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1 . OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

1.1 OBJETIVO

1.1.1 O Objetivo desta Noraa é e s tabe lecer os CRITÉRIOS GE

RAIS DE PROJETO (CGP)para usina* dt Mpnocià6a.me.nto de combiu-

tZve.i& naclíaJiíA a serem l i c e n c i a d a s de acordo com a l e g i s l a -

ção v i g e n t e .

1 .2 CAMPO DE APLICAÇÃO

1.2.1 Esta Norma aplica-se ao projeto de todos sistemas,com

ponentes e estruturas da tuína importantes ã segurança na ope-

ração e a saúde e segurança do público.

1.2.1.1 Os CGP devem ser considerados como requisitos

mínimos para a seleção, pelo projetista da tuina, dos cfUtí -

fúot pJiincipaió dt pKojito que estabelecem as exigincias de

projeto» fabricação» construção, ensaio e desempenho dos Zttnò

importantes para a segurança.

1.2.1.2 Além de satisfazer os CGP,o projetista da u-

4-tua deve:

a) projetar contra qualquer perda de capacidade resultante de

falha, única em sistemas associados ã segurança, provendo

redundância e diversidade para os mesmos;

b) minimizar a possibilidade de falhas concorrentes, não ran-

dômicas, de elementos redundantes em sistemas de prote -

ção;

c) adotar cr i tér ios de projeto para resistência da uÁina a

acidentes máximos postulados, e b<ue.4 de. piojtto para fe -
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nõmenos naturais máximos prováveis.

d) incluir proteção adequada para empregados da mina

tra os perigos passíveis de afetar o seu desempenho no

cumprimento de ações necessárias para proteger o públi^

co de exposição ã radiação.

e) adicionar outras características de segurança julgadas

necessárias.

2, GENERALIDADES

2.1 INTERPRETAÇÕES

2.1.1 Em caso de divergência entre os requisitos desta Nor-

ma e os de normas específicas, baixadas pela CMEN, prevalece-

rão os requisitos das normas específicas.

2.1.2 Qualquer dúvida, que possa surgir com referincia is

disposições desta Norma, será dirimida pela CNEN mediante pa-

recer do Departamento competente e aprovação da Comissão Deli_

berativa.

2.2 REQUISITOS ADICIONAIS E ISENÇÕES

2.2.1 A CNEN pode, através de Resolução, Norma ou outro do-

cumente, exigir a adoção de critérios diferente ou adido -

nais aos estabelecidos nesta Norma, conforme considerar apro-

priado ou necessário, tendo em vista a segurança operado -

nal da mina e a proteção da vida, bens e saúde do público.

2.2.2 A CNEN pode, mediante solicitação expressa do 1nte -

ressado, conceder, em casos específicos, dispensa do atendi-

mento, total ou p a r d a l , de determinados CG?, se, a seu juízo,

considerar que tal dispensa é just i f icável e não compromete a

segurança operacional da tuína, e a proteção da vida, bens e

saúde do público.
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2 . 3 COMUNICAÇÕES

2.3.1 As eventuais comunicações decorrentes das disposições

desta Norma devem ser endereçadas "a Presidência da CNEN, ex.

ceto quando explicitamente determinado em contrario.

3. DEFINIÇÕES E SIGLAS

Para os fins desta Norma, são adotadas as seguintes definições

e siglas:

a) A1EA - Agincia Internacional de Energia Atômica

b) 8<ue de 9*cje.to - informação relativa a uma estrutura, s is-

tema ou componente da instalação nuclear, que ident i f ica:

- as funções específicas a serem desempenhadas pelo

item ; e,

- os valores ou faixas de valores específicos de parâ-

metros de controle, selecionados como limites de re-

ferência para projeto.

c) CMEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear

d) Condição Ano Amai de. OptKação - condição transiente do pio -

te.no ou Incidente 1ncomum, que resulta em exposição à ra -

diação ou liberação de radioatividade , superiores ãs de

concUçZit nofimaíi dl opzxação.

e) Condição dt Acldinti - condição decorrente de evento postu

lado, que possa resultar em exposição ã radiação ou libera-

ção de radioatividade «superiores aos limites estabelecidos

nas Normas pertinentes da CNEN.

f) Condição Normal dt OptKação (ou «piKação noimcLl)-operação(i£

ciuindo partida, desligamento e manutenção ) de sistemas den

tro da faixa aceitável dos parâmetros aplicáveis.
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g) Contioli* - dispositivos e mecanismos cuja Manipulação po

de influir no ptoctAéo de modo a afetar a segurança na ope

ração e a saúde e a segurança do público.

h) ContJiotti Administrativo6 - procedimentos ou regras, esta-

belecidas e monitoradas pela gerência, para assegurar a o-

peração controlada de tuina com vistas ã segurança do pes-

soal empregado e do público.

1) CKÍÍÍKÍCA GtKai* dt Piojtto - critérios necessários para

assegurar a saúde e segurança do pessoal empregado e do pji

blico em geral, e que são aplicáveis, de modo geral, a to-

das tuinaò dt xtpKoctnamtnto dt combiutZvti* nu.cltan.th.

j) CG? - Critérios Gerais de Projeto.

t) CtUtítiío* Vnintipai* dt VKojtto - objetivos funcionais re

lacionados à segurança, de todos dispositivos de uma dete£

minada atina, dt KtpKottmimtnto, que são exigidos no Inte-

resse da saúde e segurança do pessoal empregado e do públ^

co em geral. Incluem os ciittnioi QIUCUÍÒ dt pxojtto, mas

não são limitados aos mesmos.

m) CiiticaJUdadt nucltan. (ou simplesmente cKiticalidadt)- es_

tado ou condição de um aglomerado contendo material fTssil,

no qual se possa desenvolver um processo auto-sustentado

de fissão nuclear.

n) falha única - ocorrência que resulta na perda dt capacida-

de de um componente para desempenhar a função ou funções

de segurança que lhe competem. As ialhat múltipla*,1sto é,

a perda de capacidade de vários componentes, quando resul-

tantes de uma ocorrência única, são consideradas como rfa-

Iha única.
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o) Função de Atgu.Aa.nç.0. - funçio que previne ou atenua as conse

quências de acidentes postulados capazes de oferecer r i s -

cos indevidos a saúde e segurança do pessoal empregado e do

público.

p) liem - qualquer material, peça» equipamento, sistema, com

ponente ou estrutura da instalação nuclear.

q) Modo Sigu.A.0 de falha - condição segura automaticamente r£

sul tan te de uma falha previsível de instrumentos, válvulas

ou componentes ou da fonte que os energiza.

r) PKOCIÒ&O de tepnoczhtaminto (ou simplesmente p^oce^ao)-con-

junto de operações necessárias a remoção de produtos de

fissão e recuperação de material fért i l e f í s s i l de combus-

t íve i s nucleares apôs seu uso em um reator.

s) PKottção Radio lógica - proteção contra radiação ionizante

interna e externa.

t) Rijiito* Liquido* dt Alto Ulvtl - rejeitos radioativos IT -

quidos resultantes da operação do primeiro c ic lo do s i s t e -

ma de extração por solvente, ou equivalente, bem como, re-

je i tos concentrados de ciclos de extração subsequentes, ou

equivalentes.

u) Si&tima de Con^inamtnto - barreira e sistemas associados, i£

ciuindo ventilação, que separam, de áreas contendo substân-

cias radioativas, o meio-ambiente ou áreas internas onde são

previstos, normalmente, níveis de radioatividade menores do

que aqueles que a barreira é projetada para confinar.

v) Siòtema ou Equipamento Confiável - sistema ou equipamento

capaz de funcionar satisfatoriamente durante um tempo espe-

cificado e sob condições operacionais estabelecidas.

x) Siitima ou Equipamento Redundante - sistema ou equipamento
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que duplica t função essencial de outro sisteat ou equipa^

mento, sendo capaz de desempenhar ta l função independen -

tea*nte do estado operacional ou falha desse outro.

y) SiAttma Ptojttado cont*a fãtk* fluxcc - sistema em que a

iatka. única de qualquer componente ativo (supondo-se os

componentes passivos funcionando adequadamente). o« a í«

tka única de qualquer componente passivo (admitindo-se os

componentes ativos funcionando apropriadamente) não resul^

ta na perda da capacidade do sistema para desempenhar suas

{uRçõe* de AtguKatiça..

z) Uéína dt RtpioctéAamtnto de CombtatZvti* MuittaKt* ( ou

simplesmente iuina) - instalação nuclear que abrange s is-

temas, componentes e estruturas necessários para a separ±

ção , recuperação, estocagem e manuseio de materiais nu -

cleares fUseis e f é r t e i s , subprodutos e rejeitos de mate

r iais ou combustíveis nucleares irradiados, e , também,sis^

temas, componentes e estruturas de proteção necessários

para garantir, razoavelmente , que a iU4.ua pode ser oper±

da sem risco indevido para a saúde e segurança do pessoal

empregado e do público.

4. CRITÉRIOS GERAIS DE PROJETO

4 . 1 IDENTIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS

4.1.1 Os CfUtí>UoA GtfL(UA dt fnojtto a serem satisfeitos pe

Io projeto de luíneu dt KtpKottkAamtnto são em número de 27

(vinte e sete) e abrangem as seguintes áreas:

a) Critérios de Smbito global;

N9 1 - Garantia da qualidade

H9 2 - Proteção contra condições ambientais, fenômenos
naturais e projéteis.
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b)

c)

d)

e)

NO

N9

N9

N9

•N9

Cri

«9

N9

Cri

N9

W9

N9

N9

N9

N9

CM

N9

N9

N9

N9

Cri

N9

N9

N9

N9

N9

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

têrios

8 -

9 -

terios

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

térios

16 -

17 -

18 -

19 -

têrios

20 -

21 -

22 -

li -

24 -

CNEN 7

Proteção contra incêndios e explosões.

Compartilhamento de sistemas, componentes e es_

truturas.

Proximidade de locais de outras instalações nu

cleares.

Manutenção e ensaio de sistemas e componentes.

Recursos de emergência.

de proteção através de confinamento múltiplo:

Sistemas e barreiras de confinamento.

Sistemas de ventilação e de descarga gasosa.

sobre dispositivos de segurança no pfioctòéo:

Sistemas de proteção.

Sistemas de controle e instrumentação.

Separação entre dispositivos de segurança do

pKoct&io e sistemas de controle.

Sala de controle.

Sistemas do piocttio.

Serviços de utilidades.

de segurança contra criticai Idade nuclear:

Margens de segurança.

Métodos de controle.

Absorvedores de neutrons.

Medidas auxiliares de segurança.

de proteção radiolÕgica:

Controle de acesso ã Instalação.

Blindagem contra radiação.

Sistemas de alarme>contra radiação.

Monitoração de afluentes.

Controle de efluentes.
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f) Critérios sobre estocagem e manuseio de combustível e de

rejeitos radioativos:

No 25 - Sistemas de combustível e de rejeitos radioa-

t ivos .

No 26 - Sistemas de gerência de rejeitos radioativos,

f) Critérios sobre descomissionamento:

NP 27 - Descomissionamento.

M.2 CRITÉRIOS DE ÂMBITO GLOBAL

tRITERIO 1 - Garantia da Qualidade

Os sistemas, componentes e estruturas importantes para a se_

gurança devem ser projetados, fabricados, construídos e eri

saiados de acordo com o CÓDIGO DE PRATICA SOBRE GARANTIA OA

QUALIDADE da AIEA,adotado pela CHEN através da Resolução

CWEW-03/77. Os registros apropriados relativos a essas a t i -

vidades devem ser mantidos pelo proprietário da UA-t na, ou sob

seu controle, durante toda a vida da instalação.

CRITÉRIO 2 - Proteção contra Condições Ambientais, Fenôme -
nos Naturais e Projéteis .

I . Os sistemas, componentes e estruturas Importantes ã se

gurança devem ser projetados de modo a:

a) suportar adequadamente o e fe i to das condições ambi-

entais da luína associadas com a operação, manuten-

ção, desligamento , ensaios e condíçõe.* de. acidente.-,

b) re s i s t i r aos efe i tos de fenômenos naturais tais oo

mo: sismos, ralos, ventan.as, Inundações, sem dimi-

nuir a capacidade para desempenhar s AS funçõu dt

iíguxançaj
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c) serem apropriadamente protegidos contra efeitos dĵ

nãmicos, incluindo movimentos vibratórios e os e

feitos de projéteis e descargas de fluídos,que pos_

sam resultar de falha de equipamento ou de outras

causas, tanto no interior como no exterior da cu-c

na.

II . Devem ser identificados os meios de determinação da

i itensidade dos fenômenos naturais passíveis de o -

correr, para fins de comparação com as bate.* da pi£

jíto de sistemas, componentes e estruturas impor -

tantes a segurança. Os respectivos cxitíxloh pfiln -

cipalò de. pKoj&to devem incluir:

a) resistência ao mais severo dos fenômenos natu -

rais registrados no local e área adjacente, com

ajustes apropriados para levar em conta a quan -

tidade limitada dos dados históricos e o perío-

do de tempo no qual foram acumulados;

b) características de segurança para suportar com -

binações dos efeitos de condiçõe.6 de. acidinte, e

de fenômenos naturais;

c) dispositivos que assegurei» o desligamento segu -

ro e confinamento de radioatividade em condições

de emergência, e a partida segura após desliga -

mento não programado.

CRITÉRIO 3 - Proteção contra Incêndio e Explosões.

I . Os sistemas, componentes e estruturas importantes ã

segurança devem ser projetados e localizados, de modo

que continuem a desempenhar eficientemente suas éun -

çoe* dt Ae.guKa.nca em condições de incêndio e ex.
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piosão.Sempre que praticível, devem ser usados materiais

refratarios e incombustTveis em toda a instalação, parti^

cularmente em posições vitais ao funcionamento de &i&te-

mai e ba.AAe.lia* de. con£lname.nto, aos métodos de controle

interno de materiais radioativos e a manutenção de ^un-

çõe* de controle de 6e.guAa.nca.

II. Os sistemas de extinção, alarme e detecção de incêndio e

explosão,devem ser projetados com meios e capacidade su-

ficientes para minimizar os efeitos adversos de incên -

dios e explosões em ite.no importantes ã segurança.0 pro-

jeto do sistema de extinção de incindio deve, também,in-

cluir prescrições para proteger esses lte.nò contra efei-

tos adversos, no caso de ope.Aação nonmal ou de falha do

sistema.

CRITÉRIO 4 - Compartilhamento de Sistemas, Componentes e Es -
truturas.

Os sistemas, componentes e estruturas importantes ã segurança

não devem ser compartilhados entre uma uòina de. Aipiociòòamtn-

to e instalações de qualquer tipo, a menos que se demonstre

que tal uso em comum não prejudicará a capacidade da uhina em

desempenhar suas luncõe.* de 6 eg afiança, incluindo a capacidade

para desligamento seguro e de forma ordenada, no evento de

condição ano Amai ou dt acidente..

CRITÉRIO 5 - Proximidade de Locais de outras Instalações Nu -
cleares.

As mina* de mpAocti lamento localizadas próximas a outras inŝ

talações nucleares devem ser projetadas para assegurar que

o efeito cumulativo de descargas resultantes de operação con -

junta não resultará em risco Indevido ã saúde e segurança do

público.
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CRITÉRIO 6 - Manutenção e Ensaio de Sistemas e Componentes

Os sistemas e componentes que possuem (Junçõea de &zgafiança

devem ser projetados de modo a permitir inspeções, manuteji

ção e ensaio, a fim de assegurar seu funcionamento contí -

nuo durante a vida da instalação.

CRITÉRIO 7 - Recursos de Emergincia

I . Os sistemas, componentes e estruturas importantes ã s<?

gurança devem ser projetados de modo a assegurar capa-

cidade para desligamento seguro de operações da uòinaz

controle de uma emergência.

II . 0 projeto da uhlna. deve assegurar meios para uso, con-

forme necessário, de instalações no próprio local e de

instalações e serviços externos disponíveis, tais como

hospitais, polícia, corpo de bombeiros, serviços de

ambulância e pessoal de serviços de utilidades.

«+.3 CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO ATRAVÉS DE CONFINAMENTO MÚLTIPLO

CRITÉRIO 8 - Sistemas e Barreiras de Confinamento

0 òi&tima. de con&inamtnto total deve satisfazer aos seguiji

tes requisitos:

a) consistir de um ou mais iíòtemaò e. bafiKeiicu de confina

mtnto individuais que controlem, sucessivamente, a libie

ração de radioatividade para o meio ambiente;

b) proteger contra os efeitos de acidentes ou fenômenos na_

turais externos;

c) ser fabricado, construído, ensaiado e mantido de modo a

prevenir escape anormal de radioatividade, falha de pn>

pagação rápida ou ruptura grande durante a vida de pro-

to da tx&ina.
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CRITÉRIO 9 - Sistemas de V e n t i l a ç ã o e de Descarga Gasosa

Os s is temas de v e n t i l a ç ã o e de descarga gasosa devem ser pro

j e t a d o s e ensaiados a f i m de assegurar o conf inamento de ma-

t e r i a i s r a d i o a t i v o s , durante condiçõtA noumaiò, anoh.ma.iit e.

de. acidintt.Para alcançar esse objetivo, o projeto desses

sistemas deve satisfazer aos seguintes requisitos:

a) manutenção do sentido adequado do fluxo de ar de ven -

tilação através da barreira de confinamento, ou seja eri

tre areas internas e externas ã barreira, em condiçõzò

noA.maU.ò , anonmal& ou de ac.ldz.ntz;

b) capacidade do sistema-de ventilação para suportar mudaji

ças nas condições de operação, tais como: variações de

temperatura ou pressão, e para controlar com segurança,

todas as descargas de gases radioativos eventualmente

associadas a condiçõei notmaíò, anofunaiò ou de aciden -

te.;

c) garantia de continuidade da ventilação necessária por

meio de equipamentos, sistemas de controle baseados no

modo ÒZQUKO de. ialka ou outros meios, todos redundantes;

d) estabelecimento de meios para ensaiar todos os compo -

nentes relacionados com a segurança durante ope.iac.ao noK

mal dos sistemas, de modo a demonstrar sua aptidão pa-

ra atuar com a eficiência de projeto, e funcionar duran̂

te condições de emergência e durante transições entre

condiç.õe.4 noimaíò e de emergência.

e) capacidade dos sistemas de ventilação para permitir a

ocupação contínua de qualquer área onde tal ocupa

ção ê necessária para ope.iaçõe.6 noimaíò da uòina, pa
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ra seu desligamento seguro ou para mantê-la nessa

condição. 0 projeto deve incluir proteção contra

a entrada ou acumulação de materiais radioativos,

bem como permitir a evacuação segura e oportuna

do pessoal de qualquer area.

f) capacidade dos sistemas de descarga gasosa do dis_

solvedor para confinar os materiais radioativos du

rante optiação normal e para assegurar que a con -

centração desses materiais corresponda a níveis de

radioatividade tão baixos quanto razoavelmente e-

xeqüível, levando em consideração o estado da tec-

nologia e a economia de aperfeiçoamento em rela

çao a benefícios para a saúde e segurança do públi^

co e ao interesse da comunidade. Tais sistemas de-

vem ser projetados para manter sua capacidade de

separação e confinamento, de modo a reduzir libe -

rações resultantes de uma condição de. acídzntz, a

níveis compatíveis com as normas pertinentes da

CNEN.

4.4 CRITCRIOS SOBRE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DO PROCESSO

CRITíRIO 10 - Sistemas de Proteção

Os sistemas de proteção devem ser projetados de modo a:

a) iniciar ação garantidora de que os limites de opera -

ção aceitáveis, especificados no projeto, não sejam

excedidos como conseqüência de ocorrências operacio -

nais;

b) identificar cond-óçÕe-i potenciais perigosas ou de a -

c-tden-íe, bem como, ou dar alarme visual e audível
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para permitir a execução de medidas oportunas de pro

teção do público e do pessoal de operação, ou ativar

os sistemas e componentes necessários a essa prote -

ção. Essa ativação deve ser automática, sempre que

isso seja compatível com os requisitos de segurança

a serem satisfei tos;

c) serem confiáveis, possuindo redundância e indepen -

dência suficientes para assegurar, no mínimo, que

- nenhuma éalha única, resulte em perda das funções

de proteção, e,

- a retirada de serviço de qualquer componente não

implique em perda da redundância exigida, a menos

que tal perda, comprovadamente, não impeça c ÒÍ

tima de continuar operando com confiabilidade

tãvel;

d) permitir, no próprio local, o ensaio periódico de

suas funções e eficiencias com a uòina em operação,

de modo a determinar se ocorreram falhas ou perdas

de redundância;

e) alcançar o modo &e.guio dt &atha ou um estado demons*

trado como aceitável ou alguma outra condição defini^
i

da, se ocorrerem eventos, tais como: desconexão do
i

sistema, perda de energia ou força motriz, ou meio

ambiente adverso.

CRITÉRIO 11 - Sistemas de Controle e Tnstrumentaçao
i

I . Os sistemas de controle e instrumentação devem satisfy

zer aos seguintes requisitos:

a) permitir a monitoração de variáveis e de sistemas em

operação, relacionados ã segurança,dentro das fai
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xas previstas para condições nonmoú.6, anoKmait, e de

acidznti, e para desligamento seguro;

b) possuir disposit ivos de segurança com a redundância

necessária para garant i r a segurança adequada das £

perações do pioce.000 e da uòína. em g e r a l ;

c) alcançar o modo òtgufio de falha, ou um estado demonŝ

trado como acei tável ou alguma outra condição d e f i -

n ida, se ocorrerem eventos ta is como: desconexão ,

perda de energia ou força motr iz , ou meio ambiente

adverso.

I I . Devem ser instalados lontxolih para manter os sistemas

e var iáveis que requerem v ig i lânc ia e controle constan-

t e s , dentro das faixas prescritas de operação sob con-

diçõzA notimai*.Esses sistemas e variáveis incluem par -

tes do p íoce í ío , do &í&te.ma de con^inam&nto t o t a l , de

cada barre i ra de confinamento e seus sistemas associa -

dos, e de outros sistemas que influem na segurança glo-

bal da uòina.

CRITÍRIO 12 - Separação entre Dispositivos de Segurança

do Processo e Sistemas de Controle

Os disposit ivos de segurança do pn.0ce.000 devem ser separa -

dos dos sistemas de cont ro le , de ta l modo que uma alteração

ou falha em qualquer de les , deixe intacto um sistema que

sat isfaça todos os requisi tos de independência e confiabi1j[

dade necessários ã segurança do pn.oce.oio.

CRITÉRIO 13 - Sala de Controle

I . A sala de controle ou áreas de controle devem ser pro-

jetadas de modo a permit i r a ocupação e a execução de
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medidas, seja para operar com segurança a u&ina em con

diçõtò nofimaiò, seja para mantê-la em condição segura

em òituaçõiò anoH.mai.6 e de acidzntt.

II . Os contfiole.i e instrumentação na sala de controle ou a_

reas de controle devem ser projetados com redundância

suficiente para permitir a colocação da uòina em cond^

ção segura, caso qualquer das áreas de controle, ou a

sala de controle, seja retirada de serviço.

CRITÉRIO 14 - Sistemas de Processo

Os sistemas e componentes do pioctòòo constituem a primeira

barreira de confinamento, devendo o projeto de cada sistema

do pKotíòào, com vistas ã garantia da saúde e segurança do p^

blico e do pessoal de operação, incluir meios para:

a) manter sua integridade e desempenho em todas condiçõzi

nofimaiA e anoA.ma.i6 do ptioce.660, i n c l u s i v e com o s inver t

tãrios máximos previstos de materiais fTsseis e outros

radionuclTdeos;

b) dominar de modo seguro as condições infreqüentes do

pnocut&o previstas.

CRITÉRIO 15 - Serviços de Utilidades

I . Os serv iços de u t i l i d a d e s re lac ionados ã segurança de -

vem ser p ro je tados ( a l i m e n t a ç ã o e d i s t r i b u i ç ã o ) de modo

a:

a) possibi l i tar a cada um dos sistemas necessários para

condições de emergência, satisfazer a demanda de segu-

rança em condiçõzA nonmait>, anoAmaÍA e. de acídwti ;

b) incluir òíitima* ntdandantu>, conforme seja necessã -

rio para manter, com capacidade adequada, a aptidão
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p a r a d e s e m p e n h a r s u a s ^unçõzi d e 4 e g afiança, a dmi t i n d o -

se uma úalha única;

c)permit i r ensaios de sua capacidade e desempenho fun -

c ionais , incluindo a seqüência operacional completa de

cada sistema re la t iva ã mudança de fontes de alimenta-

ção normal para fontes de emergência* e, também, a op£

ração de sistemas de segurança associados.

I I . 0 projeto de suprimento de energia e l é t r i c a , relacionado

ã segurança, deve sa t i s faze r aos seguintes r equ i s i tos :

a) i nc lu i r meios para que, no caso de perda de c i rcu i to

ou fonte primária, seja fornecida energia de emergen-

cia segura e oportuna a instrumentos, 4<c4-Cema4 de. con

6iname.nto, sistemas de serviço e sistemas do pioci* -

40, em quantidade suf ic iente para permitir o desliga-

mento seguro da u&ina,e sua manutenção nessa condi

ção, com todos os disposi t ivos de segurança essenci -

ais ã si tuação em funcionamento;

b) apresentar os c i rcui tos de d is t r ibuição e as fontes

de energia de emergência no local da uòina com inde -

pendência, redundância e ensaiabi l idade suf ic ientes

para garant i r o desempenho das respectivas hunçõiò de

tcguiança no caso de uma ^alha única ou de condição

de. acidente..

4.5 CRITÉRIOS DE SEGURANÇA CONTRA CRITICALIDADE NUCLEAR

CRITÉRIO 16 - Margens de Segurança

Os s is temas do pioczao e de estocagem devem se r projetados

de modo a:

a) i n c l u i r margens de segurança para os parâmetros de

tuiticalidadi,compatíveis com as i n c e r t e z a s nas con -
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dições do piociò&o e de estocagem, nos dados e mé_

todos usados em cálculos, e na natureza do meio

ambiente imediato sob condiçõeò de acidzntz;

b) serem mantidos subcriticos, com garantia de que

nenhum acidente de c>Utica.liáade. possa ocorrer sem

que tenham havido, no mTnimo, duas alterações se-

qüências ou concorrentes, independentes e impro

vaveis , nas condições essenciais ã segurança con-

tra cnlticalidade..

CRITÉRIO 17 - Métodos de Controle

Os métodos de controle de cniticcJLida.de. devem ser os seguiji

tes , em ordem de preferência desde que práticos:

a) método da geometria favorável, no qual equipamen -

tos ou sistemas são subcriticos, mesmo sob as pio-

res condições postuladas, devido ã fuga de neutrons;

b) método dos venenos sólidos, no qual são empregados

materiais absorvedores de neutrons, permanentemen-

te fixos;

c) método dos contnoliò administrativo6, no qual são

usados contioleò adminiòtfiativoò de moderação, de

concentração de material fTssil, de material fTs -

si 1 total, combinados com margens em medidas de

segurança, ou, alternativamente , método dos vene

nos solúveis, em que é feito o uso de materiais so

lüveis absorvedores de neutrons, conjugado com anã_

lises e dispositivos de segurança adequados.

CRITÉRIO 18 - Absorvedores de Neutrons

I .. No caso de emprego de materiais sólidos absorvedores

de neutrons para prevenir a tn.iticalida.de.,o projeto dos
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sistemas do pftoctooo e de estocagem deve fornecer meios

efetivos que verifiquem a eficácia contínua desses ab -

sorvedores,

II. 0 emprego de materiais solúveis absorvedores de neutrons

como um controle primário de cuiticalidxdt deve ser con-

dicionado ã:

a) adoçáo de dois métodos independentes que assegurem a

presença da concentração necessária de absorvedores

de neutrons *, e,

b) localização do equipamento que contém o material fTs-

sil atrás de barreiras e blindagens , suficientes pa-

ra reduzirem a probabilidade e a extensão de contami-

nação do meio ambiente e exposição do pessoal ã radia^

ção , no caso de um acidente de cxiticalidadí.

CRITÉRIO 19 - Medidas Auxiliares de Segurança

I . Os sistemas do pioce.òòo e de estocagem devem ser projeta

dos de modo a:

a) garant i r que nenhum item passTvel de causar segrega -

ção de materiais fTsseis possa estar presente em com

ponentes,cuja segurança contra cKiticaJLidadz dependa

da d is t r ibu ição homogênea de material f í s s i l ;

b) assegurar a impossibi l idade de transferência de mate-

r i a i s fTsseis provenientes de sistemas de segurança

para sistemas não relacionados ã segurança,como conse_

qüência de qualquer falha, única ou erro de operação.

II . Os componentes, cuja segurança contra cnitica.lida.di depeji

de de uma concentração l i m i t e de mater ia l f T s s i l , devem

ser projetados de ta l modo que:

a) não estejam presentes mecanismos que possam causarcoji
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centraçÕes c r i t i c a s de materiais fTsse is ;

b) a concentração seja controlada por meios instrumentais

e fe t i vos .

I I I . Os componentes de òiòtimaò de con^lnamtnto devem ser

projetados de modo a garant i r que vazamentos proveniein

tes de equipamentos, ou de uma zona de confinamento p£

ra outra , não resultem em uma condição que leve icUti

calA.da.dt.

IV. 0 espaçamento entre acumulações discretas de materiais

fTsseis deve ser controlado de modo a manter um esta -

do sub-crTtico.

i». 6 CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO RADIOLSGICA

CRITÉRIO 20 - Controle de Acesso ã Instalação

0 projeto deve possibilitar o controle de acesso ã uhlna e

ãs suas áreas internas de contaminação potencial ou alta

radiação, de tal modo que a disseminação de qualquer conta-

minação possa ser monitorada e controlada.

CRITÉRIO 21 - Blindagem contra Radiação

As blindagens contra radiação devem ser projetadas de modo

a garantir que as taxas de dose em áreas acessíveis este -

jam de acordo com as normas pertinentes da CNEN.

CRITÉRIO 22 - Sistemas de Alarme contra Radiação

Os sistemas de alarme contra radiação devem ser projetados

de modo a:

a) alertar o pessoal da uAina sobre aumentos significati^

vos nos níveis de radiação, em áreas normalmente aces^

síveis , e sobre radioatividade excessiva liberada em

efluentes da uòína;
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b) apresentar redundância e recursos para permitir eji

saios de sua eficiência de operação.

CRITÉRIO 23 - Monitoração de Efluentes

Os sistemas de efluentes da uòina. devem incluir meios de me -

dir e registrar a quantidade de radionuclídeos em qualquer e-

fluente. A fim de que os dados, assim medidos e registrados ,

possam ser usados, deve ser determinado o fluxo do meio de

diluição ambiental, seja ar ou água.

CRITÉRIO 24 - Controle de Efluentes

I . 0 projeto da u&ina deve incluir meios para controlar a

liberação de efluentes radioativos, quer sejam gasosos ,

líquidos ou sólidos, durante ope.n.açõe.Á noumaiò, e. con

diçõzA anoMnaiò e de. acidzntt.

II . Os sistemas projetados para prevenir a liberação de ma -

teriais radioativos devem ser passíveis de monitoração

e ensaio, e ser providos de alarmes.

III . Deve ser assegurada a capacidade de interrupção imedi a -

ta do fluxo de efluentes líquidos contaminados ou de

retenção de tais efluentes , conforme necessário, para

garantir que as concentrações de materiais radioativos

em efluentes líquidos correspondam sempre a níveis de ra-

dioatividade tão baixos quanto razoavelmente exeqüível.

4.7 CRITÉRIOS SOBRE ESTOCAGEM E MANUSEIO DE COMBUSTÍVEL E DE

REJEITOS RADIOATIVOS.

CRITÉRIO 25 - Sistemas de Combustível e de Rejeitos Radioati-

vos.

Os sistemas de estocagem de combustível e os de rejeitos ra -

dioativos, bem como outros sistemas que possam conter ou
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manusear materiais radioativos,devem ser projetados de ino

do a garantir a segurança adequada em condições noimaià,a

noimalò e de. acidente.. Esses sistemas devem possuir:

a) recursos para ensaiar componentes importantes á segu -

rança;

b) blindagem apropriada para proteção contra radiação sob

condiçõrò nofimai*, anonmaiò e de. acidente;

c) òi&temaò de. con^inamento;

d) capacidade de remoção de calor com easaiabi 1 idade e co£

fiabilidade compatíveis com a importância para a segu -

r à ri ç d .

CRITÉRIO 26 - Sistemas de Gerencia de Rejeitos Radioativos.

Os sistemas de gerência de rejeitos devem ser projetados de

tal modo que:

a) os rejeitos radioativos gasosos gerados em qualquer

fase do pKocei&o sejam absorvidos e estocados , ou sim-

plesmente estocados, em recipientes estanques, até seu

decaimento a níveis compatíveis com as normas pertinen-

tes da CWEW;

b) o inventário de Ke.je.itoo iZquidoA dz alto nível na UÁÍ-

na seja sempre limitado ao produzido nos 5 (cinco)anos

anteriores;

c) os rejeitos líquidos sejam convertidos em sólido seco e

colocados em tambores selados antes da transferência o-

brigatõria para um Repositório Federal sob controle da

CWEN, em cofres de transporte por ela aprovados;

d) os rejeitos sólidos secos, gerados em qualquer fase

do ph.oce.òòo e os resultantes da conversão de rejei
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tos lTquidos e gasosos, sejam química, térmica e ra

dioliticamente estáveis, na medida em que a pressão

de equilíbrio no interior do tambor selado não ex -

ceder a pressão de operação segura para o tambor,áu

rante o período decorrido entre a sua selagem e um

mínimo de 90 (noventa) dias após seu recebimento

(transferência de custódia física) no Repositório

Federal;

e) todos os rejeitos de alto nível sejam transferidos

da uòina para o Repositório Federal, no máximo, até

10 (dez) anos após a separação de produtos de fis -

são.

4.8 CRITÉRIO SOBRE DESCOMISSIONAMENTO

CRITÉRIO 27 - Descomissionamento

0 projeto da usina deve ter como um dos objetivos o de fa-

cilitar a descontaminação e a remoção de todos os rejeitos

radioativos quando a instalação for descomissionada.
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