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O PROCESSO DE LICENCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO £
OPERAÇÃO DE CENTRAIS NUCLEARES NO BRASIL

INTRODUÇÃO

A "Segurança de Reatores" - eliminação de riscos
indevidos à saúde e segurança do publico provocados pela ope-
ração de reatores nucleares - envolve tanto assuntos essenci-
almente técnicos como também de caráter social e político. 0
estabelecimento de objetivos, numéricos ou outros, para os
riscos aceitáveis é assim tarefa técnica, social e política.
A tradução desses objetivos em critérios próprios para a ava-
liação de segurança requer decisões técnicas e de caráter so-
cial bastante difíceis.

A responsabilidade básica pertence ao Estado, a-
traves do Governo, a quem cabe zelar pela segurança e saúde
públicas e pelar boas condições do meio ambiente. No exercí-
cio de tal responsabilidade, o Governo deve certificar-se de
que a segurança operacional e de construção do reator nuclear
fique sujeita ã vigilância e controle de um órgão regulatório
independente da organização proprietária do reator e responsa
vel pela sua construção e operação.

Dentro dessa filosofia geral, o procedimento ado-
tado é o "Licenciamento" das instalações nucleares, como os
reatores, conforme orientação da Agência Internacional de E-
nergia Atômica (AIEA). 0 licenciamento possibilita uma avalia
ção de segurança independente, acrescentada E filosofia de
tratamento conservative, já adotada pelos fabricantes.



Na realidade, o projeto e o licenciamento se com*
pletam de modo a proteger adequadamente o público contra o»
riscos potenciais associados à energia nuclear.

Proteção adequada, segundo o concenso atual da in
düstria nuclear, é* aquela que garante riscos iguais ou infe-
riores aos de outras atividades humanas que forneçais benefí-
cios comparáveis aos riscos considerados aceitáveis.

Basicamente, na operação de reatores nucleares, o
perigo potencial ê representado pela alta radioatividade dos
produtos formados na fissão do urânio. Nessa situação, tudo
se resume em manter sempre esses produtos confinados, sem pos_
sibüidade de liberação para o meio ambiente.

Isso é* feito através das características de proj£
to, conservatives, da qualidade da construção e dos materiais
(garantia de Qualidade) e da eficiência de operação (treina-
mento adequado do pessoal de operação).

0 reator deve ser capaz, por projeto, de tolerar
uma gama de condições operacionais, transientes e de aciden
te, mantendo íntegras as barreiras adequadas para evitar a li
beração dos produtos de fissão.

Assim sendo, ê feito licenciamento, que se consti
tui, essencialmente, em uma ANALISE DE SEGURANÇA detalhada,
para demonstrar o preencimento desses requisitos.

0 licenciamento é* feito através da revisão dos re
latorios de analise de segurança submetidos pelo operador do
reator a CNEN, e elaborados pelos fabricantes e operadores do
reator. Além desses relatórios, a CNEN pode solicitar qual-
quer outra informação julgada relevante para a análise de se-
gurança.



A Análise de Segurança compreende a revisão do
projeto e dos princípios básicos de segurança adotados e o es
tudo e exame do comportamento previstos do reator em situa-
ções normais e de acidentes postulados durante toda a vida da
instalação, com o objetivo de determinar:

- as margens de segurança em operação normal e de
regimes transitórios previstos.

- a adequação de estruturas internas, sistemas e
componentes para prevenir acidentes e atenuar as
conseqüências dos a cidentes que possam ocorrer.

2. ATRIBUIÇÕES DA CNEN

Conforme estabelece a Lei n9 6.189/74, a CNEN tem
atribuições precipuas no programa nuclear brasileiro, através
de sua competência política, normativa, reguladora e fiscali-
zadora, nos seguintes aspectos:

I - Assessoramento ao Ministério das Minas e Energia:

a) No estudo das medidas necessárias à formula-
ção, pelo Presidente da Republica, da Política
Nacional de Energia Nuclear;

b) No planejamento da execução da Política Nacio-
nal de Energia Nuclear.

II - Expedição de normas, licenças e autorizações rela
tivas a:

a) Reatores e outras instalações nucleares;



b) Posse, uso, armazenamento e transporte de mate
rial nuclear;

c) Comercialização de material nuclear, minérios
nucleares e concentrados que contenham elemen-
tos nucleares.

III - Expedição de regulamentos, normas de segurança e

proteção relativas a:

a) Uso de instalações e de materiais nucleares:

b) Transporte de materiais nucleares;

c) Manuseio de materiais nucleares;

d) Tratamento e eliminação de rejeitos radioati-
vos;

e) Construção e operação de estabelecimento des-
tinados a produzir materiais nucleares e uti-
lizar energia nuclear.

IV - Fiscalização das atividades nucleares seguintes:

a) Reconhecijnento e levantamento geológicos rela-
cionados com minérios nucleares;

b) Pesquisa, lavra e industrialização de minérios
nucleares;

c) Produção e comércio de materiais nucleares;

d) Indústria de produção de materiais e equipamen
tos destinados ao desenvolvimento nuclear.



V - Execução das medidas de sua competência, quanto a
instalações nucleares:

a) Pela verificação do preenchimento de requisi-
tos legais e regulamentares relativos â ener-
gia nuclear por ocasião das autorizações, da
construção e da operação;

b) Pelo licenciamento e fiscalização da constru-
ção e da operação, podendo suspendê-las, sem-
pre que houver risco de dano nuclear.

2.1 - DIRETRIZES E NORMAS

Como visto acima, para garantir a segurança das
centrais e instalações nucleares e do publico, bem como para
o desempenho adequado das atividades regulatorias necessárias
ã complementação do programa nuclear, torna-se imprescindível
o estabelecimento de um amparo legal, por meio de critérios,
normas e padrões pertinentes, os quais são fundamentados em
trabalhos de pesquisa e na experiência adquirida com a implan
tação de centrais nucleares nos países mais desenvolvidos.

Â CNEN, cabe especialmente, objetivando estabele-
cer sua normalização própria, a tarefa de realizar um estudo
comparativo entre os critérios adotados nesses países, os cii
térios de Agência Internacional de Energia Atômica e a situa-
ção tecnológica nacional, de modo a estabelecer as diretrizes
e normas brasileiras.

Dentre essas normas, merecem destaque, pela sua
importância quanto aos aspectos de segurança, os CRITÉRIOS DE



DE SEGURANÇA PARA CENTRAIS NUCLEARES, os CRITÉRIOS GERAIS DE
PROJETO, os CRITÉRIOS DE GARANTIA DE QUALIDADE e as NORMAS DE
PROTEÇÃO RADIOLOGICA e para PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

A CNEN esta devidamente preparada para a elabora-
ção de normas específicas abrangendo todo o ciclo de combust!
vel nuclear nas suas diversas fases, bem como o transporte e
armazenamento de materiais nucleares e rejeitos radioativos.

No momento, já foram emitidas pela CNEN as seguin
tes normas pertinentes ao Licenciamento de Reatores:

- RESOLUÇÃO CNEN 09/69
NORMAS PARA ESCOLHA DE LOCAIS PARA INSTALAÇÃO
DE REATORES DE POTÊNCIA.

- RESOLUÇÃO CNEN 06/72
NORMAS PARA LICENCIAMENTO DE REATORES NUCLEARES
DE POTENCIAt

- RESOLUÇÃO CNEN 06/73
NORMAS BÁSICAS DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA.

- RESOLUÇÃO CNEN 06/77
NORMA CNEN-NE-2.01 (Dez.77)
"PROTEÇÃO FÍSICA DE INSTALAÇÕES E MATERIAIS NU-
CLEARES".

- RESOLUÇÃO CNEN 12/79
NORMA CNEN-NE-1.01 (Set.79)
"LICENCIAMENTO DE OPERADORES DE REATORES NUCLEA
RES".



- RESOLUÇÃO CNEN 15/79 - (Dez.79)
Adota o "CODE OF PRACTICE - 50-C-QA - QUALITY
ASSURANCE FOR SAFETY IN NUCLEAR POWER PLANTS"
da AIEA.

Para Navios Nucleares:

- RESOLUÇÃO CNEN 04/71

NORMAS SOBRE O USO DE PORTOS, BAÍAS E ÁGUAS TER
RITORIAIS BRASILEIRAS POR NAVIOS NUCLEARES.

O prosseguimento dos trabalhos, com o conseqüente
maior domínio do pessoal envolvido sobre as técnicas de anãli_
se de segurança, traz consigo também a exigência do desenvol-
vimento de outras normas e padrões específicos que assegurem
uma base regulatoria legal para que as instalações nucleares
possam ser projetadas, construídas e operadas com segurança e
sem danos ao meio ambiente. Isso requer da CNEN um considerá-
vel esforço paralelo ao trabalho de licenciamento, para a ela
boração de todas as normas consideradas necessárias.

Face ao enorme número de normas necessárias para
cobrir todos os aspectos da construção e operação de instala-
ções nucleares, quando não houverem normas nacionais cobrindo
determinado aspecto, devem ser seguidas as normas internacio-
nais da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e, na
falta destas, as do país de onde é originário o projeto do re
ator ou instalação nuclear.



AREAS ONDE SAO NECESSÁRIAS NORMAS E REGULAMENTOS

LOCALIZAÇÃO

PROJETO

CONSTRUÇÃO

COMISSIONAMENTO (PARTIDA)

GARANTIA DE QUALIDADE

OPERAÇÃO

DESCCMISSIONAMENTO .(DESMONTAGEM AO FIM DA VIDA)

PROTEÇÃO RADIOLÕGICA

PROTEÇÃO AMBIENTAL

SALVAGUARDAS E PROTEÇÃO FÍSICA

COMPETÊNCIA DE PESSOAL (LICENCIAMENTO DE OPERADORES)

INSPEÇÕES



3. PROCESSO DE LICENCIAMENTO

O Licenciamento de Reatores, Usinas e Instalações
Nucleares é ton processo de etapas que envolve, além da CNEN,
através do Departamento de Reatores e sua Divisão de Licencia
mento, as seguintes organizações: o requerente da Licença de
Construção e Operação (concessionária da energia elétrica no
caso de usinas núdeo-elétricas), seus fornecedores de equipa
mentos, tais como o fabricante da "ilha nuclear" e outros, a
firma do projeto de engenharia (engenheiro arquiteto), os
construtores e montadores, outros contratados do requerente e
ainda os eventuais consultores chamados tanto pelo requerente
como pela própria CNEN, em casos específicos. 0 DNAEE também
fica envolvido no processo geral de licenciamento como respon
sãvel pela verificação do preencimento de requisitos legais e
regulamentares relativos a concessão dos serviços de eletrici
dade, bem como do cumprimento da legislação específica de e-
nergia elétrica e leis subsequentes.

As duas grandes etapas do processo de licenciamen
to são a da LICENÇA DE CONSTRUÇÃO e a da AUTORIZAÇÃO PARA OPE
RAÇÃO.

Na prática, através dos possíveis desdobramentos
em cada uma dessas etapas, os estágios gerais de Licenciamen-
to são:

- Seleção e aprovação do local
- Construção
- Partida (comissionamento)
- Operação
- Descomissionamento (desmontagem ao fim da vida)
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J.I - SELEÇÃO DO LOCAL

Na prática, a primeira atividade a ser realizada

na implantação de uma central ou outra instalação nuclear, ê

a escolha do local que deve ser necessariamente aprovada pela

CNEN, conforme as Normas vigentes.

Nesse sentido, no que se aplica às solicitações

feitas a CNEN para aprovação de locais em que se pretende ins

talar reatores, foi expedida pela Comissão Deliberativa, - em

1969, a Resolução CNEN 09/69: "NORMAS PARA ESCOLHA DE LOCAIS

PARA INSTALAÇÃO DE REATORES DE POTÊNCIA".

Na aceitação de um local, devem ser levados em

consideração os seguintes fatores: dimensões; características

físicas locais, tais como meteorologia, hidrologia e sismolo-

gia de área; densidade da população da área circunvizinha; ti

pos de utilização dessa área, tais como usos industriais, re-

sidenciais, turísticos ou para agricultura e/ou pecuária;

vias de acesso e distância aos centros de população mais pró-

ximos, levando ainda em conta as características do reator a

ser aí localizado.

As "Normas para Escolha de Locais para Instalação

de Reatores de Potência" requerem a consideração de duas á-

reas específicas com a finalidade de cálculo de doses radiolc!

gicas para a população: (1) "área de exclusão" e (2) "zona de

baixa população".

A "área de exclusão" ê definida como a área per-

tencente ao patrimônio da concessionária a qual circunda o re

ator e onde a concessionária tem autoridade para determinar

todas as atividades, inclusive remoção de pessoal.
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"Zona de baixa população" é a area pouco habitada

adjacente à área de exclusão. 0 número total de habitantes de

ve permitir a existência de medidas protetoras a serem toma-

das em caso de acidente grave.

Em aditamento, a determinação dessas áreas é fei-

ta em função da radioatividade liberada em decorrência do "a-

cidente máximo postulado". Este é definido como o acidente re

sultante de uma possível seqüência de acontecimentos aciden-

tais e cujas conseqüências não serão excedidas pela de nenhum

outro acidente possível, exceto aqueles cuja probabilidade de

ocorrência seja tão pequena que possa ser considerada quase

nula. Tais acidentes são admitidos como provocando danos no

núcleo do reator, com a subseqüente liberação de quantidade

apreciável de produtos de fissão. Nessa avaliação, são consi-

derados certos acidentes hipotéticos, chamados de "Acidentes

Básicos de Projeto".

A "área de exclusão" é determinada de maneira que

a dose total de radiação, de corpo inteiro, não exceda 25 rem

e a dose total de radiação, por absorção de iodo-131 na tirõi

de, não exceda 300 rem para um indivíduo situado em um ponto

sobre sua linha limítrofe externa. O tempo de irradiação é de

duas horas, contadas a partir do início do acidente máximo

postulado.

Com base nas características do local,levando em

conta as características técnicas do reator proposto, tais co

mo nível máximo de potência, aspectos próprios de segurança,

tanto para impedir acidente como para minimizar suas conse-

qüências, como por exemplo, sistemas de contenção e sistemas

específicos de segurança incorporados, e considerando ainda

uma análise prévia dos "Acidentes Básicos de Projeto", a CNEN

pode determinar a aceitação do local quanto i proteção de po-

pulação.
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Por outro lado, sendo a escolha de local um com-
promisso entre os vários fatores intervenientes, devido a cejr
tas características específicas, pode ser exigida a instala-
ção de sistemas ou equipamentos não previstos no projeto ori-
ginal do reator, de modo a tornar possível o enquadramento do
local nas condições requeridas para proteção do público.

Assim sendo, a escolha de local para instalação
de centrais nucleares exige um trabalho preliminar de avalia-
ção, que deve ser apresentado ã CNEN para aprovação e que po-
de ser considerado como a primeira atividade relativa E im-
plantação da instalação e seu licenciamento.

3.2 - LICENÇA DE CONSTRUÇÃO

Antes de ser iniciada a construção no local apro-
vado, é necessária a obtenção da LICENÇA DE CONSTRUÇÃO. Nesse
sentido, a primeira etapa formal é a apresentação E CNEN de
requerimento solicitando a Licença de Construção, de acordo
com a sistemática prevista nas "Normas de Licenciamento de Re
atores Nucleares de Potência".

0 requerimento para essa licença deve ser acompa-
nhado do RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANALISE DE SEGURANÇA (RPAS),
documento básico para permitir a revisão e avaliação de Segu-

' rança do Projeto. Esse relatório, em decorrência do seu objeti
vo, é bastante complexo e extenso, compreendendo diversos vo-
lumes com milhares de páginas de informações técnicas, apre-
sentando os critérios de projeto e as informações prelimina-
res disponíveis para o reator proposto, juntamente com os da-
dos específicos de local. Esse relatório deve também discutir
as várias situações hipotéticas de acidente e as característi
cas de segurança previstas, com a finalidade de impedir a o-
corrência de acidentes, ou, em caso contrário, de minorar
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seus efeitos sobre o público e operadores.

As informações contidas nos Relatórios de Análise

de Segurança (Prelindnar e/ou Final) devem ser suficientes pa

ra permitir uma revisão técnica do projeto e dos planos de o-

peração. Tipicamente, um Relatório de Análise de Segurança de

ve incluir as seguintes informações:

I - Identificação dos critérios de projeto, mostrando

a influência das características do local sobre o

projeto e estabelecendo os requisitos utilizados

nos principais sistemas e componentes, com vistas

ã sua fabricação e segurança.

II - Descrição Técnica e análise do projeto, incluindo

a) Sistemas de Geração, transporte e transferên-

cia de calor, geração e conversão de vapor e

suas características técnicas;

b) Equipamento auxiliar associado;

c) Levantamento de dados e parâmetros significati

vos e suas limitações;

d) Balanço de reatividade e métodos de seu contro

le sob diferentes condições de operação;

e) Características de segurança;

f) Sistemas de fornecimento de energia normal e

de emergência;
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g) Informações sobre confiabilidade de sistemas

operacionais e equipamentos.

III - Analise de Segurança, considerando a influência

do ambiente e as características para garantia de

Segurança sob condições normais e em condições

previstas de emergência (analise de acidentes),

com suas conseqüências potenciais. A análise deve

mostrar que as características de segurança, in-

corporadas ao projeto, são suficientes para garan

tir a inexistência de riscos indevidos para o pú-

blico e pessoal de operação.

IV - Informações de caráter geral relativos I opera-

ção, tais como organização operacional, de manu-

tenção, procedimentos administrativos, de ensaios

pré-operacionais, de partida e de operação, cri té

rios de qualificação e programas de treinamento

de pessoal.

V - Programa de Garantia de Qualidade

VI ' - Programa de monitoração radiolõgica e requisitos

de proteção ambiental.

VII - Plano de Emergência

VIII - Plano de Proteção Física (em separata confiden-

cial)

Antes de emitir a Licença de Construção, a qual

pode ser desdobrada, na prática, em autorizações e licenças

parciais a CNEN deve chegar a uma conclusão sobre os seguin-

tes pontos principais:
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a instalação e os equipamentos, as especificações técni

cas e as propostas referentes a qualquer desses itens

devem fornecer, em conjunto, garantia de que o requeren

te cumprirá as disposições legais e as normas da CNEN e

de que a saúde e a segurança do público, inclusive dos

operadores, não correrão riscos decorrentes da operação

do reator ou intalação.

o requerente é técnica e financeiramente qualificado pa

ra executar a construção de acordo com as disposições

legais, regulamentares e técnicas aplicáveis.

Para chegar a essas conclusões, é efetuada, pela

equipe técnica do Departamento de Reatores, uma revisão de S£

gurança detalhada do RPAS. Essa revisão e análise envolvem mi

lhares de homens-hora de trabalho, usualmente num período de

doze a dezoito meses. Exige ainda a participação de pessoal

altamente qualificado e especializado nos mais diferentes cam

pos técnicos, tornando ainda necessária assessoria específica

era certos domínios. Por fim, é elaborado um RELATÓRIO DE AVA-

LIAÇÃO DE SEGURANÇA (RAS) no qual se baseia a Comissão Delibe

rativa (CD) da CNEN para a emissão de Licença de Construção.

A construção pode então ser iniciada de acordo

com o projeto descrito no RPAS e com os requisitos e condici£

nantes porventura apresentados no RPÁS e aprovados pela CD.

Durante a revisão e análise, se necessário, são

solicitadas informações complementares ao requerente, através
li _

de perguntasse realização de reuniões para debate sobre pon-

tos duvidosos. As informações adicionais, apresentadas em de

corrência dessas solicitações, ficam documentadas como parte

integrante do RPAS sob a forma de Adendos.
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O Relatório de Avaliação de Segurança (RAS) é um

sumário da revisão e avaliação do RPAS. É normalmente dividi-

do de maneira semelhante ao RPAS e ?pr?senta as conclusões da

equipe técnica que realizou a revisão, principalmente nos se-

guintes aspectos:

Avaliação do local;

Conformidade com os Critérios Gerais de Projeto adota-

dos;

Desempenho funcional; requisitos dos sistemas e caracte

rísticas técnicas de segurança;

Requisitos de projeto e fabricação;

Analise de falhas;

Programa de Garantia de Qualidade;

Requisitos de Ensaios pré-operacionais e de partida;

Monitoração radiológica e requisitos de proteção ambien

tal;

Necessidade de pesquisa e desenvolvimento;

Análise de acidentes.

Garantia de Qualidade: já antes da implantação do

projeto e durante a construção, deve o requerente ter em apH

cação um Programa de Garantia de Qualidade que consiste em um

sistema próprio de verificações e contra-verificações, compa-

rações, inspeções, ensaios, registros adequados, etv'., de mo-

do a assegurar o alto nível de qualidade, e, em conseqüência,

de segurança, exigido nas instalações nucleares. A Garantia

de Qualidade compreende, genericamente, todas as ações neces-

sárias para dar a confiança necessária e suficiente de que um

produto ou instalação vai operar satisfatoriamente, quando em

serviço.
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Para verificar se os trabalhos estão sendo real-

mente realizados de acordo com os requisitos de segurança e

qualidade, e dentro das condições da licença concedida, é exe

cutado um programa de fiscalização por meio de inspeções de

campo, auditorias, verificações e relatórios. Esse programa

é, posteriormente, estendido a toda a vida útil da instala-

ção.

3.3 AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO

Quando a construção da instalação tiver progredi-

do até o ponto onde estejam completos os projetos finais, in-

formações e planos para operação, o requerente deve apresen-

tar um requerimento para Autorização de Operação, acompanhado

do Relatório Final de Análise de Segurança (RFAS).

0 RFAS deve apresentar, em forma final, as infor-

mações de projeto, análise de segurança e outras informações

prestadas conceitualmente no RPAS. Devem ainda ser descritos

os procedimentos de operação, planos de emergência e de prote

ção física (confidencial) e de detalhes pertinentes ao proje-

to final do próprio reator, tais como, projeto detalhado de

contenção, projeto nuclear e termo-hidráulico definitivo do

núcleo, e elementos combustíveis e sistemas primário, secunda

rio e de rejeitos radioativos.

0 RFAS é revisto e avaliado do mesmo modo e com a

mesma extensão e profundidade que o RPAS, podendo também ser

solicitadas informações adicionais, quando necessárias ã aná-

lise adequada. As informações adicionais apresentadas pelo re

querente ficam também documentadas sob a forma de Adendos ao

RFAS, sendo realizadas reuniões e/ou visitas técnicas para es_

clarecimentos e debates sobre pontos duvidosos.
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Novamente a equipe técnica que realiza a revisão,
apresenta ã Comissão Deliberativa um Relatório de Avaliação
de Segurança que serve de subsídio para a concessão de "Auto-
torização de Operação". Esse RAS deve apresentar as "Especi-
ficações Técnicas para Operação" que regulam toda a operação
de instalação, e que devem fazer parte da Autorização.

As normas de Licencia»)ento em vigor (Resolução
CNEN Ü6/72) prevêem a emissão de uma "Autorização Provisória"
e uma "Autorização Definitiva'.' A "Autorização Provisória" é a
concedida pela CNEN após o término da construção e a aprova-
ção do RFAS com a verificação de que foram incluídas nas ins-
talações todas as condições suplementares de segurança exigi-
das pela fiscalização da CNEN, durante a construção. A "Auto-
rização Definitiva" de operação é a concedida pela C Z N após
a aprovação dos resultados de ensaios e verificações finais
do funcionamento do reator. Essa autorização só pode ser con-
cedida depois de concluídas satisfatoriamente todas as inspe-
ções relativas ã proteção rádiológica e segurança nuclear.

A "Autorização de Operação deve determinar as "E£
pecificações Técnicas para Operação", as quais estabelecem as
medidas particulares de segurança e proteção, a serem impos-
tas, e as condições específicas e os limites de operação que
devem ser atendidos de modo a assegurar a proteção de saúde e
segurança do público em geral, dos operadores e do ambiente
circunvizinho. Deve ainda incluir todas as outras condições a
serem satisfeitas, tais como, normas, códigos, critérios e pa
drões, inclusive.

0 concenso geral reconhece que a segurança de ope
ração depende tanto do equipamento, quanto da eficiência dos
operadores. Esses limites de operação devem portanto cumprir
não só os aspectos técnicos, como também os de organização,



de administração e de procedimentos operacionais e de ensaios
e de todos cs outros aspectos que possam ter alguma relação
com a segurança.

Os limites e condições técnicas devem enfatizar
duas categorias de fatores: os relacionados com a prevenção
de situações que poderiam envolver perigos de radiação e os
relacionados com a minimização das conseqüências de tais situ
ações, caso apareçam.

As "Especificações Técnicas" devem, assim, cobrir
os seguintes itens de caráter geral:

(a) Limites de segurança;
(b) Ajustes do sistema de segurança;
(c) Condições-limite para operação segura;
(d) Requisitos de vigilância.

Os limites e condições técnicas, como os nomes já
estão dizendo, são valores-limites que incluem os ajustes mí-
nimo e máximo de operação. 0 estabelecimento de valores espe-
cíficos depende da análise efetuada nos diversos sistemas e
sua interação com o meio ambiente. Os limites de segurança
são atribuídos Es variáveis ou aos parâmetros de processo pa-
ra prover proteção contra a liberação descontrolada de radio-
atividade, e o ajuste dos sistemas de segurança, de acordo
com esses limites, é destinado â atuação do sistema de prote-
ção automática para que os mesmos não spjam ultrapassados.

Os requisitos de vigilância incluem ensaios, c a H
brações e inspeções periódicos necessários para assegurar a
manutenção dos limites e condições já considerados. Devem ser
especificados os intervalos máximos de tempo entre os diferen
tes ensaios periódicos.
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De acordo com as Normas em vigor, a Autorização

Definitiva será concedida por prazo determinado, solicitado

pelo requerente, ou estabelecido pela CNEN pela estimativa de

vida útil da instalação, se esta for considerada menor do que

o prazo solicitado. Em nenhum caso a autorização para opera-

ção poderá exceder o prazo de quarenta anos. Ainda como condi

ção da Autorização, deverão ser enviados, periodicamente, à

Comissão relatórios sobre a operação da instalação, sobre os

níveis de radiação nos efluentes resultados de levantamentos

ambientais e sobre mau funcionamento, incidentes, acidentes,

irradiações de pessoas, e outras situações consideradas como

anormais na operação.

3.4 AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA

As informações apresentadas nos Relatórios de Ana

lise de Segurança e seus adendos são analisados durante todo

0 processo. São revistos os métodos de projeto e procedimen-

tos de cálculo, procurando-se determinar se a segurança técní

ca do projeto foi analisada pelos fabricantes e operadores

com a necessária profundidade. Em ilguns casos, os cálculos

são refeitos com a utilização de códigos computacionais dife-

rentes dos utilizados pelos fabricantes para uma confrontação

dos resultados.

Durante todo o processo os principais pontos ava-

liados pela equipe de análise de segurança do Departamento de

Reatores e seus assessores, são resumidos abaixo:

1 - Revisão do local quanto â densidade da população

e aos usos das terras e águas nas suas cercanias,

incluindo estudos de sismologia, geologia, meteo-

rologia e hidrologia para verificaçar a adequação

do projeto, inclusive dispositivos de segurança

ao local.
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Verifica-se, também, se as características do lo-

cal atendem ao disposto na Resolução CNEN 09/69:

"NORMAS PARA ESCOLHA DE LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DE

REATORES DE POTÊNCIA", conforme visto em 2.1.

II - Revisão do projeto, fabricação, construção, en-

saios e comportamento esperado das estruturas,

sistemas e componentes relativos â segurança e

comparação, se possível, com outras instalações.

Qualquer desvio das noimas ou padrões aceitos de-

vem ser identificados e justificados.

III - Avaliação de resposta dos equipamentos a vários

transientes postulados e acidentes hipotéticos.

Os acidentes são estudados conservativamente, ten

do em vista as possíveis doses de radiação que po

der iam ser liberadas no caso pouco provável de

sua ocorrência. 0 projeto deve ser tal que não ex

ceda as doses constantes da Resolução CNEN 09/69.

IV - Revisão dos planos para Condução de Operações, in

elusive organização operacional, qualificações e

programa de treinamento dos operadores e pessoal

de suporte técnico, medidas de proteção industri-

al e contra sabotagens e planejamento de emergên-

cia, no caso pouco provável de acidentes que pos-

sam afetar o público.

a) comissionamento, programa de ensaios pré-opera

cionais e de subida em potência;

b) vigilância e ensaios periódicos;

c) proteção contra sabotagem;

d) planejamento realista de emergância.
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V - Avaliação do projeto dos sistemas para controle

dos efluentes radioativos de modo a mantê-los den

tro das normas da CNEN e para assegurar que a ins

talação será operada de maneira s reduzir os ní-

veis tão baixos quanto praticáveis.

A avaliação de segurança poda ainda incluir, con-

forme o caso, a considerção de programas de pesquisa e desen-

volvimento propostos para a verificação de características de

projeto ou para confirmar margens de projeto adotadas. Dessa

maneira, os RPAS e RFAS devem identificar qualquer programa

em andamento para resolução de qualquer item de segurança, a

presentando ainda seu cronograma previsto.

Conforme visto no processo de licenciamento, de-

pois de terminada a construção, passa-se ã fase da Autoriza-

ção de Operação onde a revisão de segurança se completa e se

procura verificar o atendimento ãs condicionantes porventura

constantes da Licença de Construção, através das informações

apresentadas no RFAS. Nesse particular, o Programa de Inspe-

ção tem parte importante.

A avaliação de segurança é complexa e extensa, en

volvendo milhares de homens-hora de trabalho. Exige a partici

pação de pessoal qualificado nas mais diferentes áreas, tais

como: Física, metalurgia, matemática, proteção radiológica,

hidrologia, biologia, meteorologia, geologia, sismologia e

nas seguintes áreas de engenharia: mecânica, elétrica, quími-

ca, nuclear, de sistemas, civil e de instrumentação e contro-

le.
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AREAS TÉCNICAS QUE DEVEM ESTAR REPRESENTADAS NA
ANALISE DE SEGURANÇA

Engenharia Química

Engenharia Civil

Computação

Química de Corrosão

Ecologia

Engenharia Elétrica

Mecânica dos Fluídos

Geologia

Radioproteção

Transferência de Calor

Hidrologia

Instrumentação e
Controle

Engenharia Mecânica

Metalurgia

Meteorologia

Engenharia Nuclear

Segurança Nuclear

Medicina Ocupacional

Garantia de Qualidade

Operação de Reatores

Física de Reatores

. Sismologia

Mecânica de Solos

Engenharia Estrutural

Disposição de Rejeitos

Confiabilidade
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PROGRAMA DE INSPEÇÃO

O programa de inspeção é considerado parte impor-
tante das atividades regulatõrias da QIEN no sentido de asse-
gurar a proteção do público e do meio ambiente. As inspeções
fornecem uma garantia adicional quanto à construção e operação
seguras e quanto ao atendimento aos requisitos estabelecidos.
Complementam ainda as inspeções e verificações diretamente
exercidas sob responsabilidade da concessionária.

A responsabilidade básica pela segurança ê da con
cessionária (organização operadora da instalação e portadora
da licença). As inspeções e/ou auditorias da CNEN têm a fina-
lidade de verificar se a organização licenciada está se desin
cumbindo a contento dessa responsabilidade.

0 programa de inspeção ou de auditorias no local
tem basicamente três. objetivos principais:

I - Verificar a implantação pe?a concessionária de um
Programa de Garantia de Qualidade (PGQ) efetivo,
estabelecido de acordo com o expresso no RPAS e
com diretrizes adequadas. Há necessidade de um
PGQ documentado, efetivo e que seja aplicado em
todas as fases do projeto, mesmo antes do início
dos trabalhos.

0 exanie de efetividade do Programa de Garantia de
Qualidade (PGQ), estabelecido pelo licenciado, e
a verificação do grau de sua implantação são par-
tes importantes do programa de inspeção.

e
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II - Certificar-se de que a construção seja feita de
acordo com as condições expressas na "Licença de
Construção" e com técnicas e práticas de engenha-
ria adequadas; acompanhar os ensaios e verifica-
ções na fase de comissionamento, certificando-se
de sua adequação e verificar o estabelecimento de
organização operacional, conforme aprovada, das
funções de apoio e a efetividade do programa de
treinamento aplicado. 0 resultado dessas inspe-
ções é essencial para a emissão da "Autorização
de Operação" definitiva, a qual não pode ser con-
cedida sem a conclusão satisfatória de todos os
levantamentos relativos a proteção radiológica e
segurança nuclear.

III - Certificar-se de que a licendiada opera a instate
ção e conduz suas atividades de acordo com a "Au-
torização" concedida e em conformidade com as Nojr
mas da CNEN e as "Especificações Técnicas", e ve-
rificar a eventual existência de qualquer condi-
ção que possa resultar em perigo para a saüde e
segurança públicas.

4.1 CATEGORIA £ FASES DE INSPEÇÃO

0 programa de inspeção e auditorias é dividido em
• duas categorias principais:

4.1.1 Fiscalização de Rotina

Na categoria "de rotina" podem-se considerar as
seguinte* fases:
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a) Pré-constTução

É inspecionado o local selecionado visando a avaliação e
aplicação do programa de preparação do local e de levanta-
mentos ambientais prévios à operação.

b) Construção

São as inspeções e auditorias realizadas no local, na sede
da concessionária ou nos fabricantes e montadores de equi-
pamentos, durante a fase da construção. Tem em vista, basi
camente, o PGQ a aplicação dos regulamentos e normas ade-
quadas e o controle da qualidade e ensaios de equipamentos,
conforme os objetivos I e II, mencionados no item 4.

c) Comissionamento

0 programa nessa fase objetiva garantir a reali-
zação de todos os ensaios exigidos e sua avaliação corre-
ta.

0 período de comissionamento é um dos mais importantes na
vida da instalação, pois engloba os ensaios pré-operacio-
nais, carregamento de combustível, criticalidade. ensaios
de partida e subida de potência. Toda a eficiência e segu-
rança futuras da instalação dependem do bom desempenho na
realização e avaliação do» ensaios e atividades de parti-
da, o que exige grande esforço por parte de todos os inte-
ressados, inclusive exigindo participação efetiva da fisca
lização da CNEN.

a instalação está em condições de operar sem colocar
em risco a saúde e segurança públicas.
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tenham sido ensaiados e provados os procedimentos pa
ra operação.

a organização operacional tenha adquirido proficiên-
cia em suas atribuições.

d) Operação

Nessa fase, de acordo com o objetivo III mencionado no
item 4, são verificados:

desempenho do equipamento e de pessoal;
controle de radiação e efluentes;
monitoração radiológica;
aplicação de controles administrativos e normas de
segurança de operação e manutenção.

4.1.2 Fiscalização não Rotineira

Tem a finalidade de investigar ou avaliar aciden-
tes ou incidentes porventura ocorridos e fatos ou detalhes es
peciais, provenientes da experiência de operação de outras
instalações semelhantes.

5. LICENCIAMENTO DE OPERADORES

As "Normas de Licenciamento de Reatores Nucleares
de Potência" - Resolução CNEN 06/72, em seu parágrafo 3.-3,
requerem que os operadores sejam licenciados. As "Normas" es-
tabelecem, também, que: "nenhuma outra pessoa, a não ser ope-
rador ou operador senior licenciados, deverá manipular os con
troles da instalação".
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Operador ê qualquer pessoa física que manipule,

como parte de suas atividades funcionais, os controles de um

reator ou instalação nuclear. Operador senior ê qualquer

pessoa física que dirija, como parte de suas atividades fun-

cionais, as atividades autorizadas de operadores licenciados.

As normas para "Licenciamento de Operadores de Re

atores de Potência Nuclear" complementam a Resolução CNEN

06/72, quanto ao aspecto de Licenciamento e critérios de qua-

lificação para operadores.

Apresentam-se, a seguir, alguns aspectos gerais

abrangidos por essas noimas.

São previstas licenças específicas para os dois

níveis: operador e operador-senior. Os operadores deverão,

apôs o período de treinamento, ser aprovados em exames teóri-

cos e práticos realizados pela OJEN.

Para operadores o exame teórico consta basicamen-

te das sete categorias seguintes:

1. princípios da operação ae reatores

2. características de projeto da instalação

3. características gerais de operação

4. instrumentação e controle

5. sistemas de segurança e emergência

6. procedimentos de operação normais e de emergên

cia

7. segurança e radioproteção.

Para operadores senior o exame consta dessas mes-

mas categorias e mais as seguintes:
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8. teoria de reatores

9. manuseio, perigos e rejeitos de materiais ra-

dioativos

10. características específicas de operação

11. manuseio de combustível e parâmetros do núcleo

12. procedimentos administrativos, controles e li-

mitações .

O exame prático deverá ser realizado nas próprias

instalações, devendo os operadores demonstrar seus conhecimen

tos dos controles e suas funções, percorrendo as instalações

juntamente com os examinadores. No exame prático, o operador

poderá ser solicitado a realizar uma partida completa do rea-

tor e a responder questões relativas a operação, incluindo ye

rificações e tostes anteriores â partida, identificação de

sistemas, interpretação de leituras de instrumentos e previ-

são de respostas aproximadas, execução de alguns cálculos, co

nhecimento da regulamentação, de todos os procedimentos opera

cionais e descrição de procedimentos para operação de siste-

mas auxiliares e de emergência.

0 exame prático para operador senior deverá indu

ir os mesmos itens, em nível mais elevado e exigirá maior fa-

miliarização com outras funções e áreas, tais como gestão de

resíduos.

A licença é válida para um reator particular, não

sendo válida para outros reatores, mesmo que sejam do mesmo

tipo.

Em caso de não poder ser realizada efetivamente a

partida, poder-se-ã realizar uma operação simulada, de acordo

com as Normas.
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O programa de treinamento adequado para habilitar

os operadores â obtenção da licença já" foi objeto da publica-

ção DR n9 28 - Treinamento de Pessoal para Centrais Nucleares

(julho 1972).

C O N C L U S Ã O

A ação normativa reguladora e fiscalizadora da

construção e operação de reatores e outras instalações nuclea

res é responsabilidade de alta relevância do Estado, que deve

zelar pela saúde e segurança do publico e do meio ambiente.

0 proprietário - operador ê o responsável direto

pela segurança do projeto, construção e operação dos reato-

res. Essa responsabilidade é, também, compartilhada com o fa-

bricante das instalações.

Â CNEN, como órgão do Governo, cabe a responsabi-

lidade primordial dé zelar pela saúde e segurança do público,

certificando-se de que o proprietário - operador (concession^

ria de energia elétrica, no caso de centrais nucleares) proj£

ta, constrói, opera e faz a manutenção das instalações de a-

cordo com os critérios e normas de segurança adequados.

Essa responsabilidade da CNEN é exercida através

do processo de licenciamento e da preparação de normas e pa-

drões que regulamentam e orientam as atividades das concessio

nárias. Somente serão concedidas licenças para aquelas insta-

lações que, após a avaliação de segurança, forem julgadas co-

mo atendendo aos padrões de segurança provados, conservati-

vos, e com margens de segurança adequadas e boa confiabilida-

de.
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Cada instalação deverá ser inspecionada e testada

de acordo cem as normas, antes da operação e durante toda vi-

da útil. A intenção de toda essa atividade é a deteção de pro

blemas resultantes de qualquer eventual deficiência de proje-

to, construção e operação, visando ã acumulação de experiên-

cia para os projetos futuros, devendo tudo isso ficar devida-

mente documentado.

Resumindo tudo o que foi dito, a análise de segu-

rança e as inspeções formara a base do processo de licenciamen

to. Os reatores são sujeitos â revisão técnica detalhada e

inspeções antes da Permissão de Construção, da Autorização p£

ra Operação e durante toda sua vida útil como uma medida de

segurança que visa ã proteção do público e do ambiente. No ca

so de ser descoberta uma condição qualquer de falta de segu-

rança depois do início da operação, tanto como resultado de

novas informações como da experiência adquirida, a CNEN tem

autoridade, de acordo com as normas vigentes, para adotar

qualquer medida no interesse da segurança do público, inclusi_

ve ordenar o desligamento do reator.

0 licenciamento é assim, um elemento básico da Sis

gurança de Reatores e outras Instalações Nucleares e, envol-

vendo o concurso de pessoal altamente especializado nos mais

variados ramos das técnicas nuclear e convencional, é uma prá

tica seguida por todo os países que desenvolvem programas de

produção de energia elétrica de origem nuclear.

JELS/yi


