretagem da laje de coroamento das Estacas

do Edifício de Controle (UBA) do Reator da CSAAA

Unidade II.

10,08.82: Execução do Projeto da Estrutura do Prédio de

Controle (UBA) do Reator da CNAAA-ünidade II.
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08.10.82: Montagem da Contenção Metálica da CNAAA-Unidade

II.

08.02.83: Concretagem das Fundações e Estrutura das Gale

rias (1 a 4 ULZ) entre o Edifício do Reator

(UJB/UJA) e o edifício do sistema de água de

alimentação de emergência (ULB).

16.03.83: Execução do Projeto das Fundações da Estrutura

de Tomada d'água de Refrigeração (ÜPC+1 e 2URB)

da CNAAA-Unidade II.

26.12.83: Estruturas Int. do Prédio do Reator (UJA).

08.02.84: Concretagem das Galerias de Tubulações do Edif_í

cio de Emergência para o porte UJB - Edifício

do Reator.

08.05.84: Concretagem da Galeria de Água de Perviço (PAB)

08.06.84: Concretagem da Galeria de Tomada D'Agua (PEB).

18.06.84: Concretagem da Galeria de Água de Refrigeração

do Secundário.

15.04.85: ÜPZ
26.06.85: Execução do Projeto das Estruturas do Prédio dos

Geradores de Emergência e Água Gelada (UBP).

26.02.86: Concretagem das estruturas do prédio do siste-

ma de Desmineralizaçao de Água.

26.07.86: Iniciada concretagem das pontes de cabos que

conecta Edifício do Reator e Edifício de Con-

trole .

04.07.86: Início de concretagem das galerias de água PEB-

ãrea B3.

Desde

1978 - A CNEN executa trabalhos de revisão de seguran-

ça do projeto CNAAA-2/3, mantendo constante con
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tato coro fabricante, projetista e requerente,

principalmente através de reuniões e envio de

perguntas formais a respeito de assuntos rela-

cionados com a segurança. Até o presente já fo-

ram feitas 182 perguntas, sendo que das 156 jã

respondidas apenas 99 foram consideradas satisfa-

tórias.

ASSESSORIA TÉCNICA

- Eletrowat - firma de consultoria Suiça para estu-

dos de engenharia civil (fundações)

Junta de especialistas totalmente independente,

referente e análise sísmica de fundações realiza^

da em Tokio em fevereiro de 1979.

5.4 ANGRA 3

A CNEN já está em fase final dos estudos de avalia_

çio de local, (Ponta Grande), não havendo impedimento técnico que

afete a segurança, para a respectiva aprovação por parte da CNEN.

5.5 GARANTIA DE QUALIDADE

A avaliação dos programas de Garantia do Qualida-

de é feita para garantir que todas as organizações envolvidas, da

fase de projeto ao descomissionamento de uma usina nuclear, pos-

suem uma organização de Garantia de Qualidade de acordo com o Có-

digo de Prática em Garantia de Qualidade para Usinas Nucleares da

AIEA, considerado mandatõrio no Brasil pela Resolução CNEN-03/77,

substituído posteriormente pela Norma "Garantia de Qualidade para

Usinas Nucleoelétricas" - Resolução CNEN-10/84.

A avaliação de segurança e a avaliação dos progra-

mas de Garantia de Qualidade compreendem um programa intensivo de

inspeções e auditorias, com o objetivo de assegurar que a constru^
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ção da usina está se processando de conformidade com os critérios

de projeto, com as normas e especificações técnicas, bem como com

os procedimentos constantes do Relatório de Análise de Segurança.
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ANO 1979

AREA DE MECÂNICA

AREA DE ELET/ELETRONICA

AREA DE CONSTR. CIVIL

AREA DE PROT.C/INCÊNDIO

DIVERSOS

Totais parciais

Total qeral ...........

ANO 1980

ANGRA-1

14

7

4

1

3

29

34

ANGRA-2

—

5

-

5

ANGRA-1 ANGRA-2/3 NPP-4 REAT.PESQ.

AREA DE MECÂNICA I

AREA DE ELET/ELETRONICA 7

AREA DE CONSTR. CIVIL -5

AREA DE PROT. RADIOLÓGICA 1

ÁREA DE PROT.C/INCÊNDIO 2

AREA DE OPERAÇÃO

DIVERSOS 15

Totais parciais

Total geral

37

50

4

1

ANO 1981

ANGRA-1

AREA DE MECÂNICA

AREA DE ELET/ELETRÕNICA

AREA DE CONSTR. CIVIL

AREA DE PROT. RADIOLÓGICA

AREA DE OPERAÇÃO

AREA DE PROT.C/INCÊNDIO

DIVERSOS

Total geral

2
7

2

10

6

3

9

39

54

ANGRA-2/3

—

-

9

-

-

-

-'

9
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ANO 1982

ANGRA-1

AREA DE MECÂNICA

AREA DE ELET/ELETRONICA

AREA DE CONSTR. CIVIL

AREA DE PROT. RADIOLÕGICA

ÁREA DE OPERAÇÃO

AREA DE PROT.C/INCÊNDIO

DIVERSOS

ANO 1983

3

3

-

11

6

3

5

31

63

ANGRA-2/3

5

-

20

—

-

-

2

27

ANGRA-1

AREA DE MECÂNICA

ÁREA DE ELET/ELETRONICA

AREA' DE CONSTR. CIVIL

AREA DE PROT. RADIOLOGICA

AREA DE OPERAÇÃO

AREA DE PROT.C/INCÊNDIO 2

DIVERSOS 7

2

1

22

Total geral

ANO 1984

34

51

ANGRA-1

AREA DE MECÂNICA

AREA DE ELET/ELETRONICA

AREA DE CONSTR. CIVIL

AREA DE PROT. RADIOLÕGICA

AREA DE OPERAÇÃO

AREA DE PROT.C/INCÊNDIO

DIVERSOS

2

1

-

.11

2

1

1

13

ANGRA-2/3

2

2

2

-

-

1

t-i

Totais parciais

Total Geral

19

28

ANGRA-2/3 NPP-4 REAT.PESQ.

5 1

NPP-4 REAT.PESQ.
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ANO 1985

ANGRA-1

AREA DE MECÂNICA

AREA DE ELET/ELETRONICA

AREA DE CONSTR. CIVIL

AREA DE PROT. RADIOLÓGICA

AREA DE OPERAÇÃO

AREA DE PROT.C/INCÊNDIO

AREA DE EMERGÊNCIA

AREA DE COMBUSTÍVEL

DIVERSOS

Total Geral

1

—

—

5

1

2

1
5
1

16

16

ANGRA-2/3

-

-

-

-

-

—

—

-

0

ANO 1986 (até julho)

ANGRA-1

1AREA DE MECÂNICA

AREA DE ELET/ELETRÕNICA 7

AREA DE CONSTR. CIVIL

ÁREA DE PROT. RADIOLÕGICA 3

AREA DE OPERAÇÃO 4

AREA DE PROT.C/INCÊNDIO 1

AREA DE COMBUSTÍVEL 5

AREA DE GARANTIA/QUALID. 2

Totais parciais

Total geral

23

24

ANGRA-2/3

1

Observação: A fiscalização mantém na CNAAA inspetores residentes

que acompanham constantemente a operação de Angra 1

(2 inspetores) e a construção de Angra 2 (4 inspeto-

res) .



6. PROTEÇÃO RADIOLÕGICA E AMBIENTAL

A comprovação de que o cumprimento das normas e especifica

ções na construção da central nuclear foi adequado para a prote

ção dos operadores das equipes de manutenção e do meio ambiente,

ê obtido pela rígida execução da monitoração persoal e ambien

ral.

6.1 MONITORAÇÃO RADIOLÕGICA AMBIENTAL

À monitoração radiológica ambiental das regiões em tor

no das centrais nucleares inicia-se alguns anos antes da opera

ção com um amplo e detalhado levantamento das características do

ambiente e dos hábitos da população. Esses dados são utilizados

para elaborar um modelo ambiente considerado e possibilitar a

preparação do programa de monitoração radiológica ambiental que

vise caracterizar a radioatividade natural e artificial na re_

gião, antes do início da operação da central, denominada fase

pré-operacional.

Neste programa é estabelecida uma rede de pontos fixos

de medida de taxa de dose e coleta de amostras ambientais, privi

legiando os locais e amostras indicadas como mais importantes p£

Ia análise de parâmetros críticos. Assim, determinam-se regular_

mente as concentrações de radionuclídeos naturais e artificiais

em amostras de ar, água, solo, sedimento e alimentos produzidos

localmente, coletadas num raio de até 20km da instalação.

Uma vez iniciada a operação, este programa é mantido,

com pequenas modificações, permitindo a avaliação dó eventual im

pacto radiológico da instalação sobre o meio ambiente e a popu

lação, através da comparação com os resultados obtidos na fase

pré-operacional.

Estes programas não visam calcular as doses de radiação

na população, mesmo porque as concentrações no ambiente de radio

nuclxdeos artificiais oriundos da instalação são raramente mensu

rãveis. Estas doses da população são calculadas a partir dos dâ

dos de emissão da instalação, obtidos através de um rígido pro
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grama de controle de efluentes líquidos e gasosos, e do modelo

ambiental elsborado para a região.

Além de exigir de Furnas programas de monitoração prê-

operacional e operacional, a CNEN, através do IRD (Laboratório

de Padronização Secundária da Organização Mundial de Saúde e da

A.I.E.A.) realiza sua própria avaliação.

0 programa de monitoração radiolõgica ambiental prê-ope_

racional do IRD para a CNAAA foi iniciado em 1979 e desenvolvi

do independentemente do programa sob a responsabilidade de FURNAS.

Instalou-se nos principais núcleos populacionais um total de 17

estações de medida contínua de taxa de dose gama. Determinaram-

se as concentrações de radionuclídeos naturais e artificiais em

ar (aerosol), água de chuva, de rio e do mar, areias e sedimen

tos marinhos, pastos, algas e nos c limentos produzidos na região,

isto é, peixe, marisco, camarão, U'3.te, banana, mandioca e laran

ja. As medidas realizadas foram ~uectrometria gama, medidas de

atividades alfa e beta total, ai•'.ui de medidas específicas para a

determinação de trício em água de rio e do mar e Iodo-131 em ar

e leite.

0 único radionuclídeo artificial detectado no ambiente

local e em baixas concentrações, tanto na fase prê-operacional

como operacional, foi Cêsio-137. Sua presença se deve aos tes_

tes nucleares que foram realizados na atmosfera. 0 Césio-137

persiste na biosfera até hoje, devido a sua longa meia-vida ( 30

anos). Os resultados obtidos nas medidas realizadas durante a

fase operacional, incluindo as medidas de radiação direta, foram

comparáveis aqueles obtidos na fase pré-operacional, indicando

que a operação da CNAAA-I não resultou em impacto radiolõgico

perceptível no ambiente local. A localização dos pontos fixos

de medida de taxa de dose e de coleta de amostras ambientais, é

apresentada á seguir.

As doses de radiação na população, calculadas a partir

dos dados de emissão, foram inferiores a 1% do limite autoriza

do. Uma periódica intercomparação com outros laboratórios no ex

terior, garante a qualidade das medidas realizadas.
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6.2 MONITORAÇÃO PESSOAL

A monitoração de todo o pessoal envolvido com a operação

da CNAAA-U-1 é feita através do uso de quatro tipos de dosimetros

(monitores individuais) : caneta dosimétrica, doslmetro termo-Lu

minescente (TLD), filme dosimétrico, e dosímetro de albedo.

Este sistema de monitoração é ainda complementado por

sistemas, fixos e móveis, de monitoração de área, utilizados p£

ra a determinação dos níveis de radiação gama e de neutrons nas

áreas de interesse da proteção radiológica.

Os resultados de monitoração ocupacional (área e pes^

soai), relativos ao período de operação de Angra 1 - desde a sua

fase pré-operacional até o momento atual -, atestam que os valo

res mais elevados de exposição de pessoal, ainda que permaneceri

do abaixo dos limites estabelecidos,"se verificaram durante os

trabalhos de manutenção e reparos, durante as paralizações áa unî

dáde para revisões de sistemas e mais especificamente, para os

indivíduos engajados em tarefas especiais. Mesmo nesse caso ne:

nhuma do.̂ e equivalente superior a 420 mrem(4,2 reSv) foi medida. Para

os demais indivíduos, as exposições registradas foram bastante

reduzidas, encontrando-se a grande maioria abaixo de 20 mrem.

(0,2 mSv).

As figuras a seguir apresentam as distribuições de dose

medidas durante as duas primeiras paralizações da operação da un̂ L

na e que constitue o período mais crítico para a exposição do pes^

soai.
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DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES INDIVIDUAIS, MEDIDAS COM

FILMES E CANETAS DOSIMETRICAS, PARA O PERlODO DE

PARALIZAÇÃO DA USINA, EM 19 83.

Freqüência
(n)

6BO

30

20 •

10

5+

: • : • • • • • ' *

íi-ífj
íííí*

i
fcpj - Filmes Dosimétricos

- Canetas Uosimétricas

O 0,2 0,6 1,0 1,4 1,6 2,2 2,C 3,4 3,8 4,2

Doses
(mSv)



DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES INDIVIDUAIS, MEDIDAS COM OS

TRÊS TIPOS DE DOSlMETROS, DURANTE A PRIMEIRA PARA-

LIZAÇÃO DA CNAAA - U. 1 (1982)

Freqüência

20

15

20J

15-

10

20

0 0,2

0,2

Filmes dosimètricos

0,6 1,0 Dose (mSv)

0,6

Dosímetros termolumincsccntes

1,0 1,4 Dose (mSv)

6-4

15-
Canetas dosimètricos

O 0,2 0,0 1,0 1,4 Dose (mSv)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LOCALIZAÇÃO COS PONTOS DE COLETA OU DE i E a i D A DO PKJGRAI1A DE VD

WOIOLOUCA KSZSttAL DO IHO/CNEM PARA A CNAAA

A CENTRAL NUCLEA?. ALMIRANTE ALVA30 ALBESTO E

AS DÜÍECCSS PiíÉFERSNCIAIS DOS VENTOS

DosL-.wtros 110
, lô±>iai,

Agu* de Rio
Solo, Pasto • U l t a d» V«c«

Mandioca
Laranja
Areia de Praia
Sedimento Harlitto

Algas
Car vino e Ilartsoos

__Pelxes de Unha • da _
0 % Jõtm
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COLETA E MEDIDA. OE E I - 131

MEDIDAS REALIZADAS FREQÜÊNCIA OE

COLETA

FREQÜÊNCIA OE

MEDIDA
N* DE PONTOS OE

COLETA

OBSERVAÇÃO

ALFA TOTAL

BETA TOTAL

ESPECTROMETRIA GA

MA,1-131

CONTÍNUA.

FILTROS SUOS

TITUIOOS QUIN

ZENALMENTE

MEOIDA TRIMES

TRAL DE 1 FIL

TRO DE CADA

PONTO OE COLE

TA

03 OS AMOSTRADORES

OE AR SÃO OPERA

DOS POR FURNAS

QUE ENVIA OS FIL

TROS AO IRD

AO* DE CHUVA

MEDIDAS REALIZADAS FREQÜÊNCIA DE

COLETA

FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA

N8 DE PONTOS "DE

COLETA

OBSERVAÇÃO

ALFA TOTAL

BETA TOTAL

ESPECTROMETRIA GA

MA

CONTINUA. A

ÁGUA É RETIRA

DA DCS PLUVIO

METROS MENSAL

MENTE

MENSAL 03 OS PLUVIOMETROS

SÃO CONTROLADOS

POR FURNAS QUE

ENVIA AS AMOS

TRÁS AO IRD

LEITE DE VACA

MEDIDAS REALIZADAS FREQÜÊNCIA DE

COLETA

FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA

N? DE PONTOS DE

COLETA

OBSERVAÇÃO

1-131

ESPECTROMETRIA GA

SEMESTRAL SEMESTRAL (

1-131)

ANUAL (ESPEC-

TROMETRIA GAMA)

03
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AREIA DE PRAIA E SEDIMENTOS MARINHOS

MEDIDAS REALIZADAS FREQÜÊNCIA DE

COLETA

FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA
DE PONTOS DE

COLETA

ALFA TOTAL

BETA TOTAL

ESPECTROMETRIA GAMA

SEMESTRAL SEMESTRAL 04

P E I X E S DE L I K H A E DE REDE

MEDIDAS REALIZADAS FREQÜÊNCIA DE

COLETA

FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA

N9 DE PONTOS

DE COLETA

OBSERVAÇÕES

ALFA TOTAL

BETA TOTAL SEMESTRAL

ESPECTROMETRIA GAMA

SEMESTRAL OZ

COLETA REALIZA

DA PELO XRD.COM

C0V03 OU REDES DE

ARRASTÃO,OU AQLH

SIÇÃO DE AMOSTRAS

JUNTO AOS PESCA-

DORES

SOLO

MEDIDAS REALIZADAS FREQÜÊNCIA DE

COLETA

FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA

N2 DE PONTOS

DE COLETA

OBSERVAÇÕES

ALFA TOTAL

BETA TOTAL

ESPECTROMETRIA GAMA

ANUAL ANUAL 03

O SOLO É COLETA

00 NOS MESMOS LO

CAIS QUE O LEITE

E O PASTO
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MEDIDAS REALIZADAS FREQÜÊNCIA DE

COLETA

FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA

N8 DE PONTOS DE

COLETA

OBSERVAÇÃO

ALFA TOTAL

BETA TOTAL

ESPECTROMETRIA GA

SEMESTRAL SEMESTRAL (AL

FA E BETA)

ANUAL (ESPEC-

TROMETRIA GAMA)

03 OS PONTOS DE

COLETA DE LEÎ

TE PASTO E SO

LO SÃO OS MES

MOS

AOM DE RIO

MEDIDAS REALIZADAS FREQÜÊNCIA DE

COLETA

FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA

NS DE PONTOS DE

COLETA

OBSERVAÇÃO

ALFA TOTAL

BETA TOTAL

ESPECTROMETRIA GA

MA

SEMESTRAL SEMESTRAL 02 OS DOIS RIOS

SÃO FONTES DE

ÁGUA POTÁVEL

DO KAR

MEDIDAS REALIZADAS FREQÜÊNCIA DE

COLETA

FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA

N2 DE PONTOS DE

COLETA

OBSERVAÇÃO

ALFA TOTAL

BETA TOTAL

ESPECTROMETRIA GA

MA

TRIMESTRAL

(CONTINUA EM

PIRAQUARA DE

FORA)

TRIMESTRAL 03 AMOSTRADOR CON

TINUO INSTALADO

E OPERADO EM PI

RAQUARA DE FORA

POR FURNAS.AS A

MOSTRAS SÃO -EN

VIADAS AO IRD
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MEDIDAS REALIZADAS FREQÜÊNCIA DE

COLETA

FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA

S DE PONTOS

DE COLETA

OBSERVAÇÕES

ALFA TOTAL

BETA TOTAL

ESPECTROMETRIA

GAMA

SEMESTRAL SEMESTRAL 03

COLETA DE BANA

NA PRATA OU

D'ÁGUA CONFORME

A DISPONIBILIDADE

MANDIOCA E LARANJA

MEDIDAS REALIZADAS FREQÜÊNCIA DE

COLETA

FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA

N2 DE PONTOS

DE COLETA

OBSERVAÇÕES

ALFA TOTAL

BETA TOTAL

ESPECTROMETRIA

GAMA

SEMESTRAL SEMESTRAL 01

LARANJA LIMA OU

SELETA

MANDIOCA ROSA

ALGAS

MEDIDAS REALIZ- -DAS FREQÜÊNCIA DE

COLETA

FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA

NS DE PONTOS

DE COLETA

OBSERVAÇÕES

ALFA TOTAL

BETA TOTAL

ESPECTROMETRIA

GAMA

SEMESTRAL SEMESTRAL 03

TIPO DE ALGA

COLETADO:

SARGASSUM
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CAMARÕES E MARISCOS

MEDIDAS REALIZADAS FREQÜÊNCIA DE

COLETA

FREQÜÊNCIA DE

MEDIDA

S DE PONTOS

DE COLETA

OBSERVAÇÕES

ALFA TOTAL

BETA TOTAL

ESPECTROMETRIA

GAMA

SEMESTRAL SEMESTRAL 02 CAMARÃO ROSA

OU SETE BAR-

BAS
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NÚMERO DE ESTAÇÕES DE MEDIDA

TEMPO TOTAL DE EXPOSIÇÃO (MESES)*

TAXA DE DOSE EM m REM/ANO

MÉDIA

MÍNIMA

MÁXIMA

TAXA DE DOSE. EM M REM/HORA

12

340

118

66

200

13,5

* EXPOSIÇÃO INTEGRADA: M ü t ESTAÇÕES x MESES DE EXPOSIÇÃO

£5Íz2P.ãR.A.Ç.IO.N-AL - RESUMO DOS RESULTADOS DE TAXA DE

DOSE EXTERNA COM DOSIMETROS TLD.

(PERÍODO DEZ. 1976 - DEZ. 1 9 8 0 ) .
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NÚMERO DE ESTAÇÕES DE MEDIDA

TEMPO TOTAL DE EXPOSIÇÃO (MESES)*

TAXA DE DOSE EM m REM/ANO

MÉDIA

MÍNIMA

MÁXIMA

TAXA DE POSE EM -J REM/HORA

16

519

113

64

169

1J.9

* EXPOSIÇÃO INTEGRADA: N? DE ESTAÇÕES x MESES DE EXPOSIÇÃO

OPERACIONAL - RESUMO DOS RESULTADOS DE TAXA DE DOSE

EXTERNA COM DOSIMETROS TLD (PERÍODO

MARÇO 1982 - DEZEMBRO 1984)



RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORAÇÃO PRÉ-OPERACIONAL DA CNAAA-UNID. I

MEIO
MONITORADO

AEROSOL

ÁGUA DE CHUVA

LEITE

PASTO

ÁGUA DE RIO

ÁGUA DO MAR

AREIA

SEDIMENTO

PEIXE

SOLO

BANANA

MANDIOCA

LARANJA

ALGA

CRUSTÁCEO

N9 DE
AMOSTRAS

ANALISADAS

28

14

9

14

10

6

6

14

20

8

13

4

4

19

3

UNIDADE

fCi/ms

pCi /1

pCi /1

pCi/g cinzas

pCi /1

pCi /1

pCi/g seco.

pCi/g seco

pCi/g cinías

pCi/g seco

pCi/?j ein/as

pCi/g cinzas

pCi/g cinzas

pCi/g cinzas

pCi/g cinzas

ALFA TOTAL

MED.

—

-

—

7 , 7

-

<80

<7,7

1 4

<2,5

14

<2,8

<4,6

<5,8

<4,8

MIN.

—

-

2 , 0

1 , 2

-

<2,2

5 , 6

<1.0

7 , 3

<0,9

<0,9

<2,2

O.o

< 2 , 8

MAX.

—

-

-

21

< 6

-

67

29

<6,2

20

2 , 8

4 , 1

7 , 1

. 18

9

BETA TOTAL

MED.

18

35

—

1 7 2

—

3 0 0

4 9

6 0

81

55

3 0 0

3 2 9

239

1 0 6

74

M I N .

5

3 , 5

—

1 0 2

1 ,7

-

27

3 6

3 4

3 2

2 4 8

2 4 7

2 0 2

63

61

MAX.

1 0 0

1 6 8

_

2 8 8

O 7

—

1 5 5

77

2 1 7

79

3 9 1

3 8 7

3 9 2

1 6 5

83

K-40

MED.

—

104j

1 5 4

1 ,0

3 1 5

12

20

5 4

8 , 4

3 0 0

2 9 0

2 4 1

69

4 1

MIN.

_

6 0 3

63

0 , 7

2 7 0

<2,0

7

16

< 2

1 5 8

215

1 5 5

23

18

MAX.

_

1545

239

1 ,1

3 4 3

' 24

3 2

1 6 6

14
i—

3 8 7

3 3 1

3 1 2

1 4 6

- 6 0

Cs-137

I

MED. M I N .

< 1 7

< 0 , 4

O7

O7

<0,1

<0 ,2

<0,2

< o . i

<0,6

<1.0

<;o,7

< 0 , 2

< 0 , 3

< 1 7

l < 0,4

O 7

O7

< 0,1

< 0,2

< 0,2

<0,1

<0,6

<0 ,5

<0,7

<0,2

< 0,3

MAX.

I

V

< 0,4

<1 7

< 1 7

< 0 , 1

<0,2

< 0,2

< o . - «

<O,6

1 ,4

<0 ,7

<0,2

<0,3
r



MONITORAÇÃO AMBIENTAL. DA CNAAA-UNIDADE I

I-TEIO/
UNIDADE

AEROSOL
fCi/n3

PRECIPITAÇÃO
pCi/1

LEITE
pCi /1

PASTO

1 3 0 1 / 8 cinza

ÁGUA DE
SUPERFÍCIE

pCi /1

ÁGUA DO
KAR
p C i / 1

AREIA

SOLO
pCi /2

ANÁLISE

B

1-131

S

1-131
^(K-40)

S
a

Y(K-40)

S
• o

Y(X-40)

B
a

S
a

Y(K-40)

3

Y(K-4O)

PRÉ
OPERACIONAL

1 8
< 1 0 0

35

<3
1050

172
8

154

< 2
< 1

1

300
< 30
315

49
< 3
12

55
14
9

OPERACIONAL

< 6
<100

< 4

<5
1340

225
< 12
200

< 3
< 2

1

315
< 80
300

50
< 3
17

60
10
17

MEIO/
UNIDADE

SEDIMENTO
pCi/g

PEIXE

BANANA

1 3 0 1 / 8 c i n z a

MANDKCA

^ l cinza

LARAtfJA

* 1 / « cinza

ALGAS

PCi/g ,. cinza

CAMARÃO
pCi/g .^ fa cinza

TLD

mrem/ano

ANÁLISE

6

Y(K-40)

6
a

Y (K-40)

S
a

Y(K-40)

8
o

Y (K-40)

S
a

Y (K-40)

6
a

Y (K-40)

6

Y(K-40)

PRÉ
OPERACIONAL

60
14
20

81
< 3
54

300
<2

300

329
< 3
290

239
< 5
241

• 106
<6
70

74
<5
41

118

OPERACIONAL

52
<10

16

116
< 3
60

322
<3

297

333
< 4
356

233
< 4
169

137
<6

117

101
<6
52

113



RESULTADOS DO PROGRAMA 3£ MONITORAÇÃO OPERACIONAL DA CNAAA-UNID. I

MEIO
. MONITORADO

AEROSOL

j PRECIPITAÇÃO

LEITE

PASTO

ÁGUA.DE RIO

ÁGUA DO MAR

AREIA

SEDIMENTO

PEIXE

SOLO

3ANANA

MANDIOCA

LARANJA
i

ALGA

NS DE

A-ÜOSTRAS

ANALISADAS

3 0

4 9

1 6

12

1 1

3 0

24

29

1 7

6

16

6

3

CRUSTÁCEO | 7
i i

UNIDADE

íCi/rr?

DCi/1

cCi/1

pCi/g de cinza

pCi/1

pCi/1

pCi/g seco

pCi/g ssco

pCi^gdecinzai

pCi/g seco.

pCi/g de cinza;

pCi/ç de cinza.

pCi/g de cinzas

pCi/g do cinza;-

rCi/g da cinzas

ALFA TOTAL

MED.

5 ,0

5 1 2

2,0

< 8 7

3,3

9 ,4

2,0

9 , 8

2,9

3,7

3,8

5,5

6.4

MIN.

O.*

<0.7

<3.1

<0,7

< 50

<2,2

<2,2

O.8

5,3

<2,3

3,3

2,4

<2,9

MAX.

16

<8,4

18

<6,1

<123

8,8

24

3,3

14

3,7

6,2

4,3

17

10

BETA TOTAL

MED.

6 , 4

4,0

225

3,5

315

MIN.

O.1

<2,0

139

<2,0

186

I

50 í 29
f

52 | 2 3

116

59

322

333

233

137

101

85

33

200

270

147

62

•42

MAX.

16

26

—

360

7 , 2

402

70

77

166

73

398

379

291

• 203

136

K-40

MED.

1340

210

1,0

300

17

16

60

17

297

356

169

117

52

MIN.

890

MAX.

1835

97 | 292

0,7

224

6 , 3

7,3

37

7 , 3

211

301

88

60

27

1,5'

386

32

33

97

25

457

401

214

204

67

C s - 1 3 7

MED. : M I N . MAX.
I

<0,9 <<0,9 <0,9

< 6 , 2

12,7

0 , 2

<6,2

<,10 17

<0,18

<6,2 !<6,2

<6,2

<0,03

<0,06

0,11

<0.11

0,8

0,19

<o;i

<6,2

<0,03

0,33

<6,2

<6,2

<0,03

<0,06

0,07

<0,1

<0.1

<0,06

0,16

<0,11

1.5

0,23

(T>
1

(-<



7. . EMERGÊNCIA

7.1 FILOSOFIA DO PLANEJAMENTO DE EMERGÊNCIA

Apesar de toda a filosofia inerente de segurança aplica^

da a qualquer proje'o nuclear, uma última linha de defesa ê

constituída pelo planejamento de emergência.

No Brasil, os planejamentos de emergência devem obede-

cer ss Normas Gerais do SIPRON. Além disso, a Norma de Li-

cenciamento de Instalações Nucleares da CNEN exige a elabora-

ção do Plano de Emergência Local para o licenciamento de cada

unidade.

De acordo com a filosofia atual, o plano de emergência

é elaborado de modo que as ações neles contidas são anticipa-

tórias. Quaisquer desvios da normalidade de operação da usina

devem ser detetados em suas fases preliminares e corrigidos

imediatamente. O plano de emergência deve assegurar que, na

eventualidade de uma emergência envolvendo radiação, serão to

nadas medidas apropriadas para garantir a saúde e a segurança

do público.

0 Plano de Emergência deve ser acionado antes de ocorrer

qualquer liberação de material radioativo para o meio ambien-

te. A necessidade da implementação de medidas protetoras da

população ê determinada por meio de projeção de dose e moni-

toração da radiação no campo, evitando-se assim que qualquer

pessoa venha receber doses de radiação que possam produzir

efeitos não estocastico e minimizar as que produzem efeitos

estocásticos.

A estrutura de atendimento às emergências de' Angra I

envolve não somente Furnas Centrais Elétricas S.A., a Comissão

Nacional de Energia Nuclear, o Sistema de Defesa Civil, a Se-

cretaria Especial do Meio Ambiente como também as Forças Ar-

madas e alguns Ministérios.

0 Plano de Emergência Local (PEL] 5 o plano de FURNAS

que visa preparã-la para enfrentar uma situação de emergência

radiolõgica, dentro de sua área de atuação. Esta ãrea abrange
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a Unidade 1, o canteiro de obras das Unidades 2 e 3, as insta

lações de apoio nas imediações do canteiro, Piraquara de Fora

e a Vila Residencial de Praia Brava.

Durante a aplicação do PEL, FURNAS serã apoiada pelo

Ministério da Marinha, pelo Minis±êrio da Aeronáutica e pelo

Ministério dos Transportes, os quais possuem Planos de Emer-

gência complementares ao PEL.

Caso as conseguências da emergência ultrapassem ou te-

nham a possibilidade de ultrapassar os limites da área de atu

ação de FURNAS, serão tomadas ações de defesa civil previstas

no Plano de Emergência Externo CPEEl. As ações integradas en-

tre o PEL e o PEE estão previstas no Plano de Emergência Ge-

ral (PEGI. Participam destas atividades as seguintes organiza

ções: Secretaria Especial de Defesa Civil (SEDEC), Comissão

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Coordenadoria de Defesa

Civil da RegiãoSudeste CCORDEC-SE), Defesa Civil do Estado do

Rio de Janeiro (DCERJ) e, eventualmente, a Coordenadoria Es-

tadual de Defesa Civil do Estado de São Paulo (CEDEC-SP). Es-

tes órgãos serão apoiados pelos Ministérios (Ministério doExér

cito, Ministério ãa Marinha, Ministério da Aeronáutica, Mini£

tério do Transportes- e Ministério das Comunicações) bem como

pelos Governos Federal e Estaduais envolvidos.

7-2 ATUAÇÃO DA CNEN - PLANO PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA DA

CNEN (PSEI

0 objetivo deste plano ê assegurar que, nos campos de

responsabilidade da CNEN, sejam tomadas as medidas apropriadas

para a proteção e segurança do público, do meio ambiente em

caso de acidente radiolõgico na Unidade 1 da Central Nuclear

Almirante Álvaro Alberto (CNAAA-U1).

0 PSE estabelece o seguinte:

- A classificação dos tipos de emergência de acordo com

sua magnitude (Alerta, Evento Não Usual, Hipóteses 1,

2, 3 e 4);

- A organização da CNEN para fazer frente âs situações

de emergência consta da figura a seguir;
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- O sistema de comunicações durante a sua execução;

- A periodicidade dos exercícios para treinamento de emer

geneia;

~ Ê atribuição da CNEN em situações de emergência;

. Kecomendar durante situações de emergência ã JCGE as

ações protetoras que devam ser implementadas.

. Executar a monitoração ambiental fora da área de

FURNAS com o Grupo de Emergência do IRD/CNEN.



8 - CONCLUSÃO

0 relato dos princípios básicos, processos e atividades em

Segurança Nuclear, norteadores das ações da CNEN, como órgão re-

gulator io, procurou evidenciar que:

- na aplicação dos princípios de segurança nuclear são utili

zados os nais modernos conceitos;

- a metodologia de implementação dos procedimentos de licen-

ciamento é adequada à imperiosa necessidade de uma siste-

mática compatível e evolutiva;

- a aplicação no licenciamento das centrais brasileira? se

faz obedecendo essa metodologia;

- forom suspensas as atividades de construção ou interrompi-

da a operação todas às vezes que condições anormais iden-

tificadas poderiam conduzir a menor nível de segurança;

- a experiência operacional advinda de incidentes e aciden-

tes foi incorporada cm Angra 1;

- os valores ãtis exposições do pessoal e do impacto ambien-

tal, devido ã operação normal de Angra, é desprezível.

- a metodologia aplicada para a avaliação da situações de

emergência e as medidas protetoras são aquelac praticadas

internacionalmente.


